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14 жовтня Україна відзначає 
День захисників та захисниць 
України. 

Але саме цей день поєднує в собі де-
кілька свят – Свято Покрови Пресвя-
тої Богородиці та День Українського 
козацтва. 

Свято Покрови має давню історію ви-
никнення та є для православних україн-
ців одним з найбільших релігійних свят 
осені. За однією з легенд виникнення 
свята, мешканці Константинополя, на-
магаючись врятуватись від загарбників, 
звернулись з молитвою до Богороди-
ці про порятунок. І вона з’явилась пе-
ред людьми та вкрила їх своїм покро-
вом так, що вороги їх не побачили. Тому 
православні люди шанують Пресвяту 
Богородицю та вірять, що вона позбав-
ляє від всіх бід. Зазвичай на Покрову 
українці дотримувались певних тра-
дицій та обрядів, які головним чином 
пов’язані із сезонністю врожаїв та на-
родними звичаями. Так, в українських 
родинах вважалось, що найкращий час 
весілля наступав після Покрови. В цей 
час врожай вже був зібраний та люди 
відпочивали від робіт. Розпочинався час 
свят, вечорниць та сватання, а у дітей, 
з’являвся час й на навчання.

Не менше це свято вшановували й ко-
заки. Певно, не випадково 14 жовтня 
святкують і День козацтва. У новому сі-
човому таборі найперше будували саме 
Покровську церкву, а для воєнних по-
ходів використовували її похідний варі-
ант з іконою Пресвятої Покрови. Перед 
важливою подією чи походом козаки 

завжди молилися своїй святій покрови-
тельці. У покровські дні запорожці оби-
рали нового отамана. Чи не більшість 
церков у козацькій державі зводили на 
честь Богородиці. Їх будували у селах, 
на слободах, у центрах паланок, на всіх 
річках. Навіть в урочищі Кагальник, де 
Дон упадає в Азовське море, була похід-
на церква Покрови. Звичайно, що все 
робилося руками й коштами козаків: 
теслярські й малярські роботи дорого-
цінні ризи, ікони, бані й дзвони.

На початку XX ст. — під час визволь-
ної боротьби та національної револю-
ції 1917-1921 років українські військові 
формування постають із новою силою. 
Попри опір частини тодішньої полі-
тичної еліти, яка вважала, що Украї-
ні достатньо народної міліції, українці 
– військові російської та австро-угор-
ської армій самі взялися організовува-
тися в регулярні одиниці. Українські 
добровольці Галичини відгукнулися 
на заклик Головної Української Ради й 
утворили єдине українське національ-
не військове формування у складі ав-
стро-угорської армії. Це військо зали-
шилося в історії під назвою Українські 
Січові Стрільці. Вони мали велике зна-
чення для відновлення військових тра-
дицій та для зростання українського 
патріотизму. І не лише військові висту-
пили на захист Батьківщини – україн-
ські землі боронили і селяни, і студен-
ти, і інтелігенція того часу. Час гетьмана 
Скоропадського був неймовірно плід-
ний для створення власної регулярної 
армії в Українській державі. Хоча то-

дішня влада боялась великих збройних 
формувань на території України.

Із вибухом Другої світової війни 
Україна опинилася в лещатах поміж 
двох тоталітаризмів - червоного й ко-
ричневого, народ знову взявся творити 
своє військо - Українську повстанську 
армію. Це була єдина військова сила у 
Другій світовій війні, яка стратегічною 
метою своєї боротьби визначала ство-
рення незалежної Української держави. 
Відповідно, боролася проти всіх сил, що 
намагалися цьому завадити. УПА буду-
валася за принципами регулярної армії 
і попри те, що не опиралася на жодну 
зовнішню підтримку, зуміла розбудува-
ти структуру, через лави якої пройшло 
понад 100 тис. осіб. За участь у повстан-
ському русі чи його підтримку каральні 
органи РС репресували понад півміль-
йона українців — тих, хто забезпечували 
армію матеріальними ресурсами та ін-
формацією. УПА стала ще одним яскра-
вим прикладом вміння українців твори-
ти і утримувати власне військо, навіть 
за відсутності власної держави.

Постать захисника через віки несе для 
українців символ надії, символ друж-
ності та побратимства, символ сили та 
незламної віри в перемогу. Саме такі 
асоціації виникають при згадці про на-
ших сучасних військових. Українці здо-
бували перемоги там, де це здавалося 
неможливим, продовжували бороть-
бу у здавалося б безнайдійних умовах. 
Врешті сила нескорених поколінь увін-
чалася перемогою - відновленням неза-
лежності після століть бездержавності. 

Сила нескорених нині дозволяє ефек-
тивно протистояти російській агресії. 
Дух предків, які боронили українські 
землі від загарбників, нині продовжує 
жити в серцях воїнів в зоні АТО і ООС. 

Це й день пам’яті та пошани всіх, хто 
впродовж століть боровся за свою зем-
лю і відстоював суверенітет України 
після здобуття нею незалежності. Сьо-
годні справа захисту Батьківщини згур-
тувала всіх небайдужих, добровольців, 
волонтерів, тому коло тих, кого ми вша-
новуємо як захисників України, вклю-
чає і їх. Українська армія завжди була 
тісно пов’язана з народом, а народ – зі 
своїм військом. І в цьому була сила і 
війська, і народу. Нині це, зокрема, за-
свідчує потужний добровольчий і во-
лонтерський рух, адже війна це не тіль-
ки передова. Без зброї, амуніції, їжі та 
будівельних матеріалів бійцям прийш-
лось би неймовірно складно, підтримка 
з боку українського народу, з боку про-
стих людей готових віддати що завгодно 
заради перемоги – безцінна. Яку сторін-
ку української історії не відкрий – завж-
ди є якась постать захисника Батьків-
щини. Не особливо важливо як цього 
захисника називали, чи то козак, чи то 
січовий стрілець, чи то батько взяв до 
рук зброю заради своїх дітей, чи воїн 
на передовій АТО. Усіх їх об’єднує одне 
– захист своєї землі, своїх сімей, сво-
го рідного дому. У грудях палає вогнем 
відчуття обов’язку: «Хто, якщо не я?» – 
гримить у думках віками.

Влад Лидзарь

ВИСТОЯТИ ЗА БУДЬ ЯКУ ЦІНУ: 
ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ ТОДІ І СЬОГОДНІ
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Про це повідомили на сторінці «Ініціативна група 
Вельбівського старостату» у соцмережі. 

Виявляється, заборгованість за вивезення твердих 
побутових відходів перед КП «Сервіс» перетнула по-
значку мільйон гривень. Відповідно, керівництво ко-
мунального підприємства прийняло рішення не об-
слуговувати громаду (не вивозити сміття).

Вирішувати проблему першими взялися вельбівча-
ни - на зборах ініціативної групи  обговорили питан-
ня із директором КП.

Домовились про те, що сміття на території Вель-
бівського старостату таки збируть. Також встанови-
ли суму за послуги по вивезенню відходів - 15 грн. 
із людини на місяць. Окрім цього, до 1 січня жителі 
Вельбівського старостату зобов’язані укласти дого-
вори на вивезення побутових відходів із КП. 

До того ж, питання поводження з твердими по-
бутовими відходами будуть додатково обговорюва-
ти на громадських слуханнях «Стратегія розвитку 
громади».

«БМ»

На початку жовтня, у залі засідань Лютенської 
сільської ради відбулося чергове засідання адміні-
стративної комісії при виконавчому комітеті сіль-
ської ради. На розгляд комісії  надійшли матеріали 3 
справ про адміністративні правопорушення: 

2 протоколи про адміністративні правопорушення 
за ст. 152 КУпАП (порушення Правил благоустрою 
населених пунктів Лютенської ТГ, затверджених рі-
шенням виконавчого комітету Лютенської сільської 
ради від 27.04.2021 року № 60) щодо бродіння худо-
би у невстановлених місцях територіальної громади 
та спалювання сухої рослинності;

1 протокол про адміністративне правопорушення 
за ст. 186 КУпАП (Самоуправство).

За результатами розгляду матеріалів справ про ад-
міністративні правопорушення прийняли 3 постано-
ви про накладення адміністративних стягнень у ви-
гляді штрафів у розмірах:

самоуправство – 3 неоподатковані мінімуми дохо-
дів громадян (51 грн.)

бродіння худоби у невстановлених місцях терито-
ріальної громади - 80 неоподаткованих мінімумів до-
ходів громадян (1360 грн.)

спалювання сухої рослинності – 20 неоподаткова-
них мінімумів доходів громадян (340 грн.).

Із сайту сільради

Гадяцьку міську лікарню 7 жовтня відзначили на 
міжнародній медичній виставці «Public Health 2021». 
Медзаклад увійшов до топ-10 закладів вторинної ме-
дичної допомоги України. Експерти оцінювали за-
клади-учасники з усієї країни за трьома критеріями: 
фінансовий менеджмент, розвиток підприємства та 
клієнтський сервіс.

Виставка «Public health» залучає виробників і дис-
триб’юторів обладнання, послуг, медикаментів, виро-
бів медичного призначення з України та інших країн 
тощо. Метою виставки є розширення ринку та парт-
нерських зв’язків з іноземними компаніями.

«БМ»

Із 25 вересня по 25 жовтня на платформі Made in 
Ukraine відбувається голосування за найкраще укра-
їнське село. Із Гадяччини участь у проекті беруть Ве-
прик, Лютенька і Рашівка. 

Залишити свій голос за найкрасивіший населений 
пункт можна за посиланням, або натиснувши кно-
пку «Голосування» на сайті  http://madeinukraine.
org/project/vote-village 

Оголошення переможців відбудеться 16 листопада. 
Переможець отримає винагороду на розвиток своєї 
громади від команди та партнерів проекту. 

«БМ»

Минулого тижня, Сергій Махно, т.в.о. заступника 
начальника ГУНП – начальник кримінальної поліції, 
представив особовому складу двох нових керівників.

На посаду тимчасово виконуючого обов’язки на-
чальника Миргородського районного відділу поліції 
призначено майора поліції Сергія Сергієнка, заступ-
ника начальника – начальника відділу кримінальної 
поліції Миргородського РВП.

Тимчасово виконуватиме обов’язки начальника 
відділення №1 (м. Гадяч) Миргородського райвідділу 
поліції капітан поліції Ростислав Ярошенко, началь-
ник сектору розкриття злочинів проти особи відділу 
кримінальної поліції Миргородського РВП.

За інформацією Миргородського РВП

НАЙГАРНІШЕ 
УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО

ПРЕДСТАВИЛИ 
Т.В.О. 
НАЧАЛЬНИКА 
ПОЛІЦІЇ

ВЕЛИКОБУДИЩАНСЬКА 
ГРОМАДА 
ЗІШТОВХНУЛАСЯ  
ІЗ «СМІТТЄВОЮ 
ПРОБЛЕМОЮ» 

У ЛЮТЕНЬЦІ ЗАСІДАЛА 
АДМІНКОМІСІЯ

ЛІКАРНЯ 
ОТРИМАЛА 
ВІДЗНАКУ 

КПТГ «Гадячтеплоенерго» доводить до вашого ві-
дома, що у відповідності до вимог МЕМОРАНДУ-
МУ в опалювальному періоді 2021-2022 років для 
категорії споживачів «Населення» застосовувати-
муться тарифи на теплову енергію, послуги з поста-
чання теплової енергії та постачання гарячої води на 
рівні тарифів на вказані комунальні послуги, що дія-
ли протягом опалювального періоду 2020-2021 років.

О. Гавриленко, директор КПТГ «Гадячтеплоенерго»

Днями було проведено ремонт асфальтного по-
криття на території Лютенської територіальної гро-
мади за рахунок соціальної угоди між Лютенською 
сільською радою та СТОВ «Сади Гадяччини».

Нині соціальні угоди — це угоди про партнер-
ство заради розвитку громади. І, як показує практи-
ка, вони є дієвою формою співпраці між бізнесом та 
громадою. Згідно договору соціального партнерства 
сторони беруть на себе зобов’язання шляхом об’єд-
нання зусиль сприяти підвищенню рівня життя те-
риторіальної громади, покращенню добробуту та со-
ціальної інфраструктури.

Як зазначає керівник проєкту Володимир Рудяк: 
«Заключення соціальних угод дає можливість не 
лише розвиватися громаді, а й чітко розуміти, яким 
чином і в якій мірі підприємці надають їм допомогу.»

Таким чином від межі Лютенської ТГ (від лінії по-
передньо відновленого суцільного покриття) майже 
до власне села Лютенька зробили дорогу проїзною. 
Для цього знадобилося 15 тонн асфальтобетону з ще-
беневою підсипкою на суму 38 370 грн.

Голова Лютенської ТГ Володимир Омельченко за-
доволений результатом такої співпраці: «Укладання 
угод справа добровільна. А коли є партнерство між 
агровиробником та керівництвом громади, можна ро-
бити добрі справи. До речі, саме цією дорогою здійс-
нюється підвіз робітників на малинник.»

Тож спостерігаючи такий позитивний дієвий при-
клад співпраці бізнесу та виконкомів, можна зроби-
ти висновок, що укладання таких угод сприяє нала-
годженню соціального партнерства та доброзичливих 
стосунків громади з підприємцями.

Марія Томіліна

На Полтавщині почались вибіркові перевірки хар-
чоблоків навчальних закладів, які проводять за ре-
зультатами вивчення ситуації щодо масового отру-
єння дітей в Хмельницькому навчально-виховному 
об’єднанні №1 «школа-дитячий садок», з метою не-
допущення в майбутньому таких випадків.

У Полтавській області створена комісія, куди 
увійшли представники Департаменту освіти і нау-
ки, представники Держспоживслужби та комуналь-
ного підприємства «Обласна дитяча клінічна лікар-
ня Полтавської обласної ради», які відповідають за 
напрямок шкільного реформування.

Протягом минулого тижня відбулися перевірки 
ЗЗСО Диканської, Шишацької територіальних гро-
мад. Робота у даному напрямку триватиме і у інших 
громадах області. 

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА

ШАНОВНІ 
СПОЖИВАЧІ!

СОЦІАЛЬНІ УГОДИ 
ЯК ДІЄВА ФОРМА 
СПІВПРАЦІ БІЗНЕСУ 
ТА ВИКОНКОМІВ

ПЕРЕВІРЯЮТЬ 
ЇДАЛЬНІ 
НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
1 немовля

6 осіб
пішли
з життя

8 пар
одружилися

1 пара
розлучилася

події

Через проблеми з пам’яттю літня жінка не могла 
пригадати в якому селі проживає та як зв’язатися з 
рідними. Вона кілька діб ходила селом у Миргород-
ському районі у пошуках прихистку, аж поки місце-
ві жителі не звернулися по допомогу до поліцейсько-
го офіцера громади.

До поліцейського офіцера Великобудищанської 
тергромади Сергія Кайоли, 8 жовтня, надійшла ін-
формація від жителів села Веприк, Миргородсько-
го району, що невідома жінка літнього віку просить 
погрітися та поїсти. Вона не місцева, назватися не 
може, документів немає та не пам’ятає де проживає.

Разом з колегою Станіславом Шестопаловим по-
ліцейський відшукав жінку і під час розмови з’ясу-
вав, що вона нещодавно переїхала до одного із сіл 
Миргородщини. Однак, до якого саме не пригадує. 
Лише пам’ятає, що є рідні на Київщині та знає своє 
прізвище.

Отримана інформація дозволила офіцерам вста-
новити коло її рідних. Потім поліцейському вдалося 
дізнатися телефон сина і повідомити йому про місце 
перебування матері. Вже за кілька годин після теле-
фонної розмови син був у Веприку.

На щастя, зараз жінка під опікою близьких людей. 
Загрози для її життя та здоров’я немає.

Поліція радить! Якщо поряд з вами є люди, які ма-
ють негаразди з пам’яттю, подбайте про те, щоб у них 
завжди була коротка інформація про себе. Хай це 
буде записка з особистими даними, адресою прожи-
вання й телефонними номерами осіб, з якими можна 
зв’язатися! Не залишайте їх без нагляду та супрово-
джуйте їх на вулиці. Бережіть своїх рідних! 

 Офіційний сайт Національної поліції

Інформація про зникнення 42-річної жительки Ве-
прика, Великобудищанської територіальної громади, 
надійшла до відділення поліції №1 (м.Гадяч) Мир-
городського райвідділу, 7 жовтня, близько 8-ї ранку.

У повідомленні йшлося, що жінка, через проблеми 
зі здоров’ям, погано орієнтується на місцевості й не 
зможе самостійно повернутися додому.

До пошуків зниклої негайно долучилися слідчо-о-
перативна група місцевого відділення поліції та по-
ліцейський офіцер Великобудищанської тергромади.

За дві години правоохоронці знайшли її на відстані 
кількох кілометрів від домівки. На щастя, загрози її 
життю та здоров’ю  немає. Наразі вона у колі рідних.

За інформацією Миргородського РВП

9 жовтня, близько 5-ї години ранку, до районного 
відділу поліції надійшло повідомлення від диспетче-
ра ДСНС міста Миргород про те, що неподалік села 
Черевки Миргородського району, у згорілому авто-
мобілі Daewoo Lanos виявлено тіло 32-річного чоло-
віка, мешканця м.  Карлівка.

За попередніми даними, зовнішніх ознак насиль-
ницької смерті не виявлено. Для встановлення при-
чини смерті тіло чоловіка направлено до бюро судо-
во-медичної експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне прова-
дження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) 
Кримінального кодексу України. Слідчі встановлю-
ють причини та обставини трагедії.

Миргородський РВП

5 жовтня, о 16:45, у Березовій Луці, в лісовому 
масиві виявлено 1 артснаряд калібром 76 мм, часів 
минулих війн. Співробітники відділу Національ-
ної поліції організу вали охорону місця виявлення. 
Знешкодження боєприпасу провели 6 жовтня гру-
пою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС Украї-
ни у Полтавській області.

Суд розглядатиме справу обвинувачення коли-
шнього лісничого на Миргородщині, який дав доз-
віл понаднормово вирубати дерева під час санітар-
ної рубки.

 Про це повідомила пресслужба Полтавської облас-
ної прокуратури 6 жовтня.

За даними пресслужби, прокуратура направила до 
суду обвинувачення стосовно колишнього лісничо-
го Комишнянського лісництва державного підпри-
ємства «Миргородське лісове господарство». Його 
обвинувачують у перевищенні службових повнова-
жень, що спричинило тяжкі наслідки. Відповідаль-
ність за це передбачає покарання у вигляді позбав-
лення волі на строк до 5 років.

Слідство встановило, що наприкінці 2019 року об-
винувачений під час проведення вибіркової санітар-
ної рубки надав дозвіл на порубку дерев понад межі 
та обсяги, визначені у лісорубному квитку. Через це 
на території лісництва незаконно зрубали понад 300 
дерев породи дуб, ясен, клен тощо. Збитки держави 
оцінюють у майже 2,4 млн грн.         

Досудове розслідування виконувало територіаль-
не управління Державного бюро розслідувань. Ок-
рім лісничого у службовій недбалості також підоз-
рювали майстра лісу.

ПРОСИЛА ЇСТИ І 
ПОГРІТИСЯ: У ВЕПРИКУ 
БЛУКАЛА 65-РІЧНА ЖІНКА

У ЗГОРІЛОМУ 
АВТО 
ВИЯВИЛИ ТІЛО

ЗА КІЛЬКА ГОДИН 
РОЗШУКАЛИ ЗНИКЛУ 

НЕЗАКОННА 
РУБКА НА ПОНАД 
2 МІЛЬЙОНИ 
ГРИВЕНЬ

Автозаводський районний суд Кременчука, 
4 жовтня, виніс вирок 34-річному 
Сергію Горобцю, який 20 червня 2020 
року пограбував кіоск «ШвидкоГроші» 
та молотком до смерті забив касирку. 
Суддівська колегія призначила чоловіку 
15 років ув’язнення. Про це стало відомо 
з Єдиного державного реєстру судових 
рішень.

З матеріалів справи відомо, що чоловік приїхав до 
кіоску «ШвидкоГроші» на своєму автомобілі, взяв 
загорнутий у пакет молоток і близько 11:40 зайшов 
в приміщення. Спочатку він не наважився на злочин 
і попросив касирку розповісти про умови кредиту-
вання. Після пояснень він вийшов на вулицю та пе-
ребував біля установи до 17:40. А потім повернувся 
та почав бити касирку молотком. Коли жінка впала 
та втратила свідомість, Горобець забрав усі кошти із 
сейфа — 24033 грн, а також телефон потерпілої, який 
по дорозі викинув.

35-річну касирку доправили до реанімації, але лі-
карі не змогли її врятувати — наступного дня вона 
померла.

Відомо, що Сергій Горобець — уродженець Кре-
менчука, має вищу освіту, до затримання працював 
електромонтером Кременчуцької ТЕЦ, одружений 
та має сина, раніше до кримінальної відповідально-
сті не притягався. Судячи зі світлин на сторінці в со-
цмережах, Сергій Горобець у 2006-2007 роках прохо-
див службу в армії.

В судовому засіданні обвинувачений Горобець 
свою провину визнав повністю, обставини підтвер-
див та наголошував, що не хотів вбивати жінку. Горо-
бець пояснив, що все почалося через пожежу у квар-
тирі, через яку йому потрібні були кошти. Він почав 
брати кредити. Згодом почали телефонувати колек-
тори, вимагати повернення коштів та погрожувати 
фізичною розправою. Тому він і наважився на по-
грабування, але жінку вбивати не хотів.

Батько та дружина обвинуваченого розказали, що 
того дня Горобець сказав, що йде до стоматолога. 
Коли ввечері не повернувся додому та не відпові-
дав на дзвінки вони поїхали шукати його по місту, 
бо після стоматолога йому могло стати погано та він 
міг втратити свідомість. Згодом чоловік сам зателе-
фонував і сказав адресу, де він знаходиться. Коли 
батько та дружина зустрілися з обвинуваченим, то 
він поводив себе спокійно, ознак бійки чи сутички 
на ньому не було.

Про скоєне чоловік не розповідав нікому. Наступ-
ного дня родина святкувала день народження об-
винуваченого, а 24 червня чоловіка затримали. Рід-
ні дізналися про пограбування та вбивство вже від 
правоохоронців.

На суді Горобець просив не конфісковувати квар-
тиру та автомобіль, бо останній належить дружині, 
також дружина разом із сином проживають в помеш-
канні, а іншого житла не мають.

Родина загиблої просила призначити чоловіку до-
вічне позбавлення волі. Говорили, шкода, що в Украї-
ні не має смертної кари. Також п’ятеро постраждалих 
подали позов про відшкодування моральної шкоди 
— по 500000 грн кожному.

Суддівська колегія призначили Сергію Горобцю 15 
років ув’язнення із конфіскацією усього належного 
майна. Також суд зобов’язав Горобця повернути фі-
нансовій установі «ШвидкоГроші» викрадені 24033 
грн та відшкодувати моральну шкоду родині заги-
блої на загальну суму 2,5 млн грн.

Вирок ще не набув законної сили та може бути 
оскаржений в Полтавському апеляційному суді.

«Полтавщина»

ЗА ВБИВСТВО 
КАСИРКИ 
«ШВИДКОГРОШІ» 
- 15 РОКІВ
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Полтавський районний суд, 5 жовт-
ня, виніс вирок 65-річному Сергію 
Спасьонову, який 30 червня в Аба-
зівці, Полтавської громади, на пішо-
хідному переході за кермом Citroen 
Berlingo збив бабусю з 4-річною ону-
кою. Дівчинка, яка внаслідок удару 
відлетіла на 30 метрів та вдарилася 
головою об відбійник, від отриманих 
травм померла в лікарні. Суддя Ігор 
Кіндяк призначив чоловіку умов-
не покарання. Про це стало відомо з 
Єдиного державного реєстру судових 
рішень та сайту Судової влади.

За 2 дні після ДТП Октябрський ра-
йонний суд обрав Спасьонову запо-
біжний захід — тримання під вартою, 
з можливістю внесення 142,7 тис. грн 
застави. Як повідомляло «Суспільне», 
під час засідання Спасьонов розповів 
наступне:

«Я їхав 90, може трохи більше, кі-
лометрів за годину. Не більше, бо у 
той момент, коли сталося зіткнення, у 
мене відмовило кермо, видно, заглох-
ла машина. Я не можу пояснити той 
довгий гальмівний шлях».

Під час того ж засідання батько за-
гиблої дівчинки Роман Шкуть пояс-
нив, що в день аварії Спасьонов го-
ворив, що через якусь машину чи 
автобус не побачив пішоходів. Але, 
по факту, ніяких транспортних засо-
бів більше на дорозі в момент ДТП 
не було.

Запобіжний захід для Спасьоно-
ва тоді обирала слідча суддя Лари-
са Гольник. У своєму блозі на сайті 
Ліга.net вона пояснила, чому саме та-
кий запобіжний захід вона обрала для 
Сергія Спасьонова.

Так, Лариса Гольник написала, що 
це «сивий чоловік, митець, чиї творчі 
здобутки і професійна майстерність 

визнані державою, добровільний 
учасник бойових дій на сході Украї-
ни, волонтер». І що попри очевидність 
обставин ДТП, Спасьонов намагався 
хитрувати, вигороджував себе, спо-
творював поведінку інших учасників 
дорожнього руху.

Відомо, що Сергій Спасьонов — 
уродженець Харкова, мешкає в Реше-
тилівці, професійний гончар, Заслу-
жений майстер народної творчості, 
член Національної спілки майстрів 
народного мистецтва. Також він є во-
лонтером — допомагає українській 
армії.

Попри спроби Спасьонова вигоро-
дити себе, висновки експертів встано-
вили, що автомобіль рухався із швид-
кістю 116-122 км/год. Така швидкість 
значно перевищує максимально доз-
волену швидкість руху автомобілів на 
тій ділянці — 70 км/год. Де юре — пе-
рехід знаходиться поза межами Аба-
зівки, де факто — в межах.

Вже під час розгляду обвинувально-
го акту чоловік провину визнав пов-
ністю, підтвердив обставини справи, 
щиро розкаявся, неодноразово просив 
пробачення у батьків дівчинки та про-
сив суд суворо його не карати. Крім 
того, тепер вже і батьки дівчинки самі 
просили суд суворо не карати водія та 
не позбавляти його волі.

Тож суддя Ігор Кіндяк визнав 
65-річного Сергія Спасьонова винним 
у порушенні правил дорожнього руху, 
що призвело до загибелі потерпілої 
(ч.2 ст. 286 ККУ) та призначив чоло-
віку 3 роки ув’язнення з позбавлен-
ням права керувати автомобілем на 
1 рік. Але від відбування покарання 
чоловіка звільнили з іспитовим стро-
ком — 1 рік.

«Полтавщина»

Суддя Гадяцького районного суду, 
29 вересня, розглядала матеріали, які 
надійшли з Управління Держпраці у 
Полтавській області про притягнен-
ня до адміністративної відповідаль-
ності приватного підприємця, за ч. 3 
ст. 41 КУпАП.

Було встановлено, що 18 серпня 
2021 року фізична особа - підприє-
мець виконував роботи по збору та 
продажу малини на земельній ділянці 
з насадженнями малини у с. Лютень-
ка Миргородського району, на підста-
ві договору від 12.08.2021 №12/08-21, 
укладеного між ним та ТОВ «Сади 
Гадяччини» із залученням найма-
них працівників у кількості двадця-
ти чотирьох (24) осіб, з якими трудо-
ві угоди про прийняття на роботу не 
укладались. У ході інспекційного від-
відування 18.08.2021 головним дер-
жавним інспектором праці Л. Тіхо-
новою виявлено порушення вимог ч. 
3 ст. 24 КЗпП України щодо допуску 
до роботи працівників без укладення 
трудового договору.

Підприємець вину у вчиненому 
правопорушенні визнав, яка також 
підтверджується актом інспекційного 
відвідування, протоколом про адміні-
стративне правопорушення, пояснен-
нями працівників та іншими матеріа-
лами адміністративної справи.

Керуючись ч. 3 ст. 41, ст. ст. 283, 284 
КУпАП, суддя визнав винним підпри-
ємця та піддав стягненню у виді штра-
фу на користь держави у розмірі 500 
(п`ятисот) неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян в сумі 8500 
(вісім тисяч п`ятсот) грн. Окрім цьо-
го, його зобов’язали сплатити судовий 
збір у розмірі 454 (чотириста п`ятде-
сят чотири) грн на користь держави.

Постанова може бути оскаржена 
протягом десяти днів з дня винесен-
ня постанови до Полтавського апеля-
ційного суду через Гадяцький район-
ний суд Полтавської області.

Підготувала Оксана Кириченко за 
матеріалами Єдиного державного 

реєстру судових рішень

Нагадаємо, 6 червня, до Гадяцького 
райвідділу, евакуатором привезли авто-
мобіль Opel Astra, за зовнішніми озна-
ками, ймовірно, після ДТП. Як згодом 
стало відомо від свідків події, аварія за 
участі цього транспортного засобу ста-
лася напередодні вночі – на вул. Геть-
манська,2 водій не впорався із керуван-
ням і в’їхав у дерев’яну опору. Після 
цього залишив автомобіль на місці ДТП 
і зник. Очевидці стверджують, що його 
поведінка вказувала на те, що він був у 
нетверезому стані.

Гадяцький районний суд розглядав 
у відкритому судовому засіданні спра-
ву про адміністративне правопорушен-
ня, яка надійшла від відділу поліції № 
1 Миргородського РВП ГУ НП у Пол-
тавській області про притягнення за ст. 
1224, 124 Кодексу України до адміні-
стративної відповідальності 27 вересня. 

Було встановлено, що обвинуваче-
ний – громадянин України, працює 
менеджером.

Згідно протоколів серії ДПР18 № 
244119 та серії ДПР18 № 244120 він, 6 
червня 2021 року, о 02 год. 00 хв. у Га-
дячі по вул. Соборна та Гетьманська ке-
рував автомобілем Opel Astra G-СС. Не 

врахував дорожньої обстановки, не ви-
брав безпечної швидкості руху, не впо-
рався з керуванням та скоїв наїзд на 
електроопору. Внаслідок ДТП тран-
спортний засіб зазнав механічних по-
шкоджень. Після скоєння порушення 
ПДР обвинувачений залишив місце 
пригоди.

Проте, у судовому засіданні обвину-
вачений заявив, що у червні 2018 року, 
ввіз із Литви на територію України 
для близького родича автомобіль Opel 
Astra. Називати ім’я родича, згідно ст. 
63 Конституції України, відмовився. 
Також вказав, що він не причетний до 
даної події та попросив закрити прова-
дження по справі.

Але, навіть і ця інформація слідству 
була не потрібною - із матеріалів справи 
вбачається, що адміністративне право-
порушення було вчинено 6 червня 2021 
р., а розгляд справи призначили на 27 
вересня 2021 р. Тобто на момент розгля-
ду справи про адміністративне право-
порушення по суті закінчились строки, 
передбачені ст. 38 КУпАП. А у таких ви-
падках, відповідно до п.7 ст.247КУпАП, 
провадження по справі просто закрива-
ють, що із зробив наш суд…

У липні 2020 року на площі біля Пол-
тавської облдержадміністрації затрима-
ли трьох чоловіків після того, як вони 
отримали 40 тис. доларів хабаря. Один 
з них – Максим Ратнер, який уклав 
угоду про визнання винуватості й от-
римав термін на 5 років, що відбувати-
ме умовно.

Про це відомо з реєстру судових рі-
шень у вироку від 28 вересня.

Суддя Тетяна Січиокно ухвалила уго-
ду ексрадника голови ПОДА Максима 
Ратнера, яку він уклав з прокурором. У 
ній обвинувачений визнав, що винний у 
змовному шахрайстві. Йому призначи-
ли узгоджене покарання у виді позбав-
лення волі на строк 5 років без конфіс-
кації майна, але звільнили від відбуття 
покарання з випробуванням на іспито-
вий строк 3 роки.

Максим Ратнер визнав свою провину. 
Угоду зі слідством уже затвердив суд, 
але можлива апеляція – для цього на-
дали 30 днів

Як пише видання «Полтавщина», 
рішення суду щодо ексслідчого те-
руправління ДБР у Полтаві Вадима 
Удовиченка та ексоперуповноваженого 
Полтавського управління ДВБ Вадима 
Самчука суд ухвалить згодом. Ледь не 
одразу після затримання їх звільнили з 
роботи, тому вони намагаються понови-
тися на посадах.

Що сталося у 2020 році? 30 липня, на 
площі біля Полтавської облдержадміні-
страції затримали трьох чоловіків після 
того, як вони отримали 40 тис. доларів 
хабаря. Загалом затримані хотіли отри-
мати 80 тис. доларів від чоловіка

За ці гроші вони обіцяли вплинути 
на слідчих, щоб активізувати розсліду-
вання справи. Провадження стосуєть-
ся слідчого Нацполіції, який здійснює 
розслідування щодо заявника. Під час 
перемовин затримані повідомляли, що 
частину із зазначеної суми нібито пере-
дадуть керівництву Державного бюро 
розслідувань для впливу на них.

Чоловіків затримали слідчі ДБР 
спільно з Управлінням внутрішнього 
контролю ДБР та Управлінням забез-
печення особистої безпеки.

НА ЛЮТЕНСЬКОМУ 
МАЛИННИКУ ПРАЦЮВАЛИ 
НЕОФОРМЛЕНІ РОБІТНИКИ

ЕКСРАДНИКУ ГОЛОВИ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОДА 
ВИНЕСЛИ ВИРОК

ВИНУВАТЕЦЬ ДТП, 
ЧЕРЕЗ ЯКОГО 
ЗАГИНУЛА 4-РІЧНА 
ДІВЧИНКА, ВІДБУВСЯ 
УМОВНИМ ТЕРМІНОМ

Я НЕ Я, І МАШИНА НЕ МОЯ
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В Україні вступили в дію нові стан-
дарти розмітки, які відповідають онов-
леним нормам ДСТУ 2587:2021 «Безпе-
ка дорожнього руху. Дорожня розмітка. 
Технічні умови». Розмітку за новими 
стандартами вже почали наносити на 
дороги. Однак ще не всі водії розуміють 
значення нової розмітки.

Наприклад, в Одесі з’явилася розміт-
ка жовтого кольору у вигляді квадратів. 
Автомобілісти вже нарекли цю розмітку 
«вафельною». Цей вид дорожньої роз-
мітки позначає зону, на якій забороне-

но зупинятись, якщо на дорозі утвори-
лася пробка. Таким чином автомобілі не 
заблокують рух на перехресті.

Аналогічна «вафельна» розмітка по-
ширена за кордоном. Розмітка допома-
гає уникнути пробок, розвантажити ву-
лиці і стимулює водіїв дотримуватися 
правил дорожнього руху.

Відзначимо, що попри оновлення до-
рожнього стандарту, відповідні зміни до 
правил дорожнього руху поки не були 
внесені.

auto.24tv

Відповідно до пункту 21 постано-
ви Кабінету Міністрів від 15 червня 
2006 року № 833 «Про затверджен-
ня Порядку провадження торго-
вельної діяльності та правил торго-
вельного обслуговування на ринку 
споживчих товарів» (зі змінами ста-
ном на 13.03.2019) всі суб’єкти госпо-
дарювання зобов’язані забезпечити 
доступ споживачів до торговельних 
об’єктів без здавання на збережен-
ня особистих речей, окрім товарів, 
які реалізуються у таких торговель-
них об’єктах. Якщо ж у ваших особи-
стих речах немає товарів, які можна 
придбати в магазині, до якого ви при-
йшли - здавати їх в камеру схову не 
обов’язково.

Взагалі не пустити вас до магазину 
охоронець також не має права, оскіль-
ки в своїй діяльності охоронці магази-
нів керуються Законом України «Про 
охоронну діяльність». Згідно зі ст. 10 
ЗУ «Про охоронну діяльність» під час 
організації та здійснення охоронної ді-
яльності забороняється здійснювати 
дії, які посягають на права, свободи та 
власність фізичних осіб, а також став-
лять під загрозу їх життя та здоров’я, 
честь, гідність і ділову репутацію.

Всю відповідальність за речі, що 
були покладені до камери схову, несе 
магазин, навіть незважаючи на оголо-
шення про зворотне, які можна поба-
чити в торгівельному залі, оскільки ці 
написи прямо суперечать вимогам Ци-
вільного кодексу України. Адже саме 
на адміністрацію магазину покладе-
но обов’язок створити умови для збе-
реження речей споживачів. Коли ви 
кладете свої речі до камери схову ма-
газину, тим самим ви передаєте, а ма-
газин в свою чергу приймає їх на збе-
рігання, і це підтверджується видачею 

номерного жетона, чи якогось другого 
знаку, який посвідчує прийняття речі 
на зберігання, якщо це встановлено за-
коном, іншими актами цивільного за-
конодавства або є звичним для цього 
виду зберігання (ч. 3 ст. 937 ЦЦ Укра-
їни). Фактично ви укладаєте з адміні-
страцією магазину договір зберігання.

Згідно з вимогами п. 2 ст. 942 ЦК 
України, якщо зберігання здійснюєть-
ся безоплатно, зберігач зобов’язаний 
піклуватися про річ, як про свою влас-
ну. У разі ж втрати чи пошкодження 
речей, прийнятих на зберігання, збе-
рігач (магазин) відповідає на загаль-
них підставах та має відшкодувати всі 
збитки (ст.950, 951 ЦК України):

у разі втрати (нестачі) речей - у роз-
мірі їхньої вартості;

у разі пошкодження речей - у розмірі 
суми, на яку знизилася їхня вартість.

Якщо, здійснивши покупки, ви 
не знайшли в камері схову своїх ре-
чей необхідно перш за все викликати 
представників адміністрації та охоро-
ну магазину. Якщо домовитися про до-
бровільну компенсацію вартості зни-
клих речей не вдасться, тоді:

викликайте поліцію та вимагайте 
складення протоколу стосовно зник-
нення речей;

фіксуйте все, що відбувається, на ка-
меру свого телефону;

візьміть контактні дані покупців, що 
стали свідками події.

Якщо магазин не визнає свою вину 
- ви можете звернутися до суду із по-
зовною заявою про відшкодування 
не тільки прямої матеріальної шкоди 
(вартості зниклих речей), а ще й мо-
ральної шкоди, яка була вам завдана 
внаслідок бездіяльності адміністрації 
магазину.

«Блог права» 

Кабмін прийняв постанову щодо 
збільшення розмірів такс за незакон-
ний вилов риби.

Таке рішення ухвалили на засідан-
ні, 6 жовтня, повідомляє прес-служба 
Держрибагентства.

«Необхідність розробки цього акту 
уряду була зумовлена низьким рівнем 
існуючих такс, які востаннє були вста-
новлені майже 10 років тому та не від-
повідали економічній ситуації в країні і 
не спонукали порушників до припинен-
ня незаконної діяльності.

Так, у 2020 році органами рибоохо-
рони викрито понад 46 тис. правопо-
рушень, з яких понад 13 тис. є груби-

ми порушеннями правил рибальства. 
Загальна кількість вилучених незакон-
но добутих водних біоресурсів складає 
понад 142 тонни. Загальна сума збит-
ків, завданих у 2020 році рибному гос-
подарству внаслідок порушень правил 
рибальства та охорони водних біоресур-
сів, складає 101,9 млн грн», - додали у 
відомстві.

Реалізація постанови збільшить над-
ходження коштів до місцевих бюджетів 
у вигляді відшкодування завданих збит-
ків рибному господарству України внас-
лідок порушення правил рибальства. 

Держрибагентство

ХТО ВІДПОВІДАТИМЕ, 
ЯКЩО З КАМЕРИ СХОВУ 
МАГАЗИНУ ЗНИКЛИ РЕЧІ 

«ВАФЕЛЬНА» РОЗМІТКА: 
ЩО ЦЕ І ДЛЯ ЧОГО

ШТРАФИ ЗА 
НЕЗАКОННИЙ ВИЛОВ 
РИБИ ЗБІЛЬШИЛИ 
В ДЕСЯТКИ РАЗІВ

Щорічно на житлову субсидію роз-
раховує чимала кількість громадян, 
проте щоб отримати пільгу, їм потріб-
но дотриматися визначених у зако-
нодавстві критерій, зокрема не мати 
аліментної заборгованості. Дане за-
стереження передбачене Постановою 
Кабінету Міністрів України «Про 
внесення змін та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких поста-
нов Кабінету Міністрів України» від 
14.08.2019 року № 807. 

Відтак, згідно з положеннями цьо-
го нормативно-правового акту, суб-
сидія не надається, якщо у складі 
домогосподарства або у складі сім’ї 
члена домогосподарства є особи, які, 
за даними Єдиного реєстру боржни-
ків (https://erb.minjust.gov.ua), мають 
заборгованість за виконавчими про-

вадженнями про стягнення алімен-
тів понад три місяці. Проте ця норма 
має своє виключення та не стосується 
осіб, які є алко- або наркозалежними, 
що підтверджується довідкою від ліка-
ря, осіб, до яких застосовуються захо-
ди забезпечення кримінального про-
вадження у вигляді відсторонення від 
роботи (посади), осіб, до яких засто-
совуються запобіжні заходи у вигля-
ді домашнього арешту або тримання 
під вартою. 

До речі, станом на 1 жовтня 2021 
року у Єдиному реєстрі боржників на-
раховується понад 17 тисяч прізвищ 
батьків, котрі систематично нехтували 
виконанням свого обов’язку, зокрема 
на Полтавщині – понад 8 тисяч, на Су-
мщині – майже 5 тисяч та  більше як 4 
неплатників у Чернігівському регіоні.  

СУБСИДІЯ – ПІЛЬГА ДЛЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНИХ ГРОМАДЯН 
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Уже більше тижня температура 
повітря опускається вночі до 
нуля градусів. У той же час, 
через шалену вартість газу 
та неможливість «провести» 
тендерні закупівлі, у бюджетних 
установах Гадяцької громади 
(школи, лікарні, дитячі садочки) 
ще не ввімкнули опалення. Ми 
намагалися з’ясувати скільки ще 
чекати тепла? 

Постачання газу  
тільки через Prozorro
У деяких бюджетних установах роз-

почнуть опалювальний сезон із значним 
запізненням. І справа навіть не в техніч-
ній неготовності. Проблема у тому, що 
Закон про публічні закупівлі зобов’я-
зує здійснювати усі придбання, які фі-
нансуються із бюджетів, у тому числі 
й місцевих, з дотриманням тендерних 
процедур. Це також стосується й при-
родного газу.  

Зрозуміло, що громади, коли у верес-
ні минулого року формували свої бю-
джети на 2021 рік, «закладали» вартість 
газу на рівні 6 чи 7 грн за кубометр. Ні-
хто навіть подумати не міг, що його вар-
тість у зросте до європейського рівня  
- наприклад, на сьогодні вона вже пере-
тнула позначку в 30 гривень. 

Тобто, ситуація по всій Україні кри-
тична – діти змушені мерзнути у дит-
садках та школах, а пацієнти намагають-
ся «одужати» у холодних лікарняних 
палатах. І що робити із цим ніхто не 
знає.  

Станіслав Бутенко, начальник відді-
лу освіти, молоді та спорту Гадяцької 
міської ради, повідомив, що тендери на 
постачання газу для бюджетних уста-
нов громади, намагались провести ще 
на початку осені, проте усі спроби були 
безрезультатними:

 
«Правила для усіх однакові і, якщо за-
купівля дорожча за 50 тисяч гривень, 
то вона повинна проводитись тендерно. 
На перших торгах вартість одного кубо-
метра газу встановлювали за ціною 15 
гривень, на других вже по 19 грн. А 11 
жовтня мали б відбутися треті торги, із 
вартістю газу 32 грн. за кубометр. Про-
те й вони не відбулися, бо жоден поста-
чальник не взяв у них участь. Але б ми 
і так відмовились, бо для нас це дуже 
дорого».

Яка ситуація у Гадяцькій громаді
Із слів Станіслава Бутенка, пробле-

ма виникла тільки у тих бюджетних 
установах, які не отримують тепло 
централізовано. 

На території Гадяцької громади опа-
люються газом Гадяцька спеціалізова-
на школа І-ІІІ ступенів № 2 імені М. 
Драгоманова і Гадяцька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів №3 імені І. Вигов-
ського, а також дитсадки № 9 «Дзвіно-
чок», ЗДО с. Біленченківка і с. Сари (до 
того, ж використовують газ у значних 
об’ємах).

А наприклад, у Гадяцького ліцею І-ІІІ 
ступенів № 1 імені Олени Пчілки і Га-
дяцького ліцею І-ІІІ ступенів №4 імені 
Лесі Українки та решти дитсадків, які 
отримують тепло від міських котелень, 
такої проблеми не буде – щойно КПТГ 
«Гадячтеплоенерго» розпочне опалю-
вальний період, там також буде тепло. 

Нагадаємо, що Олександр Гаврилен-
ко, начальник КПТГ, раніше повідом-
ляв, що договір із «Нафтогазом» укла-
дений вчасно, кошти на попередню 
оплату газу, як того вимагає «Нафто-
газ», є. Потужності комунального під-
приємства підготовлені до опалюваль-
ного сезону. Тобто, із його слів, проблем 

із початком опалювального сезону чи 
якихось збоїв не буде. Зазвичай, опа-
лювальний сезон стартує 15 жовтня 
(виключення тільки у випадку, коли 
середньодобова температура повітря 
протягом трьох діб поспіль не переви-
щує + 8 градусів).

А от із бюджетними установами, які 
опалюються газом, складніше. Відпо-
відно, через неможливість вчасно роз-
почати опалювальний сезон у Гадяць-
кій громаді вирішили рекомендували 
директорам навчальних закладів роз-
почати осінні канікули 15 жовтня (13 
жовтня останній день занять). До на-
вчального процесу школярі повернуть-
ся 25 жовтня.

Проблемним залишається лише пи-
тання із дитсадками, вихованці яких не 
йдуть на осінні канікули. Єдиний вихід 
для дошкільних закладів - це зводити 
вихованців по групах і опалювати при-
міщення електрикою. 

А от як допомогти пацієнтам КНП 
«Гадяцька МЦЛ», які також досі мерз-
нуть у лікарні – не зрозуміло.

Що робити? 
Над цим питанням нарешті задума-

лись і «на горі». На всеукраїнському 
брифінгу за участі Президента Воло-
димира Зеленського та представників 
Асоціації міст України,  таки визнали, 
що ситуація дійсно неординарна і її по-
трібно терміново вирішувати, щоб на-
вчальні заклади та інші бюджетні уста-
нови не залишились без тепла.  

Минулої п’ятниці, 8 жовтня, під час 
селекторної наради, щодо забезпечен-
ня бюджетних установ природним га-
зом, розробили механізм, за яким бю-
джетні установи зможуть без тендерів 

укладати договори із газопостачальною 
компанією.  

Отже, НАК «Нафтогаз України» під-
готує та передасть до Кабінету міністрів 
України розроблені типові договори на 
постачання природного газу. Їх затвер-
дили ще у понеділок, 11 жовтня.  Цьо-
го ж дня, усі регіональні комісії з пи-
тань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій ОДА, ухвали-
ли рішення про надзвичайну ситуацію 
в області. Таке ж рішення прийняла і 
Полтавська ОДА. На підставі цього рі-
шення, органи місцевого самоврядуван-
ня (у нашому випадку Гадяцька міська 
рада) отримала право за переговорною 
процедурою укласти договір із ТОВ 
«Газопостачальна компанія «Нафтогаз 
Трейдинг» не за повною, а за скороче-
ною процедурою, яка триватиме всього 
кілька днів. Це рішення також забезпе-
чить в області ціну на газ на рівні, пе-
редбаченому підписаним Меморанду-
мом, який ініціював Президент. 

У свою чергу,  ТОВ «Газопостачальна 
компанія «Нафтогаз Трейдинг» пообі-
цяла вже із наступного дня (12 жовт-
ня) почати укладати договори на поста-
чання природнього газу із бюджетними 
установами. Вартість кубометру газу 
для них становитиме 16,8 грн. 

Окрім цього, будуть зміни і для тепло-
комуненерго, які опалюють бюджетні 
установи -  «Нафтогаз» підготує розро-
блені типові додаткові угоди до укла-
дених договорів постачання природно-
го газу також за ціною 16,8 грн./м. куб. 

Сподіваємось, що цей механізм спра-
цює і бюджетні установи нарешті бу-
дуть зі теплом. 

Підготувала Оксана Кириченко. 
Фото використане як ілюстрація

ПОХОЛОДАЛО, АЛЕ ВЧАСНО 
УВІМКНУТИ ОПАЛЕННЯ – НЕМОЖЛИВО



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№	40	(988)
14	жовтня 2021 року8 Соціум

Щоб там не розповідали 
дієтологи про необхідність 
обмежування споживання 
картоплі, але саме ця 
сільськогосподарська культура 
в раціоні українців була, 
є і буде. Навіть в народі її 
називають «другим хлібом», 
а восени традиційно рахують 
урожай. Цього року експерти 
прогнозували його меншим аніж 
торік. Тому ми вирішили провести 
моніторинг загальної ситуації на 
ринку картоплярства.

Дефіциту немає
Середній урожай у великих товарних 

виробників – 40 тонн з гектара. Про це 
повідомила виконавчий директор Укра-
їнської асоціації виробників картоплі 
Оксана Руженкова. Із її слів, офіцій-
ні прогнози врожаю картоплі в Україні 
на цей рік були на рівні 20-22 мільйони 
тонн. Але насправді, достатніми вважа-
ють 12-15 мільйонів тонн. З них 7 міль-
йонів – внутрішні потреби, включаю-
чи насіння. 

До речі, не зважаючи на те, що про-
мислові виробники картоплі в Укра-
їні займають 67-74 тисячі гектарів, 
найбільше картоплі все ж вирощує на-
селення. Всього 2% картоплі дають про-
мислові підприємства, а 98% – дрібні 
домогосподарства. 

У той же час, інформація, що врожай 
картоплі зіпсувався через зливи, недо-
стовірна. Від дощів постраждала тіль-
ки Херсонська область. На Полтавщи-
ні, Запоріжжі, Київщині, Чернігівщині 
була посуха. Але загалом, врожай кра-
щий, ніж торік - вистачить і на продаж, 
і для їжі. Тож, дефіциту не буде.

Які сорти вродили найкраще?
Велику роль в урожайності культури 

відіграє сорт. Саме від сорту часто за-
лежить розмір плодів, період збору та 
кількість картоплі. Найбільш популяр-
ними та урожайними цього року нази-
вають «Конект», «Пікассо», «Гренада», 
«Белла Роса», «Рів’єра». Також виділя-
ють і нові сорти, які зарекомендували 
себе добре: «Королева Ганна», «Сорая», 
«Ред Леді», «Лаура». 

Звісно ж, спеціалісти стверджують, 
що цю добірку сортів не можна назва-
ти універсальною. Адже, одні, до при-
кладу, ростуть на піщаному ґрунті і при 
достатній волозі, приносять гарний 
врожай. Якщо ж їх вирощувати на чор-
ноземі, тих самих результатів можна і не 
отримати. До того ж і грядки у всіх різ-
ні: і ґрунт, і вологість, і освітлення. Де-
хто переконаний, що картоплю потрібно 
поливати, інші ж вважають це нонсен-
сом. Для одних відро картоплі з двох ку-
щиків - це нормальний врожай, а хтось 
скаже, що картопля цього року не вро-
дила. Але одне залишається незмінним, 
саме ці сорти, є найпопулярнішими на 
території нашої країни.

Ціни 
Цього року у різних регіонах вартість 

картоплі коливається від 10 до 12 гри-
вень за кілограм. Кажуть, що згодом 
вартість ще трохи зросте. Бо врожай за-
кладуть у сховища, використовувати-
муть електроенергію. Це вплине на собі-
вартість. Але ціна не перевищить 13-14 
гривень. Якщо перетне цю позначку, 
то в Україну знову масово завозити-
муть імпортну картоплю. До речі, на га-
дяцьких ринках картоплю цьогорічно-
го врожаю продають по 12 гривень за 
кіло. Як коментують гадячани – це до-
сить дорого. 

На окупованій території 
картопля «золота»
Якщо в більшості областей кілограм 

картоплі зараз коштує 12-15 грн, то в 
Донецькій, підконтрольній Росії, ціни 
злетіли до 100-120 російських рублів 
за кілограм (36-44 грн/кг), а в Криму 
- до 22 грн/кг. Причиною подорожчан-
ня картоплі місцеві продавці назива-
ють високі ціни на розмитнення овочів, 
які підвищилися в два рази. Вантажів-
ки стоять в кілометрових чергах, очіку-
ючи, поки бойовики виставлять їм ра-
хунки за в’їзд.

Рівень цін на картоплю в ОРДЛО пе-
ревищує не тільки рівень цін в україн-
ських містах, а також рівень цін в Росії. 

Як змінилося 
споживання в Україні?

Українці стали їсти менше бульби. 
Років 10 тому одна людина споживала 
до 150 кілограмів. Зараз — 130 за рік. 
У містах на кожного припадає 90–95 
кілограмів.

До речі, спеціалісти асоціації вироб-
ників картоплі стверджують, що це саме 
через посуху і  поганий урожай, та висо-
ку вартість картоплі. Люди замість неї 
купували макарони і крупи.

Картопляні заводи 
Найбільшими в Україні вважають 

кілька промислових виробників кар-
топлі у Черкаській області – СТОВ 
«Воля», «Гранекс-Черкаси» та «Бест-А-
гро» – відділення компанії «Маїс». 
Вони мало залежні від примх погоди, 
бо всі мають полив. Дефіцит там бу-
ває рідко, тому часто черкаську карто-
плю викуплять інші регіони, які мають 
неврожай. 

Варто зауважити, що цього сезону 
існуючі підприємства чи фермерські 
господарства потрапили у фінансо-
ву скруту через те, що не запрацювала 
державна програма розвитку промис-
лового картоплярства. Вони повірили 
чиновникам, взяли кредити, збудували 
сховища, купили обладнання для миття 
й сортування картоплі. Але держава не 
виплатила компенсації. 

Не в найкращій ситуації перебувають 
підприємства із переробки картоплі на 
крохмаль. Не витримують конкуренції 
з імпортним продуктом, що продається 
за заниженими цінами.

У той же час, наступного року дер-
жпрограмою передбачено будівництво 
двох заводів по вирощуванню продук-
тів переробки картоплі. У Чернігівській 
області мають запустити виробництво 
картопляного протеїну. Його вико-
ристовує все птахівництво. Вітчизняна 
продукція буде в рази дешевша, ніж ім-
портована, яку використовують зараз.

Другий завод — крохмальний на 
Львівщині. Вже заклали фундамент і 
звели будівлю. Проект перспектив-
ний. Бо в тому регіоні немає такого під-
приємства. Західна Україна возить пе-
реробляти картоплю на крохмаль на 
Чернігівщину. Це затратно. Проект пе-

редбачає спорудження другої лінії. З 
картопляного крохмалю планують ви-
готовляти пакети й одноразовий посуд.

Продаємо картоплю сусідам у п’ять 
разів дешевше, ніж купують її українці

Ціна на картоплю, що йде з Украї-
ни на експорт, принаймні, в п’ять разів 
нижча тієї, за яку нам, українцям, дово-
диться її купувати. Та попри це, цього-
річ українські аграрії продали за кордон 
значно більше картоплі ніж торік.

За підсумками дев’яти місяців 2021 
року українські аграрії відправили на 
експорт картоплі на 1,62 мільйона до-
ларів. Торік за аналогічний період було 
продано за кордон цього овочу лише на 
840 тисяч доларів. Такі дані оприлюдни-
ла Державна митна служба.

Найбільше картоплі спродали в… Бі-
лорусь. Сусідня держава купила її в нас 
на суму в 1,58 мільйона доларів. Цього 
року Білорусь вперше імпортує карто-
плю з інших країн ще під час збирання 
власного врожаю, а найбільшим поста-
чальником стала Україна.

Українські аграрії продавали в Біло-
русь картоплю по 6-8 центів за кілограм, 
що становить близько 1,6 гривні. При 
цьому в Білорусі вона вже йде значно 
дорожче – по 8 гривень,  на наші гроші.

Водночас, Україна набагато більше 
імпортує картоплі, ніж експортує. Що-
правда, цьогоріч ми купуємо менше ко-
ренеплодів, ніж торік. Так, за 9 місяців 
поточного року імпорт картоплі скоро-
тився на 21% порівняно з минулим ро-
ком. Торік за цей період було закуплено 
бульби на 53,61 мільйон доларів. А цьо-
горіч – лише на 42,24 мільйони.

Найбільші імпортери картоплі для 
нас Польща (на 15,76 млн доларів), Ні-
дерланди (на 4,9 млн доларів) і Німеч-
чина (на 4,065 млн).

Тобто, сусідня Польща, яка абсолют-
на схожа з нами за кліматичними умо-
вами, може вирощувати стільки карто-
плі, щоби вистачило для власних потреб 
і на продаж за кордон, а в Україні чо-
мусь так не виходить. Не дивно, що ціна 
на картоплю у нас відчутно «кусається».

Підготувала Оксана Кириченко. 
Фото використане як ілюстрація

БУДЕМО З 
КАРТОПЛЕЮ: 
І ДО СТОЛУ, 
І НА ПРОДАЖ
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На підконтрольній території (колишній Га-
дяцький район) у період із 2 по 8 жовтня 2021 
року на ГРІ захворіло 244 особи, з них дітей - 
147 (60,2%).

Показник  захворюваності на ГРІ – 486,7 на 
100 тисяч населення, в т.ч. по м. Гадяч – 537,5. 

Випадків грипу не зареєстровано. Щеплення 
проти грипу не проводились. 

С.Бабак, в. о. завідувача Гадяцького ВПДУ  
«Полтавський ОЦКПХ МОЗ»                                                               

У Полтавській області продовжують пілотний про-
ект, який стосується вакцинації літніх людей у селах. 
Волонтери відвідуватимуть подвір›я жителів громад 
і розповідатимуть людям про щеплення. На власному 
прикладі доведуть, що це безпечно, й допоможуть ді-
статися до найближчого пункту імунізації.

Такий проект разом із МОЗ, ВООЗ і громадськи-
ми організаціями нещодавно впроваджували в двох 
селах Миргородського району. За тиждень там зро-
били стільки ж щеплень, скільки раніше виконува-
ли за три місяці.

Нині ще вісім громад хочуть узяти участь у піло-
ті: Великобудищанська (села Веприк та Великі Бу-
дища), Пирятинська (села Березова Рудка, Вели-
ка Круча та Нові Мартиновичі), Зіньківська (село 
Велика Павлівка), Чорнухинська (села Вороньки, 
Гільці, Харсіки), Гадяцька (село Сари), Котелевська 
(село Більськ), Лубенська (села Засулля та Березо-
точа), Машівська (село Кошманівка).

Полтавська ОДА

У Фонді соціального страхування України 
(ФССУ) пояснили, що е-лікарняний стає підставою 
для призначення допомоги через 7 днів після дати 
свого закриття.

«При створенні медичного висновку, на підставі 
якого формується електронний лікарняний, можуть 
бути допущені помилки, технічні неточності, вказа-
на недостовірна інформація. У такому випадку лі-
кар упродовж 7 днів з дня формування може вне-
сти до нього зміни – для цього створюється окремий 
коректний медичний висновок, за яким створюєть-
ся новий е-лікарняний. А електронний лікарняний, 
який сформувався за першим, помилковим медич-
ним висновком, змінить свій статус на «помилково 
сформований», – зазначила начальниця відділу ма-
теріального забезпечення виконавчої дирекції фон-
ду Анна Харченко.

Наприклад, е-лікарняний, створений 1 жовтня 
строком на 10 днів, має дату закриття 10.10.2021 та 
буде вважатись виданим (стане готовим до сплати) 
з 18.10.2021.

«Зверніть увагу, що в особистих кабінетах на веб-
порталі Пенсійного фонду е-лікарняний може мати 
статус «готовий до сплати» вже на наступний день 
після дати закриття, однак брати його до роботи та 
починати процедуру призначення матеріального за-
безпечення варто лише на восьмий день», – попере-
дили у ФССУ. 

ФССУ

Міністерство охорони здоров’я 
України затвердило оновлений Реєстр 
лікарських засобів, вартість яких підлягає 
відшкодуванню за програмою державних 
гарантій медичного обслуговування 
населення препаратами для лікування 
цукрового діабету І типу і нецукрового 
діабету, розладів поведінки і психіки та 
епілепсії.  

Лікар Євген Скрипник у себе в Facebook звернув 
увагу, що список препаратів програми поповнився 
зокрема психоневрологічними препаратами: «Аміт-
риптилін», «Вальпроєва кислота», «Галоперидол», 
«Гарбамазепин», «Клозапін», «Ламотриджин», «Ри-
сперидон», «Флуоксетин».

Важливо, що з 1 жовтня виплачувати відшкодуван-
ня вартості доданих препаратів буде єдиний платник 
- Національна служба охорони здоров’я. Препарати 
будуть виписуватись і відпускатися за електронним 
рецептом, що надасть можливість уникнути нераці-
онального призначення препаратів та посилити кон-
троль за їх відпуском з аптек.

Програма «Доступні ліки» була впроваджена у 
2017 році для зменшення фінансового навантажен-
ня на пацієнтів та збільшення доступності ліків. Нині 
програма працює для пацієнтів з серцево-судинни-
ми захворюваннями, бронхіальною астмою, цукро-
вим діабетом II типу. До списку препаратів для ліку-
вання серцево-судинних захворювань, бронхіальної 
астми та діабету II типу наразі включено 293 препа-
рати, які можна отримати безоплатно або з доплатою 
на вибір пацієнта. З 1 жовтня до реєстру буде додано 
ще 138 препаратів.

МОЗ

Наприкінці вересня ДП «Медзакупівлі 
України» завершило контрактування 
постачальників для закупівлі 622 автомобілів 
швидкої медичної допомоги. Відповідно 
до процедур закупівлі, які відбулися у 
серпні-вересні 2021 року, було укладено 15 
договорів на загальну суму більш  
ніж 1 млрд грн.  

Економія коштів платників податків, що була до-
сягнута в результаті процедур закупівлі, складає 
близько 346,7 млн грн від 1,35 млрд грн, що були за-
плановані у паспорті бюджетної програми на 2021 
рік.

Марки автомобілів: Fiat Ducato, Peugeot Boxer та 
Citroen Jumper. Їхні поставки очікуються протягом 
IV кварталу 2021 року - I кварталу 2022 року. 

Закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги 
відбулися за спрощеною/допороговою процедурою, 
відповідно до Закону України «Про публічні закупів-
лі». Такий порядок щодо закупівлі товарів та послуг, 
необхідних для виконання заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню, локалізацію 
та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій корона-
вірусної хвороби (COVID-19), встановлений на пе-
ріод дії встановленого Кабінетом Міністрів України 
карантину відповідно до Закону України «Про за-
хист населення від інфекційних хвороб». 

Нагадаємо, що закупівлі швидких відбуваються у 
межах виконання бюджетної програми «Розвиток 
системи екстреної медичної допомоги та модерніза-
ція і оновлення матеріально-технічної бази закладів 
охорони здоров’я» та відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339 
(зі змінами). У 2021 році закуповуються АШМД, що 
мають відповідати оновленому стандарту ДСТУ EN 
1789:2019.

МОЗ

Міністерство охорони здоров›я України, затверди-
ло перелік організацій, представники яких підляга-
ють обов›язковій вакцинації проти COVID-19.

Згідно з наказом, на період дії карантину, вста-
новленого Кабінетом Міністрів України, з метою 
запобігання поширенню коронавірусної хвороби, 
обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підляга-
ють працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх те-
риторіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх струк-
турних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової перед-
вищої, професійної (професійно-технічної), загаль-
ної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, 
позашкільної освіти, закладів спеціалізованої осві-
ти та наукових установ незалежно від типу та фор-
ми власності. 

Наказ набирає чинність через один місяць з дня 
його публікації. 

У міністерстві наголошують, що працівники за-
кладів освіти та органів виконавчої влади, які не ще-
пляться проти COVID-19 протягом цього періоду, 
будуть відсторонені від роботи без збереження заро-
бітної плати.

«БМ»

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцино-
вана дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятли-
ві до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. 
Тому перше щеплення діти отримують у перші мі-
сяці життя.

«Рівень охоплення щепленнями від поліомієліту 
(дітей до 1 року, поліо-3) в 2021 року є недостатнім, 
за 8 місяців 2021 року — 53,0 %. За таких темпів до 
кінця року без вживання додаткових заходів досягти 
потрібного для колективного імунітету показнику в 
95 % не вдасться», – зазначили у МОЗ.

У Полтавській області цей показник вище серед-
нього по Україні і складає 57,6%.

Низькі рівні в наступних областях України: в Хер-
сонській- 40,7 %, Івано-Франківській — 42,2 %, Закар-
патській — 43,1 %, Запорізькій — 46,2 %, Харківській 
— 46,5 %, в Одеській та Київській областях — 47,5 %. 
У Чернівецькій та Львівській — по 48,5 %, у Рівнен-
ській — 48,9 %.

Вакцинувати від поліомієліту потрібно з народ-
ження малюка. Щеплення обов’язково потрібно про-
водити комплексно, не пропускаючи жодного для 
збільшення резистентності організму до хвороби (за-
галом 6 доз: перша на другому місяці життя, шоста у 
14 років). 

Безкоштовна вакцинація проти поліомієліту про-
водиться у сімейного лікаря чи педіатра в держав-
них медичних закладах, а також приватних, що укла-
ли договори із Національною службою здоров’я 
України.

МОЗ

У деяких сімей просто немає належних умов, щоб 
утримувати людей, які повернулися з психіатрич-
ної лікарні. 

За словами директорки Департаменту  соціаль-
ного захисту ОДА Людмили Корнієнко до будин-
ків-інтернатів оформили 41 людину. Наразі на чер-
зі 10 пацієнтів.

Директор Департаменту охорони здоров’я ПОДА 
Віктор Лисак каже, що надходить багато листів щодо 
того, що люди які повернулися з психлікарні щось 
підпалюють чи вчиняють якісь інші дії.

«Ми їх розглядаємо, але не можемо просто поклас-
ти людину в лікарню. Тримати людину ми не маємо 
права. Суд ухвалює рішення щодо кожного пацієн-
та: залишитися йому в лікарні чи відпустити додо-
му. Нам постійно пише уповноважений з прав люди-
ни, що ми тримаємо людей які повинні бути на волі». 

Віктор Лисак говорить, що важливо, щоб психіатр, 
який на місці, постійно надавав хворій людині під-
тримуючу терапію. Якщо людина поводиться дивно, 
потрібно викликати медичну бригаду. А далі вже ви-
рішуватимуть: залишати вдома чи в стаціонарі. 

Прес-служба ОДА

ДП «МЕДЗАКУПІВЛІ 
УКРАЇНИ» ЗАКУПОВУЄ 
622 АВТОМОБІЛІ 
ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ

ДО ІНТЕРНАТІВ 
ВЛАШТУВАЛИ МАЙЖЕ 
ПІВ СОТНІ ЛЮДЕЙ, 
ЯКІ ВИЙШЛИ З 
ПСИХІАТРИЧНИХ ЛІКАРЕНЬ

ПРОФЕСІЇ, ДЛЯ 
ЯКИХ ЩЕПЛЕННЯ 
ВІД COVID 
ОБОВ’ЯЗКОВЕ

ВАКЦИНАЦІЯ НА ДОМУ

ВИПЛАТИ ЗА 
Е-ЛІКАРНЯНИМИ: 
КОЛИ ЗВЕРТАТИСЯ 
ЗА ГРОШИМА

У ОБЛАСТІ 57,6% ДІТЕЙ 
ДО РОКУ ВАКЦИНОВАНІ 
ПРОТИ ПОЛІОМІЄЛІТУ

ОНОВИЛИ РЕЄСТР 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, 
ВАРТІСТЬ ЯКИХ 
ВІДШКОДОВУЄТЬСЯ  
З БЮДЖЕТУ

СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ
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У Глухові, Сумської області, шко-
лярі зацькували свого однокласника. 
Все через те, що мама другокласника 
відмовилася купувати друковані зо-
шити для занять. Про ситуацію мама 
хлопчика Аліса Ковальова розповіла 
в Facebook-спільноті «Батьки SOS».

«Схема» Твоя мама тебе не любить, 
тому що вона тобі не купила..»  про-
довжує працювати в нашій школі №3 
Глухова донині.» – написала жінка. 

Вона нагадала, що минулого року у 
неї вже був конфлікт з викладачкою 
сина Наталією Білевщук, яка дискри-
мінує дитину за майновою ознакою. 
Зокрема, вчителька на день свято-
го Миколая роздала дітям подарун-
ки «від Миколая», куплені батьками. 
Також вона дала хлопчику малень-
ку шоколадку, попри те, що йому со-
лодкого не можна. Мама просила ви-
кладачку під час занять подарунки 
не роздавати. Тоді вчителька отрима-
ла догану за ці та інші дисциплінарні 
проступки.

Тепер конфлікт – через друковані 
зошити, які мама хлопчика відмови-
лася купувати. За її словами, спочат-
ку син просто говорив, що всі пра-
цюють на уроках в якихось красивих 
зошитах, а він нічого не робить. Тоді 
жінка поговорила з директором шко-
ли Едуардом Маринченком, зазна-
чивши, що вчителька дискримінує 
дитину за майновою ознакою. Крім 
того, діти не змушені займатися за ма-
теріалами, які купили батьки. Дирек-
тор начебто запевнив, що такого біль-
ше не трапиться.

«Почала виривати з зошитів ко-

льорові листочки і роздавати дітям, 
а моїй дитині ксерити на ксероксі і 
роздавати чорно-білу копію. Діти смі-
ються над сином, кажуть, що у них 
красиві листочки, а у сина чорно-бі-
лий, значить, мама його не любить, 
не купила йому гарний зошит», – за-
значила жінка.

За словами Ковальової, після кон-
флікту з подарунками, їй писали, 
що не варто було «виносити сміття з 
хати». Тому жінка понад 5 разів звер-
талась до директора щодо проблеми.

Примітно, що Білевщук минулого 
тижня нагородили званням «Народ-
ний учитель».

Зверніть увагу! На офіційному сай-
ті Нової української школи раніше 
вже відповідали, чи повинні батьки 
купувати друковані зошити. Відпо-
відь однозначна – ні.

«Міністерство освіти і науки, 
створивши нові програми, не вима-
гає наявності будь-яких друкованих 
зошитів. Якщо батькам кажуть їх при-
дбати, то це виключно ініціатива вчи-
теля та/або директора школи», – мо-
виться в матеріалі на сайті.

«БМ»

В Україні з’явилась інтерактивна 
гастрономічна карта «Дороги гурма-
нів», де позначені крафтові виробни-
ки та фермерства. У них можна купити 
м’ясо, пиво, устриці, вино, яйця, овочі, 
фрукти, хліб та інші продукти, 

«Гастрогід «Дороги гурманів. 100 
крафтових місць України»  допоможе 
туристам із пошуком ідей для гастро-
мандрівок. На сторінках гіда зібрані 
100 локальних виробників крафтової 
продукції: вина, сиру, меду, пива, м’яса, 
овочів, фруктів, равликів, устриць. У 
кожній з цих локацій мандрівник може 
домовитися про екскурсію та дегуста-
цію, познайомитися з фермерами, по-
бачити на власні очі процес виготовлен-
ня органічних продуктів», – йдеться на 
сайті «Дороги гурманів».

Гастрогід поділено на п’ять умовних 
розділів: «Південь», «Карпати», «За-
хід», «Схід», «Центр і Північ».

У Полтавській області на карті пре-
зентовані шість крафтових виробників:

Екоферма на Посуллі (с. Снітин) – 
виробництво крафтового сиру;

«Сироварня Блонських» (с. Вовнян-
ка) – сімейна сироварня;

«Весела садиба» (с. Веселівка) – ви-
робництво медяників;

Етнопоселення «Старий Хутір» (с. 
Опішня) – екоферма та пивоварня;

«Леляківська сироварня» (с. Кейба-
лівка – молочна ферма та сироварня;

«Лісовий равлик» (с. Терентіївка”) – 
вирощування їстівного равлика. 

«The Village.Україна»

Археологи виявили унікальні скля-
ні підвіски недалеко від міста Ко-
тельва при розкопках могильника 
скіфської епохи на Барвінковій горі. 
Команда з Інституту археології На-
ціональної академії наук України від-
значає, що нічого подібного в цьому 
районі раніше не знаходили.

«Унікальні амфороподібні скля-
ні підвіски були виявлені в цьо-
му році під час археологічних до-
сліджень ґрунтового могильника на 
Барвінковій горі. Такі прикраси тут 
зустрічаються вперше», — йдеться в 
повідомленні.

Керівник експедиції, уточнив, що 
виготовлені намистини були при-
близно в IV столітті до нашої ери. Що 

ж стосується інших даних про знахід-
ку, то вони з’являться тільки після де-
тального її вивчення фахівцями.

Розкопками цієї території займа-
ються із 20 вересня. Археологи роз-
копали понад півсотні фрагментів ке-
раміки, залізний ніж скіфської епохи, 
а ще — шматок грецької амфори.

Після ретельного вивчення в На-
ціональній академії наук України 
підвіски будуть виставлені в музеї 
Бєльського історико-культурного за-
повідника, на місці найбільшого в Єв-
ропі укріпленого поселення ранньої 
залізної доби.

Інститут археології

Рівні ряди яблуньок і груш, а поруч 
ділянка кущів лісового горіху – таку 
картину бачиш, потрапивши у фрукто-
вий сад, що в селі Недогарки Кремен-
чуцького району. Саме там діє крафто-
ве виробництво соків та варення. Під 
маркою «Крамаренків сад» із фруктів 
із власного саду з мінімальним додаван-
ням цукру, без жодних консервантів та 
барвників, роблять смачні, а головне, 
корисні продукти. Засновник і керів-
ник виробництва Михайло Крамаренко 
каже, що цього року урожай не тішить. 

Зазвичай, яблуко сорту «Чемпіон» ся-
гало і півкілограма вагою. З кожного 
дерева буває і 95 яблук, а це приблиз-
но 27 кг. Якщо тисяча дерев, то 27 тонн 
можна зібрати. А ось цього року бере-
мо лише по 15-17 кг. Яблука дрібніші за 
розміром, ніж були в минулому. Та по-
при це, вони вже готуються до перероб-
ки продукції. 

Територія, де нині родять яблука та 
груші –  колишня військова частина ра-
кетників, які охороняли Кременчуцьку 
ГЕС. Про ті часи нагадують деякі бу-
дівлі – у казармі, яку нещодавно від-
ремонтували, є підземні сховища. Вій-
ськові покинули територію в 1994 році. 
А в 1999 –му М. Крамаренко із сином 
викупили цю територію і почали розви-

вати -висадили 1 тисячу 600 яблунь, 30 
груш, 11 тисяч кущів жимолості, півти-
сячі горіхів (польського фундука).

У «Крамаренковому саду» яблука збе-
рігають для власних потреб у погребі, 
куди закладають 300-400 кг. Там вони 
«лежать» до лютого-березня. Дещо із 
врожаю презентують рідним, знайомим, 
а решту переробляють на сік.

Переробка продукції відбуваєть-
ся у підсобному приміщенні, де розмі-
щена невелика установка. Минулого 
року «закрили» 3, 5 тисячі однолітро-
вих пляшок. 

Роблять під маркою «Крамаренків 
сад» і варення – з малини, обіпихи, 
жимолості. 

«Такі ягоди достигають раніше за всіх, 
навіть полуницю випереджають. Десь в 
першій декаді червня пора збору вро-
жаю. Сама ж жимолость плодоносить, 
даючи невеликі продовгуваті ягідки 
синього кольору. Ми їх збираємо і від-
правляємо на завод в місто Дніпро, де 
виготовляють варення в баночках по 
480 грам. На кілограм ягід витрачають 
лише 300 грамів цукру. А ось сік яблуч-
ний робимо взагалі без цукру і води», - 
розповідає власник виробництва. 

За матеріалами Кременчуцької газети
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Восени, 1514 року в лісистій 
місцині на берегах Дніпра 
зійшлися війська — литовсько-
польсько-руське та московське. 
Перемога першого, яке очолював 
волинський князь Костянтин 
Острозький, допомогла зупинити 
експансію Великого князівства 
Московського на Захід.

Лихоїмний нападник

«Василь Московський, зрадивши до-
говір і хреста цілування, з меншого на 
більше зло подвигнувся. Маючи нена-
ситну утробу лихоїмну, якимось шах-
райством взяв Смоленськ і послав вій-
сько своє воювати землю литовську», 
— так одностайно подають передумо-
ви битви під Оршею український «Ко-
роткий волинський літопис» і поль-
ські «Книги гетьманські» Станіслава 
Сарницького.

Наприкінці XV століття «земля ли-
товська», тобто Велике князівство Ли-
товське, була одним із найбільших по-
літичних організмів у Європі. Вона 
займало територію сучасної Литви, 
Білорусі, майже всієї Правобережної 
України та Придніпров’я. Держава пе-
ребувала в персональній унії із Коро-
ною Польською — польським королем і 
великим князем литовським була одна 
й та сама особа. Піднесення пережива-
ла і Московська держава. Скористав-
шись послабленням монголо-татарів, її 
князі у своєму стилі знищували рештки 
незалежності удільних східноруських 
князівств. Велике князівство Литов-
ське виглядало ласим шматком. Протя-
гом 1500—1503 рр. московити загарба-
ли третину його території. 

Одним зі стратегічних пунктів був 
Смоленськ, потужна прикордонна фор-
теця. «Гості» зі сходу намагалися захо-
пити його тричі — безуспішно. Нарешті 
30 липня 1514 року — після трьох міся-
ців облоги — місто здалося московсько-
му князеві Василію ІІІ. Значною мірою 
цьому посприяв литовський князь-пе-
ребіжчик Михайло Глінський. Він пе-
реконав смоленців припинити опір, обі-
цяючи збереження усіх прав і свобод.

Після падіння Смоленська перед мос-
ковським військом відкрився прямий 
шлях до Вільна — столиці Литви. Від-
стань становила приблизно 500 км — 
кінні вояки могли подолати її за три 
тижні. Потужних укріплень не було. 
Василій ІІІ будував масштабні пла-
ни, а його воєводи обіцяли своїм лю-
дям коштовні трофеї з Вільна. Король 
польський і великий князь литовський 
Сигізмунд Ягеллон почав готуватися до 
оборони ще у травні, щойно загарбники 
перейшли кордон. Однак у похід на від-
січ вдалося вирушити лише в другій по-
ловині серпня. 

Рицарство оршанське
Тоді у Європі відбувались активні мі-

літарні трансформації. У польових ар-
міях різко зросла кількість артилерії та 
вогнепальної піхоти. Поряд із суціль-
но закованими в латну броню рицаря-
ми на важких і коштовних конях з’я-
вилася наймана кавалерія з Південної 
Європи. Вона застосовувала подібну до 
рицарської ударну тактику, проте мала 
легших коней і мінімум захисних об-
ладунків. У Західній Європі цих воя-
ків називали страдіотами, у Централь-
но-Східній — гусарами або рацами, 
тобто сербами.

Королівство Польське найняло 

приблизно 2 ти-
сячі кінноти під 
командуванням на-
двірного гетьмана 
Януша Сверчовсько-
го та стільки само пі-
хотинців на чолі з 
Якобом Шпергальд-
том. До кінноти вхо-
дили рицарі-копій-
ники, гусари та кінні 
стрільці, споряджені 
«по-татарськи». Пі-
хота складалася зі 
споряджених для ру-
копашного бою ком-
батантів і стрільців з 
ручницями. Цих ос-
танніх прикривали 
павезники із прямо-
кутними щитами в 
людський зріст. Окремою ротою руши-
ли приблизно 500 кінних королівських 
дворян, яких очолював Войцех Сампо-
лінський. Ще одну роту становили во-
лонтери з найдостойніших польських 
родин. Ці вибрали собі очільником май-
бутнього коронного гетьмана Яна Амо-
ра Тарновського. Решта війська — ли-
товське посполите рушення та приватні 
почти. Серед них і руська еліта — князі 
Василь Полубинський, Василь Корець-
кий, Іван і Федор Вишневецькі. Відомо, 
що при Полубинському була рота раців 
із 94 коней. Чисельність армії Сигізмун-
да — до 16 тисяч осіб. Головнокоман-
дувачем він призначив великого геть-
мана литовського, князя Костянтина 
Острозького.  Той мав власні порахун-
ки з московитами. 1500-го його вщент 
розгромили в битві на річці Ведроші. 
Костянтин 7 років пробув у полоні «в 
оковах». Аби послабити режим утри-
мання, мусив у присутності найвищих 
православних ієрархів дати «страшну 
клятву вірності» великому князеві мос-
ковському. Гетьманові вдалося втекти, 
порушивши обітницю. Перемога дала 
б гетьманові змогу не лише повернути 
собі репутацію полководця, але й очи-
стити сумління.

Варвари зі сходу
Московське військо, що вийшло на 

«пустошення Литви», налічувало 80 ти-
сяч бійців. Так пишуть тогочасні поль-
ські та литовські джерела. Немає сумні-
вів, що це фантастична цифра. Автори 
взяли її з античних текстів — там так по-
значали армії варварів. Реальна чисель-
ність московитів — 18—20 тисяч верш-
ників. Кістяк — дворяни «государева 
двора», елітна гвардія великого князя. 
У джерелах вказано 220 «бояр та дітей 
боярських». Проте цю кількість необ-
хідно множити хоча б на три — щонай-
менше стільки бойових холопів йшло 
з кожним іменитим московитом у бит-
ву. Вони були озброєні за східним сти-
лем — давалися взнаки тісні контакти із 
Золотою Ордою. Левову частку війсь-
ка становили кінні стрільці, які сиділи 
в сідлі «високою посадкою» — у корот-
ких стременах із півзігнутими ногами. 
Так було зручно стріляти зі східного 
рефлексійного руху. У ближньому бою 
користувалися шаблями, кістенями та 
бойовими сокирами. Про московську 
артилерію під Оршею нічого не відомо. 
Армію очолював боярин Іван Челяднин. 
При московському дворі він мав поса-
ду конюшого, себто начальника при-
дворної стайні. У його підпорядкуванні 
опинилися воєводи Іван Темка-Ростов-

ський, Михайло Булгаков на прізвись-
ко Голіца та його брат Дмитро. Князі 
були обурені такою субординацією. Бо 
ж базувалася вона не на знатності роду, 
а на придворній ієрархії. Цей конфлікт 
значною мірою вплинув на хід і резуль-
тат битви.

«Стріли свистять,  
гримлять лати та постріли» 
Наприкінці літа 1514 року литов-

ське військо зупинилося у Борисові 
— 300 км на захід від Смоленська. Си-
гізмунд залишив біля себе 4 тисячі вій-
ськовиків. Решту разом із Костянтином 
Острозьким вислав назустріч загарбни-
кам. Вони зійшлися в лісистій місцині 
біля міста Орша. Приблизно тиждень 
тривали маневри та вступні бої. Оби-
два війська опинилися на лівому березі 
Дніпра. Щоб переправити артилерію та 
піхоту, гетьманові довелося збудувати 
понтонний міст. Вояки вишикувалися 
для битви 8 вересня. Князь Острозький 
розташував на лівому фланзі наймані, 
придворні та волонтерські роти, що 
прибули з Польщі. У центрі стали піхо-
та та частина артилерії. Праворуч — ли-
товсько-руські сили під командою Юрія 
Радзивілла. Між ними, у ліску, замаску-
вав артилерійську засідку. Дещо поза-
ду піхоти вишикувався кінний резерв 
— складався переважно з важкої рицар-
ської кавалерії. За їхніми спинами зали-
шився понтонний міст — шлях до від-
ступу. Московити мали значну чисельну 
перевагу. Вони вишикувались східніше 
традиційним для них поділом. Полк 
правої руки візаві польських з’єднань 
очолив Булгаков-Голіца, а Передовий 
полк, що став напроти піших шиків, — 
Темка-Ростовський. Полк лівої руки су-
проти Радзивілла — Оболенський. Дру-
гим ешелоном став Великий полк під 
командуванням Челяднина. За ним — 
Сторожовий полк. Битва розпочалася з 
атаки князя Булгакова на лівий фланг 
польсько-литовського війська. Моско-
вити обсипали противника стрілами і 
спробували оточити його з флангу. Аби 
цього не сталося, гетьман відправив у 
контратаку відбірні придворні та най-
мані хоругви.

«Ян Зборовський, ніби другий Аякс, 
одним ударом списа збив із коней двох 
московитів, а потім сік мечем кожного, 
кого зустрів. Лаврентій Мишковський 
проїхав через московські порядки, зби-
ваючи московитів з сідел на землю, як 
снопи. Поляки довгими списами валять 
їх з коней. Чути, як стріли свистять, 
гримлять лати та постріли», — так опи-
сує цей момент польський хроніст Ма-
цей Стрийковський.

Ця атака відбувалася без 
участі основного москов-
ського війська. Челяднин «в 
заздрості не допоміг і, мно-
го б’ючися, розступили-
ся різно». Далі в бій рушив 
Передовий полк. Він роз-
бився об монолітні поряд-
ки найманої піхоти. Гармат-
ним пострілом був убитий 
Темка-Ростовський. Полки 
Оболенського та Челяднина 
відтіснили литовське поспо-
лите рушення на правому 
фланзі. Але тим самим вони 
потрапили в зону обстрілу 
артилерійської засідки геть-
мана. Залп польової арти-
лерії та ручниць остаточно 
розстроїв порядки москови-
тів. Почалася загальна кон-

тратака. Московських бійців притисну-
ли до притоки Дніпра — Кропивни.

«І тоді почалася забава, коли їх до 
русла приперто, коли списами їх перші 
ряди і рушницями побито, так що наші 
через гори трупів переступали, і коли їх 
вершники пов’язали так, що зрушитися 
не могли, тоді кожен до них удар в ціль 
потрапляв, крики, стогони звідусіль».

Тріумф Костянтина Острозького
Під час битви та переслідування за-

гинула майже половина московського 
війська. У полон потрапили Челяднин, 
обидва Булгакови, князі та воєводи з 
неабияким бойовим авторитетом, чи не 
весь «государів двір» та знані діти бо-
ярські. А «шерегових» вояків «шлях-
та без ліку по своїм маєткам розтягла». 
Із польсько-литовського боку загинуло 
приблизно 500 людей, серед них відваж-
ний Ян Зборовський. Пустошення Лит-
ви зупинилося, так і не розпочавшись. 
Хоч війна тривала до 1537 року, моско-
вити більше не наважувалися на масш-
табні польові зіткнення. Костянтинові 
Острозькому так і не вдалося відвою-
вати Смоленська. Попри це у Вільні на 
нього чекав справжній потік монарших 
милостей. Подібно до давньоримських 
полководців, він очолив тріумфальну 
процесію героїв та полонених. А неза-
баром дістав від Сигізмунда привілей 
на зведення у столиці двох православ-
них церков. Битва широким відлунням 
пройшлася тогочасною Європою. Про 
неї писали австрійські дипломати, пап-
ські легати й рицарі Тевтонського ор-
дену. Нею захоплювалися художники 
— створено щонайменше одну монумен-
тальну живописну композицію, два де-
реворити та серію кольорових мініатюр. 
Спочатку московські літописці, а пізні-
ше більшість російських істориків нама-
галися применшити масштаби поразки. 
Однак московська експансія у західно-
му напрямку припинилася на кілька де-
сятків років і поновилася лише з почат-
ком Лівонської війни 1558 року.

Перемога війська під командуванням 
князя Острозького довела ефективність 
впровадження нових західноєвропей-
ських мілітарних трендів: поєднання 
рицарської кінноти з гусарською, а пі-
хоти — з польовою артилерією. А крім 
того вона показала, наскільки грізною 
може бути об’єднана сила «рицерства 
руського, польського та литовського».

Володимир Гуцул, кандидат історичних 
наук, зброєзнавець, фахівець з військової 
історії ранньомодерної України. «Локальна 

Історія».

БИТВА ВЕЛИКА І КРИВАВА 
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20.43 «ПроCпорт».
20.45 Т/с «Моя улюблена 
Страшко».
21.30,22.35,23.55 Т/с 
«Свати».
23.45 ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня.
1.00 Комедiя «Ейс Вен-
тура: розшук домашнiх 
тварин».
2.45 Комедiя «Зоонаг-
лядач».

5.30,22.05 «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 «Любов на 
кiнчиках пальцiв». (16+).
14.40,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,4.20 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «На глибинi 
шести футiв». (12+).
1.40 Т/с «Прозрiння». 
(12+).
2.40 «Подробицi» - «Час».
3.10 Х/ф «Благi намiри».
5.05 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,19.00,0.00,1
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
7.10,8.30,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найекстре-
мальнiший».
8.35 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
8.50 М/ф.
9.00,22.00 Час новин. 
Пiдсумки дня.
10.10 Д/с «Секретнi на-
цистськi бази».
11.10,17.10,1.10,5.10

Д/с «Великi танковi 
битви».
13.10,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
20.20,2.00 «Дiйовi 
особи».
21.40 Час-Time.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Факти.
4.35,20.20,2.25 Грома-
дянська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
10.45 Х/ф «Таксi 2». 
(16+).
12.35,13.30 Х/ф «Таксi 
3».
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.50,16.20,22.25 Т/с 
«Пес». (16+).
17.45,21.30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
23.50 Х/ф «300 спар-
танцiв». (16+).
3.15 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.55 Т/с «Комiсар Рекс».
9.00 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 «Неке-
роване кохання».
23.05 Т/с «Крiпосна». 
(16+).

6.00,7.45 «Kids` Time».
6.05 М/с «Том i Джерi».
6.40 М/ф «Том i Джерi: 
Чарiвний перстень».
7.50 «Орел i решка».
10.00 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
12.40 «Любов на вижи-
вання». (16+).
14.40 Х/ф «Доктор 
Стрендж». (12+).
17.00 «Хто зверху?» 
(12+).
19.00 «Екси». (16+).
21.00 Х/ф «Три секунди». 
(16+).
23.05 Х/ф «100 футiв». 
(18+).
1.05 «Вар`яти». (12+).

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Звездний путь.
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».
21.00,23.10 Т/с «По-
дорож до центру душi». 
(12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
3.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з 
М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.

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

6.00 Х/ф «Джек Вось-
меркин, американец», 1 с. 
(12+).
7.50 Х/ф «Городской 
охотник». (Гонконг - 
Япония). (16+).
9.55 Х/ф «Зависть 
богов». (16+).
12.35 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
14.30 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина». 
(Франция). (16+).
16.20 Х/ф «Война». (18+).
18.55 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» (16+).
21.40 Х/ф «Фальшивомо-
нетчики». (Австрия - Гер-
мания). (16+).
23.30 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
1.20 Х/ф «Бинго Бонго». 
(Италия - Германия). 
(16+).
3.25 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
(18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00,18.00 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
11.00,20.00 «Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож».
12.00 Т/с «Дикий янгол».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
1.25 «Орел i решка. 

Шопiнг».
2.25 Т/с «Три сестри».
3.15 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20 Знаменитостi.
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 Сам собi кухар.
13.30 Моя кухня.
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.

6.15 «Свiдок. Агенти».
7.50,9.00,17.00,2.45
«Випадковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45 Т/с «Вави-
лон-Берлiн». (16+).
18.20 «Будьте здоровi».
23.00,3.15 Т/с «Нарко 
3». (18+).
1.05 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.40 «Правда життя».
2.50 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
4.55 «Top Shop».

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

Местное время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия».
16.50 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
Профилактика.

6.00 Судiть самi.
7.00 Страх у твоєму домi.
7.55 Бандитський Київ.
9.45,1.30 Речовий доказ.
11.00 Довiдник дикої 
природи.
12.00 Гордiсть України.
13.00 Там, де нас нема.
14.00 Левиний рик.
15.00 Повiтрянi воїни.
16.00,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.00 Таємницi глибин з 
Джеремi Вейдом.
17.55,0.35 Секретнi 
територiї.
18.50 Дике виживання.
19.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
20.50 Таємниця глибин з 
Джеремi Вейдом.
22.40 Дикий i живий.
23.35 Таємнi космiчнi 
катастрофи.
2.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.20 Шалiмов. Сто рокiв 
як один день.
4.15 Правила виживання.
5.05 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «При-
булець».
10.30 Х/ф «Еон Флакс». 
(16+).
12.15 4 весiлля.
13.10,3.50 Панянка-се-
лянка.
15.00,4.50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
23.00 Одного разу в 
Одесi.
23.30,3.15 Країна У 2.1.

0.00 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни».
1.00 Танька i Володька.
2.15 Країна У 2.2.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.20,15.45 Х/ф «Затура: 
космическое приклю-
чение». (США). (12+).
8.00 Х/ф «Мумия». 
(США). (12+).
10.00 Х/ф «Боги Египта». 
(США). (16+).
12.05 Х/ф «Стальные 
магнолии». (США). (6+).
14.00 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени». 
(США). (16+).
17.25 Х/ф «Мост в Тера-
битию». (США). (6+).
18.55 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Голая 
правда». (США). (16+).
22.35 Х/ф «Тутси». 
(США). (16+).
0.25 Х/ф «Голубая ла-
гуна». (США). (16+).
2.10 Х/ф «Фрида». (США 
- Мексика - Канада). 
(16+).
4.10 Х/ф «Быть Астрид 
Линдгрен». (Швеция - 
Дания). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,18.50,19.30
«ДжеДАI».
8.15 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
9.15 Х/ф «Громобiй». 
(16+).
11.25 Т/с «Звонар 2». 
(16+).
15.55,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55,2.00 «Секретнi 
матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25,21.30 Т/с «Ко-
зирне мiсце». (16+).
22.35,0.10 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.15 «Вiдеобiмба 2».
4.30 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.

понеділок, 18 жовтня

вівторок, 19 жовтня

6.00 Гiмн України.
6.05,3.00 Геолокацiя: 
Волинь.
6.30 М/ф «Парасолька i 
автомобiль».
6.40 М/ф «Парасолька на 
риболовлi».
6.50 М/ф «Парасолька на 
полюваннi».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.05,
2.20,5.25 Новини.
7.05 Маршрутом змiн.
7.20 Роздивись.
7.50 Буковинськi загадки.
8.05 Т/с «Курорт».
9.05,2.55,5.20 Погода.
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикуни».
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. Дмитро 
та Назарiй Яремчуки.
16.30 Д/с «Боротьба за 
виживання».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Особливий 
загiн. Суперчуття».
20.00 Д/с «Дика природа 
Iндонезiї».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 Т/с «Бальтазар». 
(18+).
3.30 Х/ф «Українська вен-
детта».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30 «ТСН».
9.25,10.20,3.55,5.30
«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 Т/с «Моя улюблена 
Страшко».
21.30,22.30,23.55 Т/с 
«Свати».
23.45 ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня.
1.00 «Танцi з зiрками».

5.20,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10 «Ранок з Iн-
тером».
9.20 Ранок з Iнтером.
,18.00,19.00,4.20 «Сто-
сується кожного».
12.25 Х/ф «Щасливе 
залишатися». (16+).
14.20 Х/ф «Мадам». 
(12+).
16.00 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «Перемагаючи 
час». (16+).
1.40 Т/с «Прозрiння». 
(12+).
2.40 «Подробицi» - «Час».
3.10 Х/ф «Бережи мене, 
мiй талiсман».
5.05 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,
,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.
9.00 Пiдсумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
10.10 Д/с «Секретнi на-
цистськi бази».
11.10,17.10,1.10,5.10
Д/с «Великi танковi 
битви».
13.15,18.10,19.15 Х/ф.

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

4.40 Скарб нацiї.
4.50 Еврика!
4.55 Служба розшуку 
дiтей.
5.00 Громадянська обо-
рона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
11.50,13.30 Х/ф «Таксi». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.10,16.10 Т/с «Розтин 
покаже 2». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.20 Прихована 
небезпека.
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2». (16+).
22.25 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Унiверсальний 
солдат 4». (16+).
3.00 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.35 Т/с «Комiсар Рекс».
8.50 МастерШеф. (12+).
12.00,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Неке-
роване кохання».
23.05 Т/с «Крiпосна». 
(16+).

6.00,7.15 «Kids` Time».

6.05 М/с «Том i Джерi».
7.20 «Орел i решка».
9.25 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.10 Х/ф «Макс Стiл». 
14.00 Х/ф «Перший 
месник: Протистояння». 
(12+).
17.05 «Хто зверху?» 
(12+).
19.00 «Пекельна кухня».
21.00 Х/ф «Механiк». 
(16+).
22.55 Х/ф «Невидимка». 
(16+).
1.05 «Вар`яти». (12+).
2.45 «Служба розшуку 
дiтей».
2.50 «Зона ночi».

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 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».
21.00,23.10 Т/с «По-
дорож до центру душi». 
(12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
3.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00,18.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з 
М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.

17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
19.45 «Десять днiв Неза-
лежностi України».
20.00 «Про полiтику» з С. 
Орловською та А. Мухар-
ським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.
23.00 «Перша передача» 
з О. Федченко.

6.00 Х/ф «Меня это не 
касается». (16+).
7.50 Х/ф «Молодой 
мастер». (Гонконг). (16+).
9.55 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). (18+).
12.15 Х/ф «Все ради 
нее». (Франция - 
Испания). (18+).
14.30 Х/ф «Если только». 
(США - Великобритания). 
16.20 Х/ф «Харви Милк». 
18.55 Х/ф «Зависть 
богов». (16+).
21.40 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
23.30 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина». 
(Франция). (16+).
1.20 Х/ф «Городской 
охотник». (Гонконг - 
Япония). (16+).
3.25 Х/ф «Война». (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.15 «Орел i решка. Дива 
свiту».
11.15,21.00 «Iнше 
життя».
12.10 Х/ф «За п`ять 
крокiв до кохання». (12+).
14.25 Х/ф «Простачка». 
(16+).
16.15 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
20.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).

1.25 «Орел i решка. 
Шопiнг».
2.15 Т/с «Три сестри».
3.10 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20 Знаменитостi.
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 Сам собi кухар.
13.30 Доктор Толстiкова.
14.00 Моя кухня.
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.

4.50,4.55 «Top Shop».
5.55 «Таємницi свiту».
7.25,17.00,3.15 «Випад-
ковий свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
12.30,16.30,19.00,2.45
«Свiдок».
14.45 Х/ф «Патруль 
часу». (16+).
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00,3.20 Т/с «Нарко 
3». (18+).
0.55 Х/ф «Дельфiйський 
ефект». (16+).

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.55 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.

14.55,3.10 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50,2.50 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.10 «Энигма. Рони 
Баррак».

6.00 Судiть самi.
7.00 Страх у твоєму домi.
7.55 Бандитська Одеса.
9.45,1.30 Речовий доказ.
11.00 Довiдник дикої 
природи.
12.00 Гордiсть України.
13.00 Там, де нас нема.
14.00 Левиний рик.
15.00 Повiтрянi воїни.
16.00,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.00 Дива нашого 
життя.
17.55,0.30 Секретнi 
територiї.
18.50 Дике виживання.
19.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
20.50 Таємниця глибин з 
Джеремi Вейдом.
22.40 Дикий i живий.
23.35 Таємнi космiчнi 
катастрофи.
2.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.20 Борис Патон. Лю-
дина майбутнього.
4.10 Правила виживання.
5.05 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «При-
булець».
10.30 Х/ф «Так, мож-
ливо». (16+).
12.40,3.50 Панянка-се-
лянка.
15.00,4.50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
23.00 Одного разу в 

Одесi.
23.30,3.15 Країна У 2.1.
0.00 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни».
1.00 Танька i Володька.
2.15 Країна У 2.2.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.00 Х/ф «Такси». 
(Франция). (16+).
8.30,15.45 Х/ф «Майор 
Пэйн». (США). (12+).
10.05 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). (12+).
12.15 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
(США). (12+).
14.10 Х/ф «Миллионер 
поневоле». (США). (12+).
17.20 Х/ф «Затура: 
космическое приклю-
чение». (США). (12+).
19.00 Х/ф «Мумия». 
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Геошторм». 
(США). (16+).
22.45 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
0.45 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).
2.10 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (США). (16+).
4.25 Х/ф «Помпеи». (США 
- Канада - Германия). 

6.00 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
9.40 Х/ф «Красунчик 
Джоннi». (16+).
11.35 Х/ф «Озброєнi i 
небезпечнi». (16+).
13.50,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55,2.20 «Секретнi 
матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.25,21.25 Т/с «Ко-
зирне мiсце». (16+).
22.30,0.30 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
0.05 «Дубинiзми».
2.35 «Вiдеобiмба 2».
4.30 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05,3.00 Геолокацiя: 
Волинь.
6.30 М/ф «Чому зникла 
шапка-невидимка».
6.40 М/ф «Чого в лiсi не 
буває».
6.50 М/ф «Хлопчик з 
вуздечкою».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.10 Новини.
7.05 Земля, наближена 
до неба.
7.20 Роздивись.
7.50 Буковинськi загадки.
8.05 Т/с «Курорт».
9.05,5.05 Погода.
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикуни».
13.10,1.25 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. ВIА 
«Кобза».
16.30 Д/с «Боротьба за 
виживання».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Особливий 
загiн. Суперчуття».
20.00,22.00 Д/с «Дика 
природа Iндонезiї».
23.00 Бiгус Iнфо.
0.25 Т/с «Бальтазар». 
(18+).
3.30 Х/ф «Тiнi забутих 
предкiв».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30 «ТСН».
9.25,10.20,5.30 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.00 Геолокацiя: 
Волинь.
6.30 М/ф «Хто в лiсi ха-
зяїн?»
6.40 М/ф «Тяв та Гав».
6.50 М/ф «Справа дору-
чається детективу Теддi».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.10 Новини.
7.05 Земля, наближена 
до неба.
7.20 Роздивись.
7.50,16.30 Буковинськi 
загадки.
8.05 Т/с «Курорт».
9.05,5.05 Погода.
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикуни».
13.10,1.25 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Квартет 
Гетьман.
16.35 Д/с «Боротьба за 
виживання».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Особливий 
загiн. Суперчуття».
20.00,22.00 Д/с «Дика 
природа Iндонезiї».
23.00 Перша шпальта.
0.25 Т/с «Бальтазар». 
(18+).
3.30 Х/ф «Страченi 
свiтанки».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30 «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 Т/с «Моя улюблена 
Страшко».
21.30,22.35,23.55 Т/с 
«Свати».
23.45 ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня.
1.00 Комедiя «Ейс Вен-
тура: коли природа 
кличе».
2.50 Комедiя «Ейс Вен-
тура: розшук домашнiх 
тварин».

5.30,22.05 «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 «Французький 
поцiлунок». (16+).
14.40,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,4.15 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «У владi 
стихiї». (16+).
1.40 Т/с «Прозрiння». 
2.40 «Подробицi» - «Час».
3.10 Х/ф «Зозуля з ди-
пломом».
5.00 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,
1.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
7.10,8.30,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найекстре-
мальнiший».
8.35 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
8.50 М/ф.
9.00,22.00 Час новин. 
Пiдсумки дня.
10.10 Д/с «Секретнi на-
цистськi бази».

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.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

3.55 Скарб нацiї.
4.05 Еврика!
4.10 Служба розшуку 
дiтей.
4.15 Факти.
4.40 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
11.40,13.30 Х/ф «Таксi 
4».
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00 Т/с «Розтин покаже 
2». (16+).
15.00,16.15,22.25 Т/с 
«Пес». (16+).
17.45,21.30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.20,1.45 Секретний 
фронт.
23.50 Х/ф «300 спар-
танцiв 2: Вiдродження 
iмперiї». (16+).
2.45 Я зняв!

5.20 Т/с «Комiсар Рекс».
9.40 МастерШеф. (12+).
12.00,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Неке-
роване кохання».
23.05 Т/с «Крiпосна». 

(16+).

6.00,7.50 «Kids` Time».
6.05 М/ф «Зверополюс».
7.55 «Орел i решка».
10.00 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
12.45 «Любов на вижи-
вання». (16+).
14.20 Х/ф «Джон Картер: 
Мiж свiтами». (16+).
17.00 «Хто зверху?» 
(12+).
19.00 «Дiти проти зiрок».
20.40 Х/ф «Втеча з Пре-
торiї». (16+).
22.45 Х/ф «Метелик». 
(16+).
1.35 «Вар`яти». (12+).
2.40 «Служба розшуку 
дiтей».
2.45 «Зона ночi».

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,15.00,19.00,23.00 Сьо-
годнi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 3». (12+).
12.30 Iсторiя одного 
злочину. (16+).
14.30,15.30,17.00 Т/с 
«Топтун». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00,23.10 Т/с «По-
дорож до центру душi».
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
3.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,
0,17.00,18.00,18.50
«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 «Джек Вось-
меркин, американец», 
7.50 Х/ф «Бинго Бонго». 
(Италия - Германия). 
(16+).
9.55 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» (16+).
12.35 Х/ф «Фальшивомо-
нетчики». (Австрия - Гер-
мания). (16+).
14.30 Х/ф «Погоня». 
16.20 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
18.55 Х/ф «Перегон». 
21.40 Х/ф «В стране 
женщин». (США). (16+).
23.30 Х/ф «Няньки». 
1.20 Х/ф «Бархатные 
ручки». (Италия). (16+).
3.25 Х/ф «Меченосец». 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00,18.00 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
11.00,20.00 «Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож».
12.00 Т/с «Дикий янгол».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
1.25 «Орел i решка. 
Шопiнг».
2.25 Т/с «Три сестри».
3.15 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20 Знаменитостi.
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 Сам собi кухар.
13.30 Моя кухня.
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 «Будьте здоровi».
7.55,9.00,17.00,2.40
«Випадковий свiдок».
,16.30,19.00,2.10
«Свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45 Т/с «Вави-
лон-Берлiн». (16+).
18.20 «Вартiсть життя».
23.00,3.10 Т/с «Нарко 
3». (18+).
1.05 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.40 «Правда життя».
2.45 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
4.55 «Top Shop».

Профилактика.

8.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.55 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55,3.10 Т/с «Тайны 
следствия».

16.50,2.50 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.10 «Разочарованный 
Аракчеев».

6.00 Судiть самi.
7.00 Страх у твоєму домi.
7.55 Бандитська Одеса.
9.45,1.30 Речовий доказ.
11.00 Довiдник дикої 
природи.
12.00 Гордiсть України.
13.00 Там, де нас нема.
14.00 Левиний рик.
15.00 Повiтрянi воїни.
16.00,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.00 Таємницi глибин з 
Джеремi Вейдом.
17.55,0.35 Секретнi 
територiї.
18.50,22.40 Дике вижи-
вання.
19.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
20.50 Дива нашого 
життя.
23.35 Таємнi космiчнi 
катастрофи.
2.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.20 Олег Антонов - лю-
дина неба.
4.20 Правила виживання.
5.10 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «При-
булець».
10.30 Х/ф «Клони». (16+).
12.15 4 весiлля.
13.10,3.50 Панянка-се-
лянка.
15.00,4.50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
23.00 Одного разу в 
Одесi.
23.30,3.15 Країна У 2.1.

0.00 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни».
1.00 Танька i Володька.
2.15 Країна У 2.2.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.15 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Велико-
британия - Германия - 
Чехия). (12+).
8.15 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках Копья Судьбы». 
(США - Германия). (16+).
9.50 Х/ф «Примадонна». 
(Великобритания - 
Франция). (16+).
11.35 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда». (США). (16+).
13.25 Х/ф «Мост в Тера-
битию». (США). (6+).
14.55 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобритания). 
16.50 Х/ф «Притворись 
моей женой». (США). 
18.45,3.50 Х/ф «Ешь, 
молись, люби». (США). 
21.00 Х/ф «Клуб люби-
телей книг и пирогов из 
картофельных очистков». 
(Великобритания - 
Франция - США). (18+).
23.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка». (США). (16+).
1.20 Х/ф «Холодная 
гора». (США - Великобри-
тания - Италия - 
Румыния). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,18.50 «ДжеДАI».
8.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
9.20 Х/ф «Тюряга». (16+).
11.30 Т/с «Звонар 2». 
(16+).
15.55,16.55,19.30 «За-
гублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.20,21.25 Т/с «Ко-
зирне мiсце». (16+).
22.25,0.00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
1.50 «Вiдеобiмба 2».
4.30 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.00 Геолокацiя: 
Волинь.
6.30 М/ф «Казка про 
доброго носорога».
6.40 М/ф «Двоє справед-
ливих курчат».
6.50 М/ф «Ведмедик i 
той, хто живе в рiчцi».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.10 Новини.
7.05 Земля, наближена 
до неба.
7.20 Роздивись.
7.50 Буковинськi загадки.
8.05 Т/с «Вiктор Гюго: 
ворог держави». (16+).
9.05 Погода.
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикуни».
13.10,1.25 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi». (12+).
16.30 Д/с «Боротьба за 
виживання».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Особливий 
загiн. Суперчуття».
20.00,22.00 Д/с «Дика 
природа Iндонезiї».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.25 Т/с «Бальтазар». 
(18+).
3.30 Х/ф «Бiлий птах з 
чорною ознакою».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30 «ТСН».
9.25,10.20,5.30 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-

ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.36 «ПроCпорт».
20.38 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Моя улюблена 
Страшко».
21.45 «Право на владу».
0.45 ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня.
0.55 Драма «Тринад-
цять».
2.55 Комедiя «Ейс Вен-
тура: коли природа 
кличе».

5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,9.00,12.00,17.40 Но-
вини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Любов мiж 
рядкiв». (16+).
14.45,15.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,3.40 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «Наслiдки». 
(16+).
1.35 Т/с «Прозрiння». 
(12+).
2.45 «Подробицi» - «Час».
4.35 М/ф.
4.45 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,19.00,0.00,1
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
7.10,8.30,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найекстре-
мальнiший».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
8.50 М/ф.
9.00,22.00 Час новин. 
Пiдсумки дня.

10.10 Д/с «Секретнi на-
цистськi бази».
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.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни».
0.10 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Факти.
4.40 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
11.20,13.30 Х/ф «Таксi 
5». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00 Т/с «Розтин покаже 
2». (16+).
15.00,16.15 Т/с «Пес». 
(16+).
17.45,21.30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,1.40 Анти-зомбi.
23.35 Х/ф «Ескобар». 
(16+).
2.35 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.50 Т/с «Комiсар Рекс».
8.55 МастерШеф. (12+).
12.00,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).

20.15,22.50 Т/с «Неке-
роване кохання».
23.05 Т/с «Крiпосна». 
(16+).

6.00,7.20 «Kids` Time».
6.05 М/ф.
6.15 М/с «Том i Джерi».
7.25 «Орел i решка».
9.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.10 «Любов на вижи-
вання». (16+).
14.10 Х/ф «Метелик». 
(16+).
16.55,19.00 «Хто 
зверху?» (12+).
21.00 Х/ф «Повiтряна 
в`язниця». (16+).
23.25 Х/ф «Транзит». 
1.05 Х/ф «Пiд Сiльвер-
Лейк». (18+).

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
15.00,19.00,23.00 Сьо-
годнi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 3». (12+).
12.30 Iсторiя одного 
злочину. (16+).
14.30,15.30,17.00 Т/с 
«Топтун». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00,23.50 Т/с «По-
дорож до центру душi». 
(12+).
23.10 Слiдами україн-
ської екологiї. Кочiвне 
смiття, ч. 3.
1.50 Телемагазин.
2.20 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00,18.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з 
М. Шамановим та М. 

Стецюк.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
19.45 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
20.15 «Про полiтику» з С. 
Орловською та А. Мухар-
ським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.

6.00 Х/ф «Джек Вось-
меркин, американец», 3 
с. (12+).
7.50 Х/ф «Бархатные 
ручки». (Италия). (16+).
9.55 Х/ф «Перегон». 
(16+).
12.35 Х/ф «В стране 
женщин». (США). (16+).
14.30 Х/ф «Няньки». 
(США). (16+).
16.20 Х/ф «Меченосец». 
(16+).
18.55 Х/ф «Брат». (16+).
21.00 Х/ф «Брат 2». 
(16+).
23.30 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
1.20 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (Гонконг). (16+).
3.25 Х/ф «Тихая гавань». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35,18.00 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
10.35,20.00 «Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож».
11.30 Т/с «Дикий янгол».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
1.25 «Орел i решка. 

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

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20 Знаменитостi.
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 Сам собi кухар.
13.30 Моя кухня.
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 «Вартiсть життя».
7.55,9.00,17.00,3.00
«Випадковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45 Т/с «Вави-
лон-Берлiн». (16+).
18.20,1.55 «Правда 
життя».
23.00,3.25 Т/с «Нарко 
3». (18+).
0.55 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.05 «Речовий доказ».
4.55 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.55 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.

14.55,3.10 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50,2.50 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.10 «Абсолютный слух».

6.00 Судiть самi.
7.00 Страх у твоєму домi.
7.55 Бандитський Київ.
9.45,1.30 Речовий доказ.
11.00 Довiдник дикої 
природи.
12.00 Великi українцi.
13.00 Там, де нас нема.
14.00 Левиний рик.
15.00 Повiтрянi воїни.
16.00,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.00 Таємницi глибин з 
Джеремi Вейдом.
17.55,0.35 Секретнi 
територiї.
18.50,22.40 Дике вижи-
вання.
19.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
20.50 Магiя океанiв.
23.35 Таємнi космiчнi 
катастрофи.
2.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.20 Мерилiн Монро.
4.15 Правила виживання.
5.05 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «При-
булець».
10.30 Х/ф «Тран-
сформери: Помста по-
леглих». (16+).
13.15,3.50 Панянка-се-
лянка.
15.00,4.50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
23.00 Одного разу в 
Одесi.
23.30,3.15 Країна У 2.1.

0.00 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни».
1.00 Танька i Володька.
2.15 Країна У 2.2.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30,16.05 Х/ф «Гео-
шторм». (США). (16+).
8.15 Х/ф «Мирный воин». 
(США - Германия). (12+).
10.15 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Велико-
британия - Германия - 
Чехия). (12+).
12.15 Х/ф «Ешь, молись, 
люби». (США). (16+).
14.30 Х/ф «Остров Ним». 
(США). (12+).
17.50 Х/ф «Призрачный 
патруль». (США). (12+).
19.25 Х/ф «Майор Пэйн». 
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
(16+).
22.55 Х/ф «Фрида». 
(США - Мексика - Ка-
нада). (16+).
0.55 Х/ф «Ультрафи-
олет». (США). (16+).
2.20 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». (США). 
(18+).
4.35 Х/ф «Невидимый 
гость». (Испания). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,18.50 «ДжеДАI».
8.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
9.50 Х/ф «Гра на вижи-
вання». (16+).
11.25 Т/с «Звонар 2». 
(16+).
15.50,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55,19.30,1.50 «Се-
кретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25,21.25 Т/с «Ко-
зирне мiсце». (16+).
22.25,0.00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.05 «Вiдеобiмба 2».
4.30 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.

середа, 20 жовтня

четвер, 21 жовтня
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6.00 Гiмн України.
6.05 Геолокацiя: Волинь.
6.30 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
6.40 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
7.00,8.00,9.00,13.00,
,18.00,21.00,1.10,5.10
Новини.
7.05 Земля, наближена 
до неба.
7.20 Роздивись.
7.50 Буковинськi загадки.
8.05 Т/с «Вiктор Гюго: 
ворог держави». (16+).
9.10 Телепродаж.
9.40 Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж 
мудрих», 1 i 2 с. (16+).
13.10 Прозоро: про акту-
альне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
15.10,21.45,1.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт.
16.30 Д/с «Боротьба за 
виживання».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
18.20 «По-людськи».
19.10 Д/с «Особливий 
загiн. Суперчуття».
20.00 Д/с «Тваринна 
зброя».
22.00 Х/ф «Бiлявка Ме-
рилiн», 1 i 2 с.
2.00 Д/с «Дикi тварини».
3.30 #ВУкраїнi.
4.00 Невiдомi Карпати.
4.10 Енеїда.

7.00,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
19.30,4.55 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.00 «Жiночий квартал».
23.40 «Свiтське життя».
0.40 Комедiя «Дитина 

Брiджит Джонс».
3.00 Комедiя «Дядько 
Бак».

5.15 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
7.00 «Слово Предстоя-
теля».
7.10 М/ф «Сiмейка 
Крудс».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 «Позаочi».
12.00,5.10 Х/ф «За 
двома зайцями».
13.30 Х/ф «Весiлля в 
Малинiвцi».
15.30 Х/ф «Пес Барбос i 
незвичайний крос».
15.40 Х/ф «Самогон-
ники».
16.00,23.00 Х/ф «Iван 
Васильович змiнює про-
фесiю».
18.00 Х/ф «Дiамантова 
рука».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi. 
Iнтер».
1.00 Х/ф «Бебi-бум». 
(16+).
2.55 М/ф.
3.15 Х/ф «Шельмен-
ко-денщик».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,15.00,2
0.00,0.00,1.00,2.00,3.0
0,4.00,5.00 Час новин.
6.10 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 Гринвiчем».
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 рулить.
0.10 Є сенс.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

5.15 Скарб нацiї.
5.25 Еврика!
5.30 Факти.
5.55 Анти-зомбi.
6.55,2.25 Громадянська 
оборона.
7.50 Прихована небез-
пека.
8.50 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2». (16+).
10.45,13.00 Х/ф «Поганi 
хлопцi». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Поганi хлопцi 
2». (16+).
16.10 Х/ф «Поганi хлопцi 
назавжди». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Стрiлець». 
(16+).
21.45 Х/ф «Американ-
ський снайпер». (16+).
0.25 Х/ф «Ескобар». 
(12+).
3.10 Я зняв!

5.25,10.55 Т/с «Некеро-
ване кохання».
7.50 Неймовiрна правда 
про зiрок.
16.40 Хата на тата. (12+).
19.00 Україна має талант.
22.00 МастерШеф. (12+).

6.00 «Хто проти блон-
динок?» (12+).
8.00,10.00 «Kids` Time».
8.05 М/ф «Робiнзон 
Крузо: Дуже жилий 

острiв».
10.05 «Орел i решка. 
Земляни».
11.00 «Орел i решка. 
Чудеса свiту».
12.10 «Орел i решка».
13.05 «Хто зверху?» 
(12+).
15.05 М/ф «Таємницi 
домашнiх тварин».
16.55 М/ф «Зоотро-
полiс».
19.00 Х/ф «Тор». (16+).
21.30 Х/ф «Тор 2. Цар-
ство темряви». (16+).
23.45 Х/ф «Хеллфест». 
(16+).
1.35 «Вар`яти». (12+).
2.25 «Зона ночi».

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.30 Т/с «Одна на двох». 
(12+).
11.35 Т/с «Пробудження 
любовi», 1-3 с. (12+).
15.20 Т/с «Пробудження 
любовi». (12+).
16.00 Т/с «Не говори 
менi про любов», 1-3 с. 
(12+).
20.00 Т/с «Не говори 
менi про любов». (12+).
21.00 Шоу «Маска».
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 iнтерв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
10.10 «Cоцiальний 
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача» 
з О. Федченко.
11.15,12.15 «Акценти» з 
Н. Фiцич.
13.15,21.30 «Влада 
хохотала».
13.45 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.
14.15,15.30 Концерт.

0.00 Т/с «Ганнiбал». 
(18+).
3.15 «Нiчне життя».

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

5.50 Х/ф «Приятель не-
бiжчика».
7.50 Х/ф «Градус чорного 
Мiсяця».
9.40 Х/ф «Золотий 
ланцюг».
11.20 «Легенди карного 
розшуку».
12.40 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
13.50,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
19.00,2.20 «Свiдок».
23.05 Х/ф «Перегони». 
(18+).
1.05 «Таємницi 
кримiнального свiту».
2.50 «Випадковий 
свiдок».
3.20 «Речовий доказ».
3.45 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. 
Суббота.
9.30,5.50 «По секрету 

всему свету».
9.50 «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 Т/с «Скалолазка».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Формула 
жизни».
0.15 «Романтика ро-
манса».
1.10 Х/ф «Небо изме-
ряется милями».
4.15 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня».

5.45 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.
14.05,21.00 Iсторiя 
Китаю очима Майкла 
Вуда.
17.05 Магiя океанiв.
19.00 Довiдник дикої 
природи.
0.40 Левиний рик.
1.40,5.30 Мiстична 
Україна.
2.30 Ризиковане життя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 Х/ф «Принц на-
ступник».
11.30 Х/ф «Дiвчинка з 
сiрниками».
4.00,15.30,23.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
13.30,15.00,2.15 Танька 
i Володька.
16.30 Х/ф «Рiздво з не-
вдахами».
18.20 Х/ф «Двiйник».
20.30 Х/ф «Команда А». 
(16+).
0.00,1.00 Одного разу в 

Одесi.
0.30,1.45,2.50 Країна У 
2.2.
3.50 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30,11.30 Х/ф «Клик: с 
пультом по жизни». 
(США). (12+).
8.15 Х/ф «Бетховен». 
(США). (12+).
9.40 Х/ф «Притворись 
моей женой». (США). 
13.15 Х/ф «Стальные 
магнолии». (США). (6+).
15.10 Х/ф «Примадонна». 
(Великобритания - 
Франция). (16+).
17.00 Х/ф «Клуб люби-
телей книг и пирогов из 
картофельных очистков». 
(Великобритания - 
Франция - США). (18+).
19.00,5.05 Х/ф «Семь 
жизней». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Исчез-
нувшая». (США). (18+).
23.25 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». (США). 
1.40 Х/ф «Тутси». (США). 
3.30 Х/ф «Голая правда». 
(США). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
9.00 «Вiпи i топи».
10.50 «Загублений свiт».
11.50 Х/ф «Великий пе-
реполох у Малому Китаї». 
(16+).
13.50 Х/ф «12 раундiв». 
(16+).
16.00 Х/ф «12 раундiв 2: 
Перезавантаження». 
(16+).
17.55 Х/ф «День Неза-
лежностi». (16+).
20.45 Х/ф «День Неза-
лежностi: Вiдродження». 
23.00 Х/ф «Пiдстава». 
0.45 Х/ф «Ромео + Джу-
льєтта».
3.05 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.30 Телемагазини.

п'ятниця, 22 жовтня

субота, 23 жовтня

6.00 Гiмн України.
6.05,3.00 Геолокацiя: 
Волинь.
6.30 М/ф «Ватажок».
6.40 М/ф «Знайда».
6.50 М/ф «Парасолька на 
модному курортi».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.10 Новини.
7.05 Земля, наближена 
до неба.
7.20 Роздивись.
7.50 Буковинськi загадки.
8.05 Т/с «Вiктор Гюго: 
ворог держави». (16+).
9.05,2.55,5.05 Погода.
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикуни».
13.10,1.25 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
0,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Арсен 
Мiрзоян.
16.30,23.00 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Особливий 
загiн. Суперчуття».
20.00,22.00 Д/с «Дика 
природа Iндонезiї».
0.25 Т/с «Бальтазар». 
(18+).
3.30 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi». (12+).
4.35 Д/с «Дикi тварини».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30 «ТСН».
9.25,10.20,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-

лiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Лiга смiху».
22.35 «Маскарад».
0.20 Комедiя «Дядько 
Бак».
2.20 Драма «Тринад-
цять».
4.30 «Жiночий квартал».

5.15,23.10 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Осiнь у Нью-
Йорку». (16+).
14.35,15.35,0.55
«Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Джентль-
мени». (16+).
3.45 М/ф «Таємниця 
третьої планети».
4.45 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,19.00,0.00,1
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
7.10,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найекстре-
мальнiший».
8.15,12.30 Форшмак.
8.40 Натхнення.
8.50 М/ф.
9.00,22.00 Час новин. 
Пiдсумки дня.
10.10 Д/с «Секретнi на-
цистськi бази».
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.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку 
дiтей.
4.20,1.20 Факти.
4.40 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.10 Дизель-шоу. 
(12+).
11.45,13.30,23.00,1.45
«На трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.55 Т/с «Розтин покаже 
2». (16+).
14.55,16.15 Т/с «Пес». 
(16+).
17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
3.30 Я зняв!

5.20 Х/ф «Iнтуїцiя».
7.30,19.00,22.50 Хо-
лостячка Злата Огнєвiч. 
(12+).
11.30,0.10 Як вийти 
замiж. (16+).
12.20,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
1.05 Битва екстрасенсiв. 
(16+).

6.00,7.10 «Kids` Time».
6.05 М/ф.

7.15 «Орел i решка».
9.25 «Пекельна кухня».
11.35 «Екси». (16+).
13.30 «Дiти проти зiрок».
15.05 Х/ф «Три секунди». 
(16+).
17.20 Х/ф «Механiк». 
(16+).
19.05 Х/ф «Шалена 
карта». (16+).
21.00 Х/ф «Скеля».
23.55 Х/ф «Пiвнiчний 
експрес». (18+).
1.55 «Служба розшуку 
дiтей».
2.00 «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 «Уроки життя i 
водiння». (12+).
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00,2.00 Т/с «Топтун». 
(12+).
1.30 Телемагазин.
3.40 Гучна справа.
4.45 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00 «Репортер». 
Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з 
М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 

Леончук та В. Воло-
шиним.
18.00 «Моя країна» з М. 
Ганапольським та Ю. Лит-
виненко.
21.00 «Влада хохотала» з 
Ю. Петрушевським.
21.30 «Мiнiстерство 
правди».
22.00 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
22.15 «Українськi вiстi».
22.30 «Watchdogs».

6.00 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля», 1 с. 
7.50 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (Гонконг). (16+).
9.55 Х/ф «Брат». (16+).
12.00 Х/ф «Брат 2». 
(16+).
14.30 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
16.20 Х/ф «Тихая гавань». 
(США). (16+).
18.55 Х/ф «Бумер». (18+).
21.15 Х/ф «Бумер 2». 
(18+).
23.30 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США - 
Германия). (16+).
1.20 Х/ф «Сердце дра-
кона». (Гонконг - Япония). 
3.25 Х/ф «Аритмия». 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
10.35,20.00 «Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож».
11.30 Т/с «Дикий янгол».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 Х/ф «На глибинi 6 
футiв». (12+).
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
1.25 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
2.15 Т/с «Три сестри».

3.15 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20 Знаменитостi.
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 Сам собi кухар.
13.30 Моя кухня.
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.

6.20,1.50 «Правда 
життя».
7.50,9.00,17.05,2.50
«Випадковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45 Т/с «Вави-
лон-Берлiн». (16+).
18.20 «Таємницi свiту».
23.00,3.15 Т/с «Нарко 
3». (18+).
0.50 «Легенди бандит-
ського Києва».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.

14.55,2.05 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
23.15 «Дом культуры и 
смеха».
1.10 «РАМТ. Первые сто 
лет... История театра, 
рассказанная им самим».

6.00 Судiть самi.
7.00 Страх у твоєму домi.
7.55 Бандитська Одеса.
9.45,1.30 Речовий доказ.
11.00 Довiдник дикої 
природи.
12.00 Великi українцi.
13.00 Там, де нас нема.
14.00 Левиний рик.
15.00 Повiтрянi воїни.
16.00,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.00 Таємницi глибин з 
Джеремi Вейдом.
17.55,0.35 Секретнi 
територiї.
18.50,22.40 Дике вижи-
вання.
19.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
20.50 Магiя океанiв.
23.35 Таємнi космiчнi 
катастрофи.
2.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.20 Леонiд Биков. Зу-
стрiчна смуга.
4.20 Богдан Ступка.
5.10 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «При-
булець».
10.30 М/ф «Бебi-бос».
12.15 4 весiлля.
13.10,3.50 Панянка-се-
лянка.
15.00,4.50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
23.00 Одного разу в 

Одесi.
23.30,3.15 Країна У 2.1.
0.00 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни».
1.00 Танька i Володька.
2.15 Країна У 2.2.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.20,16.15 Х/ф «Майор 
Пэйн». (США). (12+).
7.55,12.55 Х/ф «При-
зрачный патруль». (США). 
(12+).
9.25 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках Копья Судьбы». 
(США - Германия). (16+).
11.00 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
(16+).
14.30 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда». (США). (16+).
17.50 Х/ф «Бетховен». 
19.15 Х/ф «Клик: с 
пультом по жизни». 
21.00 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
22.40 Х/ф «Голая 
правда». (США). (16+).
0.15 Х/ф «Чтец». (США - 
Германия). (16+).
2.15 Х/ф «Фрида». (США 
- Мексика - Канада). 
(16+).
4.15 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Велико-
британия - Германия - 
Чехия). (12+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,18.50,2.25
«ДжеДАI».
8.55 Х/ф «Термiнатор 2». 
(16+).
11.30 Т/с «Звонар 2». 
15.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.50 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Книга Iлая». 
21.50 Х/ф «Згадати все». 
0.00 Х/ф «Зворотнiй 
вiдлiк». (16+).
3.00 «Цiлком та-
ємно-2017».
3.30 «Вiдеобiмба 2».
5.30 Телемагазини.

17.15 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з 
В. Калнишем.
20.00 «Культурна полi-
тика» з Ю. Литвиненко.
20.30 «Вiйна за незалеж-
нiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжна-
родний огляд з Т. Бере-
зовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля», 2 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Сердце дра-
кона». (Гонконг - Япония). 
(16+).
9.55 Х/ф «Бумер». (18+).
12.15 Х/ф «Бумер 2». 
(18+).
14.30 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США - 
Германия). (16+).
16.20 Х/ф «Аритмия». 
(18+).
18.55 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу». (Испания 
- США). (16+).
21.30 Х/ф «Мечтатель». 
(США). (16+).
23.30 Х/ф «Законы прив-
лекательности». (Велико-
британия - Ирландия). 
(16+).
1.20 Х/ф «Универсальный 
солдат». (США). (16+).
3.25 Х/ф «Мистер Пип». 
(Папуа - Новая Гвинея 
- Австралия - Новая Зе-
ландия). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.35 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
11.00 Х/ф «Велика гра». 
(16+).
12.35 Х/ф «На глибинi 6 
футiв». (12+).
14.30 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
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6.00 Гiмн України.
6.05 Енеїда.
,8.55,21.00,0.05,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Як козак 
щастя шукав».
7.20 М/ф «Як козаки 
наречених виручали».
7.40 М/ф «Як козаки на 
весiллi гуляли».
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 «Сильна».
14.35 Телепродаж.
15.10 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.25,0.30 Х/ф «Бiлявка 
Мерилiн», 1 i 2 с.
19.55 Продам роботу. 
Дорого.
21.25,3.50 Х/ф «За 
будь-яку цiну». (16+).
23.25 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
3.25 Геолокацiя: Волинь.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
11.00,2.45 «Свiт нави-
ворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30,4.35 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Танцi з зiрками».
0.20 «Лiга смiху».

6.35 Х/ф «Людина з Рiо».
9.00 «Готуємо разом».

10.00,11.00,12.00
«Iнше життя».
12.50 «Речдок. Велика 
справа».
17.30 Х/ф «Страх над 
мiстом». (16+).
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «Дiамантова 
рука».
0.00 Х/ф «Весiлля в Ма-
линiвцi».
1.55 «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!

5.15 Скарб нацiї.

5.25 Еврика!
5.30 Факти.
5.55 Не дай себе ошу-
кати.
6.55 Прихована небез-
пека.
7.50,1.35 Анти-зомбi.
8.50 Секретний фронт.
9.50 Громадянська обо-
рона.
10.50,13.00 Х/ф «Я - 
робот». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Хенкок». 
(16+).
15.00 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Солт». (16+).
23.10 Х/ф «Атомна бло-
ндинка». (16+).
2.30 Я зняв!

4.45 Т/с «Рецепт ко-
хання».
9.00 МастерШеф. (12+).
13.45 СуперМама. (12+).
18.40 Битва екстра-
сенсiв. (16+).
21.00 Один за всiх. 
(16+).
22.10 Таємницi ДНК. 
(16+).
23.20 Україна має та-
лант.

6.00,0.00 «Вар`яти». 
(12+).
6.45,8.35 «Kids` Time».
6.50 М/с «Том i Джерi».
7.25 М/ф «Том i Джерi: 
Чарiвний перстень».
8.40 М/ф «Хоп».
10.35 М/ф «Таємницi 
домашнiх тварин».
12.20 М/ф «Зоотро-
полiс».
14.25 Х/ф «Тор». (16+).
16.45 Х/ф «Тор 2. Цар-
ство темряви». (16+).
19.00 Х/ф «Тор 3. 
Рагнарок». (12+).
21.45 Х/ф «Неймовiрний 

Халк». (16+).

5.50 Сьогоднi.
6.50,4.20 Реальна мiс-
тика.
8.50 Т/с «Торкнувшись 
серця». (12+).
12.45 Т/с «Кришталева 
мрiя». (12+).
17.00 Т/с «Сiм`я i неба-
гато справедливостi», 1 i 
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Сiм`я i неба-
гато справедливостi». 
23.00,2.00 Т/с «Одна на 
двох». (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 «Приключения 
принца Флоризеля», 3 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Универ-
сальный солдат». (США). 
9.55 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу». (Испания 
- США). (16+).
12.25 Х/ф «Мечтатель». 
(США). (16+).
14.30 Х/ф «Законы при-
влекательности». (Вели-
кобритания - Ирландия). 
16.20 Х/ф «Мистер 
Пип». (Папуа - Новая 
Гвинея - Австралия - 
Новая Зеландия). (16+).
18.55 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США). (16+).
21.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать к Райли». (США 
- Великобритания). 
23.30 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
1.20 Х/ф «Красная 
жара». (США - Венгрия). 
3.25 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.35 «Ух ти show».
9.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.30 Х/ф «Неймовiрна 
подорож мiстера 
Спiвета».
12.30 Х/ф «Велика гра». 
(16+).
14.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Т/с «Ганнiбал». 
(18+).
3.15 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Рекордсмени Го-
лiвуда: Зворотнiй вiдлiк.

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.

5.20 Х/ф «Вавилон ХХ».
7.05 «Слово Предстоя-
теля».
7.15 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
9.35 Т/с «Коломбо». 
(16+).
18.30 «Легенди карного 
розшуку».
22.10 Х/ф «Мул». (16+).
0.15 Х/ф «Перегони». 
(18+).
2.10 «Речовий доказ».

6.10,3.00 Х/ф «Впервые 
замужем».
7.45 «Диалоги о жи-
вотных. Новосибирский 
зоопарк».
8.25 «Устами младенца».
9.10 Местное время. 
Воскресенье.
9.40 «Пешком. Другое 
дело». Циолковский.
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 «Петросян-шоу».
15.00 Т/с «Скалолазка».
18.20 Х/ф «Гостья из 

прошлого».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».
1.25 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...»

6.15 Випадковий свiдок.
8.45 Речовий доказ.
9.55 Правда життя.
10.55,17.50 У пошуках 
iстини.
11.50,23.40 Секретнi 
територiї.
12.50 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
13.50,21.00 Iсторiя 
Китаю очима Майкла 
Вуда.
16.50 Магiя океанiв.
18.50 Довiдник дикої 
природи.
0.40 Левиний рик.
1.40,5.05 Мiстична 
Україна.
2.30 Бандитська Одеса.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 М/ф «Ретчет i 
Кланк: Галактичнi рей-
нджери».
11.30 Х/ф «Нове 
вбрання короля».
,14.00,15.30,23.00
Одного разу пiд Пол-
тавою.
13.30,15.00,16.30
Танька i Володька.
17.00 Х/ф «Форсаж». 
(16+).
19.00 Х/ф «Подвiйний 
форсаж». (16+).
21.00 Х/ф «Потрiйний 
форсаж: Токiйський 
дрiфт». (16+).
0.00,1.00,2.15 Одного 
разу в Одесi.
0.30,1.45,2.45 Країна У 
2.2.

3.50 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.05 Х/ф «Без тор-
мозов». (Франция). 
8.35 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). (16+).
10.05 Х/ф «Мост в Тера-
битию». (США). (6+).
11.40 Х/ф «Геошторм». 
13.25 Х/ф «Притворись 
моей женой». (США). 
15.20 Х/ф «Семь жи-
зней». (США). (16+).
17.20 Х/ф «Выбор капи-
тана Корелли». (США - 
Великобритания - 
Франция). (16+).
19.25 Х/ф «Принцес-
са-невеста». (США). (6+).
21.00 Х/ф «Мемуары 
гейши». (США). (18+).
23.20 Х/ф «Исчез-
нувшая». (США). (18+).
1.45 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
3.25 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя». 
(США). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
9.10,23.55 «Загублений 
свiт».
12.10 Х/ф «Ледi-я-
струб».
14.45 Х/ф «Капiтан 
Грiм». (16+).
16.55 12 тур ЧУ з фут-
болу. «Динамо» - 
«Днiпро-1».
19.00 Х/ф «Царство 
небесне». (16+).
21.50 Х/ф «Робiн Гуд».
1.55 «Вiдеобiмба 2».
4.25 «Найкраще».
4.30 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.

неділя, 24 жовтня

Відповіді на кросворд з №39

По горизонталi:
1. Печера. 5. Отвiр. 8. Земельна 
мiра. 9. Вулкан на Фiлiппiнах. 11. 
Укр. письменник. 12. Мiсто шу-
мерiв. 14. Столиця Грецiї. 15. 
Смалець. 18. Предмет розмови. 
21. Старов. фр. монета. 22. За-
йменник. 23. Молоте м`ясо. 25. 
Стихiйне лихо. 27. Казан. 30. 
Рiчка в Росiї. 31. Рух у танцi. 32. 
Арабський титул. 33. Мiсто в 
Грузiї. 35. Вид опадiв. 36. Хижа 
морська риба. 

По вертикалi:
2. Бог Сонця. 3. Заробiтна плата. 
4. Масть карти. 5. Розумова вiд-
сталiсть. 6. Отруйний газ. 7. Гус-
тина. 10. Бруд на дорогах. 13. 
Вигук у лезгинцi. 16. Роман Муш-
кетика. 17. Рiчка в Нiмеччинi. 19. 
Австралiйський страус. 20. Про-
тилежне вiйнi. 23. Вiдомий рос. 
поет. 24. Навч. заклад. 25. Аркуш 
iз графами. 26. Жiноче iм`я. 28. 
Трапеза. 29. Оповiдний рiд лiте-
ратури. 32. Одиниця площi. 34. 
Вiслюк з М/ф. 

По горизонталi:
1. Ревi. 3. Арик. 5. Раунд. 7. Ярка. 9. 
Агов. 11. Ла. 12. Мак. 14. Ре. 15. Аве. 
16. Кiо. 17. Рок. 19. Рам. 22. Ут. 24. Iдо. 
25. Ма. 26. Бунт. 28. Iрис. 29. Устав. 30. 
Кряж. 31. Орел

По вертикалi:
1. Рояль. 2. Iра. 3. Ада. 4. Кювет. 6. 
Удав. 8. Ра. 10. Ор. 12. Маорi. 13. 
Кермо. 18. Кубик. 20. Адат. 21. Васал. 
23. Ту. 25. Ми. 27. Туж. 28. Iво

КРОСВОРД



№	40	(988)
14	жовтня 2021 року 17

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

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, 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, каналі-
зація. Жилий стан. Лічильники, гос-
подарські 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,	 80 м. кв., с. Біленчен-
ківка. Газ, вода, господарські спо-
руди, з/д. Ціна при огляді, торг.  Тел. 
0661890273

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

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

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

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

� 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, 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

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

� 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, 10х6м., 1978 р., вул. 
Білохи, 165. Без газу і води, потребує 
капремонту. Господарські спо-
руди - з/п 41,9 м.кв., погріб, город 
6,5 соток. Поряд луки, річка. Гарне, 
мальовниче місце. Ціна 5 тис. у.о. 
Тел. 0509804216  

� БУДИНОК, з/п 64 м. кв., всі зруч-
ності, з/д 12 соток. Можливий обмін 
на 1-, 2-кімн. кв. Тел. 0668791450.

� БУДИНОК, вул. Набережна Грунь,  
80 м. кв., всі  зручності, л/кухня, 
гараж, вх. погріб, з/д 10 соток. По 
бажанню меблі. Тел. 0953995098.

� БУДИНОК, р- н дитячого будинку, 
з/д 9 соток, л/кухня, гараж, сарай, 
газ, вода. Або обміняю на 1-кім. кв. 
Тел. 0661196506.

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

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

� БУДИНОК, м. Гадяч, пров. Гай-
дара, 8. Ціна договірна. Тел. 
0662764872

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

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

� ДАЧА, с. Малі Будища, 50 м. від 
річки, вагончик. Ціна при огляді. Тел. 
0995372117. 

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

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

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

КВАРТИРИ
Продаж

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

� 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., 45,5 м. кв., 2/3, по 
вул. Тельмана. Автономне газове 
опалення. М/п вікна.  Без ремонту. 
Ціна 15 тис. у.о. Тел. 0983920527. 

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

� 1-КІМН. кв., 5\5, з\ п 24 м. кв., р- 
н Черемушки. Гарний стан. Термі-
ново. Тел. 0992729586.(2)

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

� 2-КІМН. кв., 1/2 поверх, центр 
міста, гараж та сарай. Ціна дого-
вірна. Тел. 0994875190. 

� 2-КІМН. кв., з/п 50,5 м. кв., вул. 
Гетьманська, 5/5 поверх. Ціна дого-
вірна. Тел. 0994573042.

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

� З/Д	10	соток, р-н авто-
станції, приватизована. Комунікації 
поруч. Пров. Шкільний, 11А. Тел. 
0667535655. (16)

� З/Д	10	соток, р – новобудов, вул. 
Степова, 10, л\ кухня, погріб, при-
ватизована. Ціна договірна. Тел. 
0950615720

� 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

� МАГАЗИН-СКЛАД («стекляшка»), 
200 м.кв., с. Великі Будища, 
Гадяцький р-н. Тел. 0971181847

� МАЙСТЕРНЯ	ПО	РЕМОНТУ	
АВТО: гараж, фарбувальна камера, 
котельня, котельня, з/д 8 соток, навіс 

поряд з гаражем. Усі комунікації. Р-н 
пожежної частини. Тел. 0660973404

ОБМІН

� 1/2	БУДИНКУ, з/п 62 м. кв., на 
1-КІМНАТНУ, малосімейку. Тел. 
0994119595.

ЗДАМ
� ЖИТЛО, подобово, на тривалий 
термін або бригаді у відрядженні, 
Інтернет, кондиціонер. Можливість 
надання відповідних документів. Тел. 
0508783429. (17) 

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

� КОМФОРТАБЕЛЬНА	КВАРТИРА. 
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 споруди, гараж, 
л/кухня. На тривалий термін. Тел. 
0688948285. (Сергій Григорович)

� КВАРТИРА	р-н Черемушки, на 
тривалий термін. Тел. 0500348523

� КВАРТИРА, подобово або бригаді 
у відрядженні. Центр. Вмебльована. 
Бойлер. Wi-Fi. Тел. 0506803455

ГАРАЖІ
Продаж

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

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

АВТО
Продаж

� ВАЗ-2104,	1993 р.в., хороший 

стан, газ/бензин, КПП 5ст. Поварена, 
пофарбована, фаркоп, тонована, 
хороша АКБ. Ціна договірна. Тел. 
0507756573

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

� 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

� ВАЗ-2107, на ходу, 1987 р. 
вип. Гарний стан. Терміново. Тел. 
0509193068, 0959379325.

� HYUNDAI	Tucson,	2007 р.в., 
двигун 2,0, газ/бензин, 100% рідна 
фарба. Ціна 9 300 у.о. Торг. Тел. 
0990506216

� ВАЗ-21061, 1988 р.в., бензин, 
бежевий колір, на ходу. Ціна дого-
вірна. Тел. 0663745884

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

� ВАЗ-2115, 2007 р.в., гарний стан, 
122 тис. км. пробіг. Ціна 3400 у.о. 
Оброблена з автосалону антикором. 
Тел. 0660317493.

Закуповуємо 
телят від 

молочного до 
200 кг.

Ціна договірна.
Тел.: 

0665677984
0688167184 42

47

коней, 
биків, 
корів, 
свиней
Тел. 0991650345, 
0973316591 (Тимур)

КУПЛЮ

41

Приймаємо заявки на
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ

 віком від 3-4 місяці чеської породи 
«Домінант» (в п’яти кольорах: червоні, 

серебристі, зозулясті, чорні, попелясто-
голубі). Несеться по 1-2 яйця кожного 

дня, за що її і прозвали «курочка – 
стахановка». Яйце крупне, 

жовто-коричневого відтінку. 
Тел.  097-694-27-31 (Наташа)
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	� ВАЗ-2104, нормальний стан. Тел. 
0995412446 

	� ВАЗ-21099, 2005 р.в., синій 
колір, газ/бензин. Тел. 0664525166

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

	� МІНІ-ТРАКТОРИ	ТА	С/Г	ТЕХНІКА	
із	Польщі: обприскувачі, дискові 
борони АГ, культиватори, розкидачі 
міндобрив, плуги та інше. Доставка. 
Тел. 0938156531, 0972790378. (52)

	� ТРАКТОР	ЮМЗ-6, причіп, 
плуг, культиватор, гідро-кран. Тел. 
0982262503

МОТО
Продаж

	� SHINERAY	6B	Enduro, гарний 
стан, з документами. Ціна 1150 у.о. 
Тел. 0660317493

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

	� Б/В	ГУМА	ТА	ДИСКИ	з	Європи.	
Великий	вибір	на	будь-який	
бюджет.	Під	замовлення	і	в	наяв-
ності.	Тел.	0668088886	(Сергій)

	� ЗАЗ,	ЛУАЗ (з/ч). Тел. 0500223103

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� ДОШКА, брус, штахет, шалівка. 
Дрова: сосна, береза. Доставка. Тел. 
0509080626. (12)

	� 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

	� РАКУШНЯК, новий. Не дорого. 
Черепиця, червона. Самовивіз. Тел. 
0509238910.

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

МЕБЛІ
Продаж

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

	� ЛІЖКО	МЕДИЧНЕ із електропри-
водом для догляду за лежачими хво-
рими, у гарному стані. Змінює поло-
ження та висоту, зручний матрац. Тел. 
0662559486, 0955316051

	� СТІНКА	МЕБЛЕВА, довжина 2м., 
коричнева, полірована. Гарний стан. 
Тел. 0963771489

	� ШАФА для одягу, б/в, 1,5х2,4м. 
– 600 грн. Висота вказана з антре-
соллю, яка знімається. Терміново. 
Тел. 0959408190. 

	� СТІЛ полірований, розкладний 
120(160)х80 – 350 грн. Трюмо 
90х45х165 – 450 грн. Ліжко дитяче із 
матрацом 140х0,65 – 550 грн. Всі речі 
у гарному стані. Тел. 0956136209. 

	� КАЛАНХОЕ, клівія, диффербахія, 
драцена, алое, юкка, еухарис. Таз 
100л. Тел. 0950678649. 

	� КРІСЛА б/в. Диван б/в. Недорого. 
Тел. 0956193381. 

	� СТІНКА	МЕБЛЕВА б/в, гарний 
стан. Недорого. Тел. 0956193381

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

	� ТЕЛЕФОН	Nokia 230. Гарний стан. 
Тел. 0687331448

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

	� ЧОБІТКИ для дівчинки, зимові, 
р.36, б/в, нормальний стан. Тел. 
0991796035

РІЗНЕ
Продаж

	� 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

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

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

	� 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

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

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

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

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

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

	� 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. 

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

	� БУРЯК, кормовий, круглий. Гадяч. 
Тел. 0666455775.

	� ЯБЛУКА, домашні, без хімо-
бробки, сушка з яблук. Двигун – 
редуктор 1,6 кВт. Тел. 0665895177.

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

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Гарбузи. Тел. 
0953864748.

	� БРИКЕТИ для опалення, з 
доставкою. Тел. 0991340064 

	� ВІКНА засклені із веранди, 
1,25х2,07м., відмінний варіант 
для теплиці, 4 шт. Дешево. Тел. 
0508502977 

	� КИЛИМ 2х3м., доріжка килимова 
15м., пральна машина п/а з центри-
фугою, стіл кухонний, стіл обіденний, 
електросамовар. Тел. 0992908545. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0990766319, 0679645207.

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

	� БАЯН, плита чавунна, дверцята, 
колосники, мотопилка «Дружба», 
електронасос водяний, каністри 
20л. Вікна засклені, молот коваль-
ський, електролічильник 380В. Тел. 
0509286591. 

	� АМОРТИЗАТОР ІЖ, багажник ІЖ, 
скло віконне, ключі для розкручу-
вання батарей опалення. Дзеркала 
до вантажного авто, кабель 380В. 
Тел. 0509286591. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0669508367. 

	� ГАРБУЗИ, с. Римарівка. Тел. 
0502219042. 

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА «Indesit», 5 
кг. Нормальний стан. Ціна 2500 грн. 
Торг. Тел. 0661697904.

	� ДОЇЛЬНИЙ	АПАРАТ, б.в.. 
тел.0665391503 

	� БУТЛІ 10л., по 150 грн., матрац 
«Дормео» 200х140, 1250 грн., стелаж 

гаражний 2х1,6х0,9м., 950 грн. 
Пральна машина «Indesit», 500 грн., 
книги художні по 10 грн., костюм 
чоловічий р. 48-50, 700 грн. Тел. 
0956136209.  

	� КРУПОРУШКА і коренерізка 
гарної продуктивності. Ел. двигун 
1,1 кВт., 220 Вт., 3000 об./хв. 2,2 
кВт, 380 Вт., 3000 об./хв. Нові. Тел. 
0506184275

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

	� КЛІТКИ дерев’яні, 3 шт., для утри-
мання кролів. Гарний стан, на ніжках. 
Висота 80см., ширина 76см., дов-
жина 150 см., висота ніжки 40 см. 
Тел. 0509410142 (Сергій) 

	� КУКУРУДЗА, 2 тонни. Тел. 
0639575561

	� МЕБЛІ. Лампа паяльна. Бак для 
душа. Бочки, бідон. Телевізор. Вело-
візок. Дитячі: велосипед, стільчик, 
взуття. Відеомагнітофон. Ботинки 
р.42, чоловічі. Тел. 0955711574. 

	� ДОШКА, вагонка, арматура 8 
мм. Бочка сталева 200л., труба 
20, 25мм., мансардне вікно. Тел. 
0995372117. 

	� АВТОКЛАВ новий, ручної роботи. 
Тел. 0500223103

	� ШАФА 3-дверна, 1,7х1,35м. 
Килим на підлогу, 3х5м. Хороший 
стан. Тел. 0500135749

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

	� БУРЯК, гарбуз кормовий, гар-
буз-диня. М. Гадяч. Тел. 0957445610. 

	� ВЕЛОСИПЕД дитячий, недо-
рого. Столик для годування, коляска 
2 в 1 (Польща), електром’ясорубка 
б/в, соковижималка нова «Струмок», 
водонагрівач на 50л., новий, хлі-
бопічка б/в. Тел. 0999197555. 

	� ШАФА 3-дверна, б/в. Антре-
соль 3-дверна, б/в. Швейна машинка 
«Подольська», ножна. Телевізор б/в. 
Палас 2х3м., б/в. Тел. 0678692045. 

	� КОТЕЛ під газ/дрова, недорого. 
Ел. двигун 1,1 кВт, 1450 об./хв. Тел. 
0505907475.

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

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

	� ОБІГРІВАЧ електричний, 9-сек-
ційний. Чохли на сидіння до 
«Жигулів» із шинельної тканини. Тел. 
0951203256, 0681662829. 

	� ЧОВЕН дюраль-алюмінієвий, роз-
кладний, з веслами. Гарний стан. 
Столик туалетний, із дзеркалом, стан 
нового. Тел. 0668545131.

	� КУКУРУДЗА.	Тел.	0506740355

ТВАРИНИ
продаж

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

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

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

	� 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

	� 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 при-
вчені. 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.  

	� ІНДИКИ бройлерні, тушками, 105 

грн./кг. Тел. 0500135892, 0664116246

	� ТЕЛИЦЯ, тільна 4,5 міс., черво-
но-ряба. Тел. 0666151557. 

	� ТЕЛИЦЯ, тільність 9 міс. Корова 
дійна. С. Лютенька. Тел. 0509626337. 

	� ТЕЛИЦЯ тільна. Тел. 0960768733

КУПЛЮ
 

	� КАШТАН. Горобину. Тел. 
0953227347, 0956795927, 
0666471376

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

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

	� БУДИНОК, будівлю під розбір. 
Тел. 0979796234

	� ВІЯЛЬНУ	МАШИНУ	СМ-4, 
некомплектну. Решета. Електродви-
гуни. Тел. 0982262503. 

	� ВОРОТА металеві або дерев’яні, 
б/в. У нормальному стані. Тел. 
0506350504

	� БУДИНКИ, приміщення під 
розбір. Тел. 0959207946

	� МОРОЗИЛЬНУ	КАМЕРУ, у 
гарному стані. Горизонтальну, 
величеньку, щоб була скринею. Тел. 
0668545131

БЮРО ЗНАХІДОК

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

	� ВТРАЧЕНИЙ атестат про закін-
чення загальної середньої освіти 
виданий Гадяцькою спеціалізованою 
школою І-ІІІ ступенів №3 ім. Івана 
Виговського на ім’я Владислава	
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

ПОСЛУГИ

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

	� СПИЛЮВАННЯ	ДЕРЕВ будь-якої 
складності. Тел. 0988654900

	� ПРИВЕЗУ: пісок, гран-
відсів, щебінь, кільця на каналі-
зацію, Послуги маніпулятора. Тел. 
0662127037. (12)

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	РОБІТ: 
монтаж – демонтаж, металопласт – 
екопласт, каналізація. Встановлення 
лічильників, бойлерів, насосних 
станцій. Вода, опалення. Ремонт. 
Тел. 0662743611. (Олексій). (13)

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

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

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

	� ПЕРЕТЯЖКА	САЛОНІВ	АВТО. 
Перетяжка меблів. Тел. 0679586210

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

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
пилососів, холодильників, болгарок, 
чистка бойлерів, дрилів та іншої 
електротехніки. Виїзд майстра. Зва-
рювальні роботи, пайка. Спилю-
вання дерев різної складності. Тел. 
0997199623. (Олександр)

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

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

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

	� РЕМОНТ	ТА	ПЕРЕТЯЖКА	
М’ЯКИХ	МЕБЛІВ, зміна 
дизайну, великий вибір тканин. 
Тел. 0956795984, 0963814148, 
0666471376. (12)

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

	� ПОСЛУГИ	НЯНІ	АБО	ПОМІЧ-
НИЦІ по	господарству, погодинно 
або з 8,00 до 18,00. Відвезу (та 
заберу) у садочок, школу, гурток. У 
вільний час надам допомогу у приго-
туванні їжі або по господарству. Тел. 
0509810504 (Людмила)

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

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

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. Тел. 
0687844221

	� ВИКОНАЄМО	РОБОТИ: монтаж 
дахів, кладка цегли, стяжка, бето-
нування. Копаємо та викла-
даємо вигрібні ями. Сантехніка 
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. Шпа-
клівка, гіпсокартон, плитка, ламінат, 
клейка шпалер, встановлення уні-
тазів, ванн. Фарбування стін і стель. 
Недорого. Телефонуйте, про ціну 
домовимось. Тел. 0992384298

	� УТЕПЛИМО	ВАШ	БУДИНОК	ЧИ	
КВАРТИРУ. Утеплимо цоколь, від-
коси. Короїд, крихта, баранчик. 
Швидко. Недорого. Тел. 0954110091 

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

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

	� ВИГОТОВЛЕННЯ	ДВЕРЕЙ із 
натурального дерева. Будь-які роз-
міри. Монтаж/демонтаж. Якісно. 
Погонаж рейки. Тел. 0507070558

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

	� ЗБІР	/	РОЗБІР	МЕБЛІВ: кухні, 
шафи-купе, столи, спальні. Дрібний 
ремонт. Тел. 0500554447

	� ВИГОТОВЛЮ	АБО	ОБНОВЛЮ	
КРУГИ на коренерізку. Заточу ножі 
на стругальний станок. Перемелю 
зерно на дерть. Тел. 0506184275

РОБОТА
 

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

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

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

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

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

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

 � На роботу потрібні ЕЛЕКТРОЗ-
ВАРЮВАЛЬНИКИ	ТА	ПІДСОБНІ	
РОБІТНИКИ на будівництво. Робота 
у відрядженні. Тел. 0631033027

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

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

 � ТОВ «Агро-Край» на постійну 
роботу потрібен ДИСПЕТЧЕР. 
Вимоги: професійно- технічна 
освіта,  вільне володіння ПК, знання 
Excel. Звертатися за адресою: 
м. Гадяч, вул. Лохвицька, 29. Тел. 
0675369805

 � ПП «Універсал» запрошує 
на роботу ОХОРОНЦЯ. Тел. 
0993168992

 � На роботу потрібен ВОДІЙ кате-
горії «В», на бус до 3,5 тонн. Робота 
по Європі. З/п 1250 євро. Тел. 
0668163232 

 � На СТО потрібні СЛЮСАР,	
ЗВАРНИК,	МИЙНИК. Тел. 
0669958030

 � Для розвантажування з/д вагонів 
із щебеневою продукцією потрібні 
РОБІТНИКИ. Тел. 0953514363

 � Надам роботу ПРИБИРАЛЬ-
НИЦІ на неповний робочий день (з 
8,00 до 13,00). Вимоги: працелюб-
ність, навички застосування миючих 
засобів. Тел. 0930060043

	� 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
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

07.10. Наталія Кулинич (с. Лютенька) 
дівч., 3570 56см

10.10. Вікторія Ратушна (с. Мартинівка) 
дівч., 3780 55 см

12.10. Ірина Олійник (с. Русанівка, 
Липоводолинський р-н) хл., 4120 56 см

Євгеній Пономаренко та Інна (Стогній) 
с. Розбишівка та с. Сергіївка.

Фото: Владислав Лидзарь

На території ДП «Гадяцький лісгосп» у Вельбів-
ському лісництві висадили новий ліс. До садіння де-
рев разом з лісівниками у рамках акції «Створюємо 
ліси разом» долучилися представники Великобуди-
щанської сільської ради й Вельбівського старостату, 
громадські активісти та школярі Лютенської шко-
ли. Вже близько 20 років у школі діє шкільне лісни-
цтво — учні беруть участь у різноманітних проектах 
і постійно долучаються до акцій зі створення лісів.

«Стан лісу, його охорона і безпека — це обов’яз-
ки насамперед наші — лісівників. Ми садимо ліс і 
доглядаємо його. Можливо, хтось і не помічає цієї 
важливої роботи. Тож такі акції дозволяють не лише 

гуртувати людей, а й показувати, як народжується 
ліс, скільки потрібно до класти зусиль, щоб малень-
кого саджанця виросло дерево. І особливо дітям, 
адже саме вони стануть продовжувати нашу справу. 
До того ж виховують екосвідомість і дбайливе став-
лення до природи,» - каже директор ДП «Гадяцький 
лісгосп» Ігор Федяй.

Усі разом учасники заходу висадили 1600 сіянців 
сосни звичайної та 300 берези повислої.

Полтавське обласне управління лісового 
та мисливського господарства

Відділення поштового зв’язку 
Полтавської дирекції АТ «Укрпошта» 
у місті Гадяч  - це невеликий дружний 
колектив, який добросовісно робить 
свою справу. Начальник відділення 
– Ірина Білик багато хороших слів 
говорить про своїх підлеглих. Зокрема 
про листонош, які доставляють газети, 
журнали, листівки, здійснюють 
виплату пенсій, допомагають оформити 
передплату преси, а також реалізовують 
продукти першої необхідності тощо. Не 
зважаючи на погоду, вони мають йти 
до людей. Гадячани їх з нетерпінням 
чекають і радо зустрічають. 
Щиро вітаємо всіх працівників 
поштового відділення з професійним 
святом . Бажаємо міцного здоров’я, 
благополуччя, мирного неба, терпіння. 
Дякуємо їм за нелегку працю.

О. Березенко

Минулими 
вихідними 

одружились 

ВИСАДИЛИ МАЙЖЕ 2000 ДЕРЕВ

9 жовтня - Всесвітній  день пошти

ЇХ З НЕТЕРПІННЯМ ЧЕКАЮТЬ 
І РАДО ЗУСТРІЧАЮТЬ Минулими 
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Відкритий турнір із боксу 
пам’яті Заслуженого тренера 
України Никандра Русских 
проходив 2-3 жовтня у Шостці. 
Гадячани показали 
високі результати: 
1 місце - Богдан Коваленко 

(2005 р. н.). 
2 місце - Арам Амбарцумян 
(2005 р. н.). 
3 місце - Микола Пальчак 
(2006 р.н.). 

Інформація Андрія Уніжонного

Із 7 по 9 жовтня, у смт. Білики, 
відбувалась обласна військово-
патріотична гра.

Гадяцьку територіальну громаду на 
змаганнях представляє команда «Пер-
ша сотня» ОЗО «Сарська спеціалізо-
вана школа І-ІІІ ступенів Гадяцької 
міської ради» (керівники І. Лисенко, 
О. Карасюк ). 

Насиченою була програма захо-
ду першого дня, адже учасники бра-
ли участь у 4 конкурсах-змаганнях, 
які були заліковими: «Строю та піс-
ні» – виконання стройових прийомів 
(згідно з вимогами Стройового ста-
туту Збройних Сил України) та ви-
конання державною мовою стройової 
пісні військово-патріотичного спря-

мування; «Воєнно-історичний кон-
курс» – конкурс знавців історії Укра-
їни (Українська революція 1917-1921 
років, українські військові формуван-
ня першої чверті ХХ століття, життя і 
діяльність Симона Петлюри, вшану-
вання його пам›яті, героїзм українців 
під час Другої світової війни, сучасні 
збройні сили України, війна на сході 
України (війна на Донбасі); «Вогнева 
підготовка» (мішень № 4 з дистанції 
10 м); Метання навчальної «гранати».

Команда перемогла у конкурсі 
«Строю та пісні» і виборола ІІ міс-
це в конкурсі «Метання навчальної 
«гранати».

У результаті, «Перша Сотня» посіла 
ІІ загальнокомандне місце. Вітаємо!

В. Лисенко у Фейсбук

Любитель екстремального водіння, 
гадячанин Валерій Гавриш, який на-
передодні успішно подолав усі чоти-
ри етапи змагань OFF-ROAD, у фіна-
лі RFC UKRAINE виборов бронзу – це 

третє річне місце по Україні.
Перше місце зайняв екіпаж зі Львова, 

друге – із Києва.
Вітаємо!

«БМ»

Данило Вошанов – кікбоксер з міста 
Гадяч, триразовий чемпіон України, 
Кубковий призер міжнародних зма-
гань Європи та Світу, Угорщини, Хор-
ватії, чемпіон Полтавської області, пе-
реможець Wizard Open 2021, призер 
Всеукраїнського турніру із всесвіт-

ньої федерації WAKO по кікбоксин-
гу, вихованець ГО «Гладіатор» отри-
мав звання і посвідчення кандидата у 
майстри спорту України із кікбоксин-
гу WPKA.

Повідомив В. Божко

«ПЕТЛЮРІВСЬКИЙ ВИШКІЛ – 2021»

БОКС ПЕРЕГОНИ ПО 
БЕЗДОРІЖЖЮ

ГАДЯЧАНИН СТАВ 
КМС ІЗ КІКБОКСИНГУ

9-10 жовтня відбулися матчі шостого 
туру другого етапу серед аматорів. 

 Ці матчі закінчилися із такими 
результатами:

Вища ліга
«КЛФ» (Полтава) — «Стандарт» 

(Н. Санжари) — 3:1
«Інваспорт» (Полтава) — 

«Дружба» (Очеретувате) — 1:1
«Чутове» (Чутове) — 

«Лубни» (Лубни) — 3:0

Перша ліга (Група «А»)
СК «Геологія-2» (Нова 

Галещина) — ФК «Гірник-Спорт-
2«(Горішні Плавні) — 1:1
Перша ліга (Група «Б»)

ФК «Маяк» (Котельва) — 
«Локомотив» (Гребінка) — 2:3

«Комишня» (Комишня) — 
«Альтаїр» (Бутенки) — 1:3

Громадська спілка 
«Асоціація футболу Полтавщини»

ФУТБОЛ
РЕЗУЛЬТАТИ 6 
ТУРУ ЧЕМПІОНАТУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ
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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

День художника в Україні відзнача-
ли 8 жовтня. На передодні свята, у Га-
дяцькій книгозбірні зібралися шану-
вальники образотворчого мистецтва, 
які мали нагоду поспілкуватися з зем-
лячкою, художницею, громадською ді-
ячкою, членом спілки художників і про-
сто незвичайною людиною - Марією 
Левун-Добрянською. 

Народилася Марія Миколаївна в селі 
Красна Лука, проживає в Швейцарії та 
маленька Батьківщина, завжди в серці 
нашої землячки і завжди повертає її з 
далеких країв додому. 

Марія Миколаївна не тільки малює, 
вона займається волонтерством, подо-
рожує різними країнами, виступає пе-
ред учнівською молоддю, народними 
умільцями. Також часто проводить до-
брочинні уроки радості та доброти не 
лише в Україні, а й за її межами. А ще 

дає свої роботи на аукціони у підтрим-
ку хворим чи бійцям АТО. 

Мисткиня розповіла присутнім бага-
то цікавого про свій життєвий та твор-
чий шлях. На зустріч Марія Миколаїв-
на привезла свою улюблену роботу, яку 
виготовила власноруч. 

Працівники бібліотеки підготували 
презентацію про творчість художниці, 
яку вона прокоментувала присутнім.

На зустрічі говорили ще про одну ві-
дому в Україні і в усьому світі нашу 
землячку, художницю від Бога - Віру 
Іванівну Баринову-Кулебу. Вона — 
український живописець, член Націо-
нальної Спілки Художників України, 
Заслужений діяч мистецтв України, 
кавалер ордена княгині Ольги ІІІ сту-

пеню, Народна художниця Укра-
їни, дійсний член (академік) На-
ціональної Академії Мистецтв 
України. 

Мала Батьківщина Віри Іванів-
ни теж у Красній Луці, яку вона 
щорічно відвідує. Особливо вро-
жайним на мистецькій ниві було 
літо 2020 року. Про що розповіла 
присутнім шанувальниця її талан-
ту і приятелька, вчитель, керівник 
етногурту «Чорнобривці», завідувач-
ка Хитцівським історико-краєзнавчим 
музеєм «Перевесло» при Хитцівському 
ЗЗСО І-ІІ ст. - Людмила Зубко.

Присутні переглянули презентацію 
про творчість Віри Баринової – Куле-
би, взяли участь у конкурсі «Веселий 

художник».
У кінці зустрічі працівники бібліоте-

ки привітали пані Марію Левун - До-
брянську з святом, тепло і щиро подя-
кували за цікавий час проведений з нею.

КЗ «Гадяцька публічна бібіліотека 
ім. Лесі Українки» у ФБ 

ТВОРЦІ ПРЕКРАСНОГО



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

22 №	40	(988)
14	жовтня 2021 року

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

Оголошення, реклама

0664217175  
0983080738Тел. 
0664217175  

ЗАКУПОВУЮТЬ ДОРОГО 
У НАСЕЛЕННЯ 

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений доріз

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ЦІЛОДОБОВО
САМОВИВІЗ

ЦІЛОДОБОВО
 0957789703
 0974105401 Тел.

Тел. 0999169992, 
0677298056 (Славик)

Доріз. 
Термінові 
виклики
Самовивіз
Цілодобово

ЗАКУПОВУЄМО
КОРІВ, БИКІВ

породи КОББ-300

ПРОДАМ 
БРОЙЛЕРА

ЖИВОЮ ВАГОЮ

Тел. 0661090559

0661106006, 
0974695275

КУПЛЮ 
КОРІВ, БИКІВ, 
КІЗ, КНУРІВ, 

СВИНОМАТОК 
ТЕ

Л
.

Доріз. Цілодобово 
Самовивіз

Тел. 0957299264, 
0669539686

КУПЛЮ 
БИКІВ, КОРІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ

корів, биків, телиць, 
коней, баранів.

Термінові виклики. Доріз.
Тел. 0502708392, 0674790495

ЩОДНЯ ЗАКУПОВУЄМО 
живою вагою: 

0664340140 
0965491466

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ДОРІЗ

Тел. Діма

Розпочався сезон реалізації плодових саджанців.Ча-
сто жителі району звертаються за отриманням кон-
сультацій щодо вибору саджанців. Тому звертаємо 
увагу, що однією з умов якості садженців є відсутність 
шкідників та хвороб. Величезної шкоди молодим на-
садженням завдають не тільки шкідники, а і хвороби. 

Кореневої рак плодових культур широко пошире-
ний патоген, який вражає повсюдно плодові дерева, 
так само зустрічається на кущах винограду, троянди. 
Зазвичай ракова хвороба трапляється на саджанцях у 
дрібних розплідниках. Захворювання викликає грам-
негативна бактерія Agrobacterium tumefaciens stevens. 
Для закладки саду потрібно ретельно вибирати сад-
жанці (без наростів на коренях). Сильно уражені рос-
лини (з наростами на головному корені і кореневій 
шийці) підлягають вибракуванню, нарости на дріб-
них корінцях видаляються. Незалежно від того вра-
жений саджанець чи ні його замочують у розчині мід-
ного купоросу. 

Кореневої рак плодових культур: хвороба може про-
являтися у будь-який час протягом усієї вегетації. Ін-
тенсивне зростання патогена відзначається в червні - 

липні, коли температура повітря досягає 30 -35 0 С, а 
вологість перевищує 95%. Бактеріальні нарости з’яв-
ляються на різних частинах кореня і кореневій шийці, 
що викликає велику шкоду рослинам. Хвороба може 
поширюватися від залишків кореневої системи після 
викопування саджанців, інструментів та інше. Хворо-
ба починається з дрібних наростів, гладких на дотик. 
Згодом ці освіти розростаються і тверднуть. На їх по-
верхні утворюються додаткові нарости від чого вона 
стає горбистою. До кінця вегетації нарости починають 
загнивати і руйнуватися. У процесі руйнування рако-
вих наростів в грунт виділяється безліч бактерій, які 
зберігають енергію ураження близько 2 років. Засте-
рігаємо покупців посадкового матеріалу на ринках,-
що згідно фітосанітарних вимог всі саджанці плодо-
во-ягідних, декоративних культур повинні бути без 
пошкоджень шкідниками , хворобами. А присутність 
листя на саджанцях є їх переносником та прискорює 
висихання рослин та загибель. Будьте уважні!

Т. Шелист, головний державний фітосанітарний інспектор;                                  
Г. Красюк, державний фітосанітарний інспектор;                                                   

І. Самойленко, провідний фахівець                                                                        

КОРЕНЕВИЙ 
РАК 
ПЛОДОВИХ 
КУЛЬТУР
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 28,84

А-95 29,93

ДП 28,28
ГАЗ 18,18

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 12.10.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 12.10.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26,28 26,49 26,3600

EUR 30,28 30,64 30,5012

10 RUB 3,24 3,75 3,6758

43

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
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(сосна, липа), дошка 
для підлоги, блок 

хаус, паркетна 
дошка, брус

ВАГОНКА 
Тел. 0988113050

Очищення 
димоходів, камінів, 

вентиляційних 
каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від 

100 до 400 мм. 
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Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

0958276908
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 ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ 

МЕТАЛІВ
Дорого

Лі
ц.

 А
Е 

№
29

25
58

 в
ід

 5
.0

5.
14

Тел. 0997956117

ПРОДАЖ ТА ОБМІН 
вуглекислотних та 
кисневих балонів

АРГОН

БРУХТ
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КУПЛЮ 
СТАРІ

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

Четвер, 14 жовтня 
Хмарно, дощ, місцями сильний
мін. +6°, макс. +12°

П’ятниця, 15 жовтня 
Хмарно з проясненнями
мін. +4°, макс. +12°

Субота, 16 жовтня
Хмарно, дощ
мін. +2°, макс. +12°

Неділя, 17 жовтня
Мінлива хмарність
мін. +4°, макс. +11°

Понеділок, 18 жовтня
Хмарно із проясненнями
мін. +4°, макс. +11°

Вівторок, 19 жовтня 
Хмарно з проясненнями
мін. +3°, макс. +10°

Середа, 20 жовтня
Хмарно з проясненнями
мін. +3°, макс. +12°
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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
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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

4
2Тел. 0507747092

яблучний, 
виноградний, 

грушевий

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

ОЛІЯ, ДЕРТЬ
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ФОП Коріпанов П.В. має 
багаторічний досвід по 

вирощенню різноманітних 
ягідних культур, а тому 

пропонує:
- на вигідних умовах співп-
рацю з власниками вільних 
земельних ділянок, а саме 

- вирощування малини;
- реалізацію саджанців 
малини ремонтантного 

сорту «Полка» за цінами 
нижче ринкових, а співпра-
цівникам – за собівартістю;
- закупку ягоди малини за 

вигідною Вам ціною;
- надає консультації по 

вирощенню даної культури 
За більш детальною інфор-

мацією звертайтесь за

Увага!!!
Бажаєте 

отримати додатковий 
дохід? Тоді Вам 

до нас!

тел.:(095)579-99-12;
(050)272-77-76

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИСНОВОК З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ТА РІШЕННЯ 
ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності: 2021637977

ПАТ «УКРНАФТА» НАФТОГАЗОВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛТАВА-
НАФТОГАЗ» (адреса: Україна, 36000, м. Полтава, вул. Монастирська, 
12; тел. +380532516961; +380532501007) повідомляє про отримання 

Висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
«Капітальний ремонт свердловин №№ 3, 10 Харківцівського родовища 

методом буріння бічного стовбура, підключення свердловин до 
установки попередньої підготовки газу», що розташовані на території 

Харковецької сільської ради (приєднаної до Гадяцької міської 
територіальної громади Миргородського району) Полтавської області. 

Висновок виданий Міністерством захисту довкілля та природних 
ресурсів України. 

Дата видачі: 01.10.2021 р. Номер висновку: 21/01-2021637977/1. Дата 
офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з ОВД: 06.10.2021 р.

 Відповідно до чинного законодавства України рішенням про 
провадження даної планованої діяльності є – висновок з оцінки впливу 

на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої 
планової діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля»), що виданий уповноваженим центральним органом з 
питань екології та природних ресурсів.
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КУПЛЮ 
горіхи, 

гарбузове 
насіння, 

ядро горіха

Тел. 0639575561
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Компанія «Юрський горизонт»
З досвідом буріння 13 років

Готова свердловина за 1-2 дні. Строк 
експлуатації 50 років. Гарантія до 5-ти років.

Тел. 0674705533, 0660668388

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН 
НА ВОДУ

Щорічно з настанням холодів зростає ймовірність виникнення пожеж. У зи-
мовий період люди починають обігрівати житлові будинки та господарські 
приміщення, не дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки. Пе-
реважна більшість пожеж виникає по причині порушення правил пожежної 
безпеки при використанні та монтажу пічного та газового опалення. Найгір-
ше те, що в цих пожежах гинуть люди.
Основними причинами виникнення пожеж є результати того, що у повсяк-
денних турботах, рятуючись від холоду, люди проявляють недбалість, не 
звертають увагу на дотримання елементарних правил пожежної безпеки. 
Майже всі пожежі з трагічними наслідками виникають у житловому секто-
рі, переважно сільської місцевості. В основному лихо приходить в будинки 
пенсіонерів, інвалідів та безробітних людей. Адже вони не мають коштів на 
виконання протипожежних заходів і здебільшого мешкають у старих де-
рев’яних будинках, де пічне опалення давно застаріло, належним чином не 
обслуговується та не ремонтується.
У зв’язку з цим Миргородське районне управління ГУ ДСНС України у Пол-
тавській області ще раз нагадує про необхідність дотримання елементарних 
правил пожежної безпеки! Постійно слідкуйте за станом опалювальних печей 
та димарів, своєчасно їх ремонтуйте! Слідкуйте за справністю електричних 
мереж! Не залишайте без нагляду увімкнені калорифери та інші електро-
побутові прилади! Будьте обережні при палінні та використанні відкритого 
вогню на горищі, в підвалах, сараях та інших підсобних приміщеннях!
Запам’ятайте! Слід постійно піклуватися про належний стан протипожеж-
ного захисту своїх помешкань та вміти кожному перегороджувати шлях по-
лум’ю. 
Шановні громадяни! Лише спільними зусиллями ми зможемо відвернути 
біду.

Миргородське районне управління ГУ державної служби України з 
надзвичайних ситуацій, у полтавській області

Правила безпеки під час 
користування пічним опаленням 
та електропобутовими приладами
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ОДНОРАЗОВЕ (СПЕЦІАЛЬНЕ) 
ДОБРОВІЛЬНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ 
– ДЕТІНІЗАЦІЯ ДОХОДІВ 
ГРОМАДЯН 

Скористатись одноразовим (спеціаль-
ним) добровільним декларуванням мо-
жуть фізичні особи - резиденти, у т. ч. 
самозайняті особи, а також фізичні осо-
би, які не є резидентами України, але 
які були резидентами на момент отри-
мання (набуття) об’єктів декларування 
чи на момент нарахування (отримання) 
доходів, за рахунок яких були отримані 
(набуті) об’єкти декларування, і які від-
повідно до Податкового кодексу Украї-
ни (далі – ПКУ) є чи були платниками 
податків (далі - декларант). Декларанти 
мають право подати одноразову (спеці-
альну) добровільну декларацію (далі - 
Декларація) із зазначенням активів, які 
їм належать та з яких не були сплачені 
податки і збори до 1 січня 2021 р. При 
цьому в Декларації не зазначається ін-
формація про джерела одержання (на-
буття) декларантом об’єктів деклару-
вання. Об’єкти декларування можуть 
бути визначені пп. 14.1.280 і 14.1.281 
ПКУ як активи фізичної особи, що на-
лежать декларанту на праві власності й 
знаходяться (зареєстровані, перебува-
ють в обігу, є на обліку тощо) на тери-
торії України та/або за її межами ста-
ном на дату подання Декларації. Базою 
для нарахування збору з одноразово-
го (спеціального) добровільного декла-
рування є грошова вартість відповідно-
го об’єкта декларування або номінальна 
вартість грошової вимоги, у тому чис-
лі за позиками, наданими третім осо-
бам. Сума збору з одноразового (спеці-
ального) добровільного декларування 
щодо задекларованих об’єктів визнача-
ється шляхом застосування до бази для 
нарахування збору з одноразового (спе-
ціального) добровільного декларування 
таких ставок, зокрема: 

5% - щодо валютних цінностей на ра-
хунках у банках в Україні, а також ін-
ших активів, що знаходяться (зареє-
стровані) в Україні 

9% - щодо валютних цінностей на ра-
хунках в іноземних фінансових устано-
вах, а також з інших активів, що знахо-
дяться за кордоном; 

2,5% - щодо номінальної вартості 
державних облігацій України з термі-
ном обігу більше ніж 365 днів без пра-
ва дострокового погашення, придба-
них декларантом у період з 1 вересня 
2021 р. до 31 серпня 2022 р. до подан-
ня Декларації. 

Крім того, передбачено розстрочен-
ня сплати збору трьома рівними части-
нами, але за більш вищими ставками – 
максимум 11,5 відсотка. 

Також інформуємо, що набув чин-
ності Закон від 15 червня 2021 року 
№1542-ІХ. «Про внесення змін до Ко-
дексу України про адміністративні пра-
вопорушення, Кримінального кодексу 
України та Кримінального процесуаль-
ного кодексу України у зв’язку із вне-
сенням змін до Податкового кодексу 
України щодо стимулювання детіні-
зації доходів та підвищення податко-
вої культури громадян шляхом запро-
вадження добровільного декларування 
фізичними особами належних їм акти-
вів та сплати одноразового збору до бю-
джету», який системно пов’язаний із За-
коном №1539 і передбачає не вважати 
умисним ухиленням від сплати подат-
ків і зборів, якщо такі діяння пов’яза-
ні з придбанням об’єктів, які громадя-
нин вказав у одноразовій добровільній 
декларації та сплатив узгоджену суму 
збору декларування, якщо такі діяння 
вчинені до 2021 року. Якщо громадянин 
сплатить усі необхідні збори, держава 
гарантує йому звільнення від відпові-
дальності за порушення податкового, 
валютного законодавства. Також гаран-
тується нерозголошення державними 
органами та їхніми посадовими особами 
відомостей, що містяться в одноразових 
добровільних деклараціях, без відповід-
ного рішення суду. 

ЩОДО ПИТАННЯ ПОДАННЯ 
ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ 
ВИГЛЯДІ
Сьогодні постійно вдосконалюється 

сервіс ДПС Електронний кабінет, за до-
помогою якого здійснюється взаємодія 
органів ДПС та платників податків у ре-
жимі реального часу. Днями заступни-
ком начальника Гадяцької ДПІ Тетяною 
Чорнобривець  проведено практикум з 
платниками податків з питань користу-
вання електронним сервісом «Електро-

нний кабінет». Посадовець зазначила, 
що електронні сервіси ДПС мають низ-
ку переваг: зручність, надійність та за-
хищеність. Найпоширенішим з електро-
нних сервісів є «Електронний кабінет». 
«Вміння працювати з максимальним 
використанням пропонованих органа-
ми влади електронних сервісів дозволяє 
платникам податків більш раціональ-
но та ефективно використовувати свій 
час і ресурси», – зауважила Тетяна Чор-
нобривець. Користування електронним 
сервісом «Електронний кабінет» надає 
можливість працювати платникам по-
датків з органами податкової служби 
дистанційно, а саме: 

- підготувати, заповнити та надісла-
ти податкову звітність в електронному 
вигляді; 

- переглядати дані картки особового 
рахунку про стан розрахунків з бюдже-
том (нараховано, сплачено, переплата, 
податковий борг, штрафні (фінансові) 
санкції, пеня); 

- формувати та заповнювати платіжні 
документи щодо сплати податків, зборів 
та інших платежів до бюджету; 

- здійснювати сплату податків, збо-
рів та інших платежів до бюджету за 
допомогою банківських систем типу 
Інтернет-банкінг; 

- здійснювати офіційне листування з 
органами ДПС України з питань опо-
даткування, отримувати консультацій-
ні послуги (у режимі реального часу або 
за попередньо надісланими питаннями); 

- замовляти та отримувати адміністра-
тивні послуги; 

- оперативно переглядати актуаль-
ні, а також архівні відомості, які нада-
но платником податків або сформо-
вано на підставі наданих ним до ДПС 
документів. 

Крім того, користування «Електро-
нним кабінетом» не потребує встанов-
лення окремого програмного забез-
печення. Вхід до приватної частини 
Електронного кабінету здійснюється за 
допомогою кваліфікованого електро-
нного підпису, який можна отримати в 
будь-якому акредитованому центрі сер-
тифікації ключів.  

ПРО ОДНОРАЗОВЕ 
(СПЕЦІАЛЬНЕ) ДОБРОВІЛЬНЕ 
ДЕКЛАРУВАННЯ
Законом України № 1539-IX «Про 

внесення змін до Податкового кодек-
су України та інших законів України 
щодо стимулювання детінізації дохо-
дів та підвищення податкової культури 
громадян шляхом запровадження одно-
разового (спеціального) добровільного 
декларування фізичними особами на-
лежних їм активів та сплати одноразо-

вого збору до бюджету», який набрав 
чинності 21 липня 2021 року, доповне-
но розділ ХХ ПКУ новим підрозділом 
9-4 «Особливості застосування одно-
разового (спеціального) добровільного 
декларування активів фізичних осіб». 
Згідно з п. 6 цього підрозділу, фізична 
особа/декларант, яка хоче скористати-
ся таким декларуванням, має право до-
бровільно подати до ДПСУ одноразову 
(спеціальну) добровільну декларацію. 
Одноразове (спеціальне) добровільне 
декларування – це порядок добровіль-
ного декларування фізичною особою 
належних їй активів, розміщених на 
території України та/або за її межами, 
якщо такі активи фізичної особи були 
одержані (набуті) нею за рахунок до-
ходів, що підлягали в момент їх нара-
хування (отримання) оподаткуванню в 
Україні та з яких не були сплачені або 
сплачені не в повному обсязі податки 
і збори відповідно до вимог законодав-
ства з питань оподаткування та/або які 
не були задекларовані в порушення по-
даткового та валютного законодавства, 
контроль за дотриманням якого покла-
дено на контролюючі органи, протягом 
будь-якого з податкових періодів, що 
мали місце до 1 січня 2021 року. У вка-
заній декларації не потрібно вказувати 
інформацію про джерела походження 
задекларованих активів. 

Серед активів зазначаються: 
- валютні цінності (крім коштів у го-

тівковій формі), 
- цінні папери, 
- рухоме та нерухоме майно, в т.ч. 

об’єкти незавершеного будівництва, 
- частки у майні юридичних осіб, які 

знаходяться в Україні чи за кордоном. 
Подання такої декларації передбачає 

сплату збору з одноразового (спеціаль-
ного) добровільного декларування в по-
рядку, строки і розмірах, встановлених 
ПКУ. Із задекларованих активів грома-
дянин має сплатити збір, зокрема 5% 
щодо валютних цінностей на рахунках 
у банках в Україні, а також інших ак-
тивів, що знаходяться (зареєстровані) 
в Україні; 9% щодо валютних ціннос-
тей на рахунках в іноземних фінансо-
вих установах, а також з інших акти-
вів, що знаходяться за кордоном; 2,5% 
щодо номінальної вартості державних 
облігацій України, придбаних декларан-
том у період з 1 вересня 2021 року до 
31 серпня 2022 року. Компанія з подан-
ня одноразової (спеціальної) декларації 
проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 
вересня 2022 року. 

Гадяцька ДПІ Головного управління  
ДПС у Полтавській області

Запитували? Відповідаємо

У якому випадку декларант звільня-
ється від відповідальності за порушен-
ня податкового та валютного законодав-
ства, контроль за дотриманням якого 
покладено на контролюючі органи, та 
від обов’язку нарахувань та сплати по-
датків і зборів щодо доходів, які стали 
джерелом одержання (набуття) акти-
вів, зазначених таким декларантом в 
одноразовій (спеціальній) добровіль-
ній декларації?

Відповідно до абзацу другого п. 13 
підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні 
положення» Податкового кодексу Укра-
їни від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із 
змінами та доповненнями (далі – ПКУ) 
сплата декларантом у повному обсязі 
суми збору з одноразового (спеціаль-
ного) добровільного декларування (далі 
– Збір), у тому числі донарахування 

грошового зобов’язання, у випадках, пе-
редбачених підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ 
«Перехідні положення» ПКУ, звільняє 
такого декларанта від відповідальності 
за порушення податкового та валютного 
законодавства, контроль за дотриман-
ням якого покладено на контролюючі 
органи, та від обов’язку нарахування та 
сплати податків і зборів щодо доходів, 
які стали джерелом одержання (набут-
тя) активів, зазначених таким декларан-
том в одноразовій (спеціальній) добро-
вільній декларації (далі – Декларація) 
(у межах складу і вартості активів, за-
значених в Декларації як об’єкт і база 
для нарахування Збору), що мали міс-
це у будь-якому з податкових періодів 
до 01 січня 2021 року.

Більше інформації на офіційних 
сторінках у соціальній 

мережі: https://www.
facebook.com/TaxUkraine 

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ 
ПОДАТКІВ, ЯКІ 
ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЄДИНИЙ 
РАХУНОК!
Гадяцька ДПІ ГУ ДПС у Полтавській 

області звертає увагу  платників подат-
ків, включених до реєстру платників, 
які використовують єдиний рахунок, на 
наступне.

Відповідно до статті 42 Податково-
го кодексу України електронний кабі-
нет забезпечує можливість реалізації 
платниками податків прав та обов‘яз-
ків, визначених цим Кодексом та інши-
ми законами, контроль за дотриманням 
яких покладено на контролюючі орга-
ни, та нормативно-правовими актами, 
прийнятими на підставі та на виконан-

ня цього Кодексу та інших законів, кон-
троль за дотриманням яких покладено 
на контролюючі органи, зокрема, шля-
хом перегляду інформації по єдиному 
рахунку, у тому числі з Реєстру плате-
жів з єдиного рахунку в розрізі окре-
мого платника податків (абзац шостий 
пункту 42.2 статті 42).

Інформацію про рух коштів на єди-
ному рахунку для сплати грошових 
зобов‘язань та/або податкового бор-
гу з податків, зборів, інших платежів 
та єдиного внеску в актуальному стані 
платники податків мають можливість 
переглянути в режимі «Єдина картка 
платника» пункту меню «Єдиний раху-
нок» Електронного кабінету.

Більше інформації на офіційних 
сторінках у соціальній 
мережі: https://www.
facebook.com/TaxUkraine.

ПОДАТКОВА ПОВІДОМЛЯЄ
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Сумуємо, пам'ятаємо

ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ 
ВАСИЛЕНКО
протоієрей, настоятель храму Святої Покрови села 
Римарiвка. Відійшов у вічність, як i багато людей 
нашого покоління, залишивши великий гарний слід 
пiсля себе у пам ятi людей.     

Отож, Леонід Іванович Василенко, про якого зга-
даю, прожив нелегке життя та залишився глибоко ду-
ховною людиною. Пам›ятаю його красивим хлопчи-
ком, який співав для людей села чудовим голосом у 
клубі: «Орлёнок, Орлёнок, взлети више солнца!» Ми 
сиділи на дерев›яних дошках у якихось перешитих із 
шинелiв піджаках. Босі ноги сині від холоду та хлипи 
матерiв вiд спiвiв Льонi.

Він - у ботиночках, біленька сорочка, костюмчик, 
який дали у сирiтському будинку. Сирота. Мама по-
мерла у голодовку 1946-1947 рокiв, жив у баби. Жін-
ки, наші матері, прямо із полів із сапками поспішали, 
у клуб, послухати Льоню. А він, як той «Орленок», на 
сцені своїм дитячим голосом під ліхтарями ( каганчи-
ки із гільзи) виривав сльози у присутніх. Таким пам›я-
таю. Учився із моїм братом у Римарській школі. Його 
любили і учителi, і ровесники.

Я у 1954 році виїхала із села учитись на художника 
у Харків. А Льоня учився у Москві на художника. Там 
сам собі пробивав дорогу, яка привела у духовність, 
висвятився у священника, жив у Західній Україні, де 
радянська влада не зовсім знищила Віру людей у Все-
вишнього. Леонiд із покійною дружиною Марією мав 
велику шану, організатор церкви, сам малював ікони, 
убрання у церкві, різьба по дереву, різне оформлен-
ня іконостасу. У цi роки я мало що чула чи знала про 
Леоніда Івановича. Та, мабуть, Бог так розпорядив-
ся, щоб у роки незалежності України воскресла душа 
нашого народу. Римарівцi прагнули із руiн вiдродити 
церкву. А вона, як пам›ять, стояла покалічена Совэта-

ми. Iкони знищували. Від колгоспу 
посилали жінок обдирати позолоту 
з ікон та здавати ТоргЦiн, а дошки із 
святими ликами забирали: якусь до-
щечку додому, хоч дверцята зроби-
ти у курник, а інші тут же спалюва-
ли. Я це знала вiд баби Уляни Ковтун. 
Мені, як художниці, боляче уявити тi 
лики Божої Матері, які згорали у гру-
бці. Одну ікону баба Уляна заховала 
у мішок і вечором принесла додому - 
із цією іконою моя мама Ольга Олек-
сіївна Кулеба (Ковтун) пішла 1932 
року на хутiр Мельникове-Кулебине. 
Я там і народилася, а також брати Ва-
силь і Петро. А старший брат Микола 
помер вiд голоду 30-х років. 

…Перед iконою, стоячи на колінах, у біленьких, по-
лотняних сорочках, молилися до Бога, щоб батько по-
вернувся живим із війни. За церкву я можу багато зга-
дувати: як її руйнували, знімали хрести. Як нас, дітей, 
водили розбирати цеглу. Забороняли і священне чер-
воне яєчко чи кусок Паски. Але залишились ми жи-
вими, робили, учились - Матінка Божа зберегла. Лео-
нід став священником. Запросили його з мамою в село, 
дали хату і він із селянами та Божою допомогою почав 
вiдродження церкви. Шукав можливість отримати до-
помогу. Ми зустрічались у Римарівцi, товаришували. 
У цi роки я була запрошена, як художник, у США. Там 
багато було наших людей, які поневолі виїхали із села. 
I я просила у них допомоги для церкви. Дали вбран-
ня для отця Леоніда, церковнослужбовi книги, хрест, 
гроші, приїздили у Римарiвську церкву. 

Я привезла із Києва до села студентів, які виконали 
ікони для іконостасу. Леонід день і ніч вирізав оформ-
лення ікон. Люди села прагнули відродити Церкву. 
Голова колгоспу Іщенко продавав бичків, а гроші ви-
ділив на огорожу та пофарбування церкви. Я нама-

лювала її, цю роботу подарувала депутату Верховної 
Ради Лiлiї Григорович, яка була із сім›ї священиків 
, віруюча і знавець історії релігії. Ми у ті часи відро-
дження України старались повернутись до Спасителя 
і наших дітей учили. 

Отець Леонід хрестив у Римарiвцi мого онука Мар-
ка, освятив мою хату у селі. Багато разів був у ній, бо 
ми мали спільне: мистецтво і віру у Душу Святу. Те-
пер буде стояти осиротіла Римарiвська церква, а по-
руч з нею могилки Марії і отця Леоніда Василенка. 

Якщо Дасть Бог мені сили приїати у Римарівку, 
принесу квіти, постою біля могилок, згадаю прожи-
ті роки та того хлопчика, який співав «Орлёнка», а 
потім відродив Церкву, яка, сподiваюсь, буде стоя-
ти вічно, бо вона є пам›ять, а пам›ять ніколи не зни-
щить ніяка влада. Молоді наші люди, не дивлячись ні 
на що, вивчають, друкують, пишуть, малюють iкони, 
бо Мати Божа у кожного душі. Треба молитись, про-
сити пробачення, вірити, жити, берегти нашу землю, 
нашу Україну. 

Художниця Віра Баринова - Кулеба

СПОГАДИ ПРО 
ЛЮДИНУ, ЯКУ 
Я ЗНАЛА З 
ДИТИНСТВА 
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ОВЕН	
(21.03	-	20.04).
На цьому тижнi ви змо-
жете вигiдно проявити 
вашi дiловi якостi, що 

сприятливо вiдiб`ється на ва-
ших професiйнi успiхи. Смiливi 
задуми краще буденностi i пов-
торення пройденого. На роботi 
вам буде потрiбно точнiсть, ме-
тодичнiсть i дисциплiна, якi в 
поєднаннi з органiзаторськими 
здiбностями можуть творити 
чудеса. У п`ятницю перед вами 
вiдкриються цiкавi перспективи 
в особистому життi.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Непогана тиждень для 
того, щоб перевiрити 
почуття нового обран-

ця. Не варто вам слiпо довiряти 
йому, якщо ви познайомили-
ся недавно. У середу будьте 
обережнi i терплячi в справах: 
тiльки за цiєї умови ви досягне-
те бажаної мети. П`ятниця - це 
день пiднесеного настрою, коли 
радiсть вiдкриває перед нами 
новi горизонти. У суботу кра-
ще з усiєю рiшучiстю позбутися 
зайвого мотлоху i порадувати 
себе який-небудь новинкою.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
На цьому тижнi ба-
гато доведеться по-
чинати спочатку, з 

чистого аркуша. Але здатнiсть 
мрiяти i втiлювати свої мрiї в 
життя допоможе вам впорати-
ся з будь-якими перешкодами 
i труднощами i швидко досягти 
бажаної мети. Ваше життя змi-
ниться на краще. Можливо, ви 
отримаєте пропозицiю руки i 

серця.

РАК	(22.06	-	23.07).
На цьому тижнi пла-
новi заходи можуть 
зiрватися, зате те, 

що буде виходити спонтанно, 
пройде чудово. У понедiлок вас 
можуть ощасливити своєю рап-
товою появою друзi. У середу 
вашi плани можуть змiнюватися 
сто разiв на день, на догоду на-
строю близьких людей. Субота 
хороша для роздумiв i прогуля-

нок.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Вдаючись в цi днi роз-
ваг, намагайтеся не 
надто заважати ото-

чуючим, iнакше вам напевно 
зiпсують все задоволення. На 
початку тижня ймовiрна цiкава 
дiлова поїздка, яка дозволить 
розширити коло вашого спiлку-
вання i дасть новi можливостi. 
Сприятливий час для змiн в осо-
бистому життi, не варто терпiти 
грубiсть або зради партнера. 

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Настав перiод, коли 
ви можете з легкiстю, 
одним стрибком по-
долати багато пере-

шкод i бар`єри. Настає спри-
ятливий час для налагодження 
нових зв`язкiв i контактiв. Ваше 
чарiвнiсть i авторитет зростуть. 
У четвер варто знизити наван-
таження на роботi до мiнiмуму, 
а краще i зовсiм вiдкласти всi 
серйознi справи на тиждень. 
Iлюзiї i переоцiнка власних сил i 
почуттiв в особистому життi бу-
дуть загрожувати розчарувань.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
У понедiлок не поспi-
шайте будувати жор-
сткi плани i строго до-

тримуватися їх. Цей день спри-
ятливий для того, щоб спокiйно 
плисти за течiєю. У середу i чет-
вер справи на роботi склада-
тимуться вдало, що дозволить 
вам багато чого встигнути. У 
п`ятницю можна розраховувати 
на душевну розмову з друзями. 
Вихiднi присвятiть дому або собi 
коханому.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
На цьому тижнi ви 
будете щасливi як 
нiколи. Навiть якщо 
комусь спаде на дум-
ку перешкодити вам 

у ваших починаннях, нiчого не 
вийде. Якщо вашi дiї будуть 
поєднувати одночасно натиск i 
смiливiсть, тодi в бiзнесi можна 
досягти вiдмiнних результатiв. 
Переговори з начальством при-
несуть потрiбнi вам змiни. Вас 
чекають цiкавi дiловi пропозицiї 
i активний вiдпочинок.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
На цьому тижнi нама-
гайтеся бiльше часу 
проводити подалi вiд 

суєти i масового скупчення 
людей. У понедiлок i вiвторок 
добре б не перевантажувати 
себе справами, на роботi бажа-
но враховувати iнтереси колег 
i проявляти iнiцiативу, йдучи на 
компромiс. Захистiть себе вiд 
непотрiбних зустрiчей i контак-
тiв. У вихiднi прислухайтеся до 
порад друзiв i родичiв, їм з боку 
видно деякi вашi промахи.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Бажано спокiйно i без 
суєти займатися ро-

бочими i домашнiми справами. 
Цей тиждень, ймовiрно, стане 
пiдходящим часом для вирiшен-
ня багатьох проблем, вiдкладе-
них в довгий ящик. Ваша праця 
буде помiчений i оцiнений по 
достоїнству. Можливо, надiйде 
пропозицiя про пiдвищення по 
службi. Творчий пiдхiд до робо-
ти принесе вiдчутнi результати. 
У п`ятницю є ризик розголоси-
ти чужий секрет. Постарайтеся 
у вихiднi придiлити бiльше часу 
своїм дiтям.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
Тиждень виявиться 
яскравою, динамiч-
ною i дуже продуктив-

ною. Ви будете багато спiлкува-
тися, але не поспiшайте запи-
сувати в друзi нових знайомих. 
Не виключено, що їм просто 
щось вiд вас потрiбно. Вiвторок 
i четвер - активнi днi, наповненi 
позитивними емоцiями. Бiльше 
прислухайтеся до порад колег i 
дiйте спiльно, постарайтеся не 
обмежувати чужих амбiцiй i iнте-
ресiв. Намагайтеся за допомо-
гою почуття гумору у вихiднi днi 
уникнути скандалiв в сiм`ї.

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
Навiть те, що нiколи 
не було вам потрiбно, 
може виявитися важ-

ливим на цьому тижнi. Якщо в 
її початку ви зможете грамотно 
вiдкоригувати свої плани, це на-
близить вас до заповiтної мети 
i дозволить визначити вiдноси-
ни з партнерами i опонентами. 
В серединi тижня ви ризикуєте 
зустрiти таємне опiр недобро-
зичливцiв. Обiйдiть цi пiдводнi 
каменi. Субота - найвдалiший 
день тижня.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Їй висловлювали співчуття, 
слова підтримки. Даниїла кивала 
у відповідь. Але нічого не відчу-
вала. В душі - порожнеча. Сліз не 
було. Лише зачепили перешіпту-
вання родини покійного чоловіка:

- Це ж треба, вона жива, а Ми-
рослава не стало.

-  Я к  ж е  ї й  в д а л о с я 
викарабкатись?

- Наче свою болячку йому пере-
дала, - мовила Мирославова рід-
на тітка, яка славилась скандаль-
ною натурою.

Свояки перешіптувалися так, 
щоб Даниїла чула. Вони звинувачували її. Але 
в чому?!

Даниїла після похорону чоловіка вперше 
довго спала. Прокинулася під обід. Навстіж 
відчинила вікна. Вітер ніс у місто з полів за-
пах диму. За вікном на березі рябіли жовті 
листочки.

- Осінь, - мовила жінка сама до себе. - Моя 
сорок восьма осінь...

...До цього дня вона була щасливою. А, може, 
їй просто здавалося. Може, щастя несправж-
нє. Можливо, це була її вигадка, тому що коха-
ла Мирослава, чоловіка свого. Раділа, що ро-
сте красуня донечка. Що живуть не гірше за 
інших. І раптом... 

- У вас онкологія, - прибив страшним пові-
домленням лікар.

Даниїла не йняла віри почутому.
- Помилка... це помилка, - заперечувала. - По-

трібне додаткове обстеження.
- На жаль, це правда. Треба лікуватися. І ві-

рити: шанс завжди є.
Вона вірила. Ще й як вірила... Бо не може за-

лишити доньку напівсиротою. А Мирослав... 
Він навіть не знає, де ложки лежать, не те, що 
якусь страву приготували. Хіба що яєчню...

Даниїла мовчала про недугу день, другий... І, 
врешті, зважилася розповісти рідним. Чоловік 
не мовив жодного слова співчуття. Лише ки-
нув спереседя:

- Це ж грошей скільки на лікування треба!
- Плакав мій новий комп’ютер, - зітхнула 

донька.
Даниїла такого не очікувала. Почала виправ-

довуватися. Мирослав не дослухав - пішов на 
балкон курити. Донька подалась у свою кімна-
ту. Даниїла безпорадно стояла посеред кухні. В 
цю мить їй справді хотілося померти. Почало-
ся лікування. Воно тягнуло гроші та нерви. З 
дому - до лікарні. З лікарні - додому. Якби не 
сестра, Даниїла не знає, що й робила б. У стар-
шої сестри з чоловіком бізнес. Хліб, різну здо-
бу випікали. Мали непогані прибутки. Лариса 
завжди допомагала. Коли Даниїлі йшов сім-
надцятий рік, не стало батьків. В аварії заги-
нули. Відтоді Лариса опікувалася молодшою 
сестрою. Раділа, що та вступила в інститут. 
Заміж видала. Залишила Даниїлі батьківську 
квартиру. Лариса з чоловіком власне житло у 
передмісті звели. І ось тепер старша сестра зно-
ву, як колись, узялася допомагати молодшій. 
Бо Мирослав...

А Мирослав став зневажати дружину через 
хворобу. Те, що Даниїла готувала, викидав у 
сміття. Гидував. І доньці наказував навіть не 
доторкатися до приготованої матір’ю їжі.

- Навіщо ти це робиш? - зі сльозами запиту-
вала Даниїла. 

Мирослав злостився. Нарікав на весь світ. 
Покрикував на хвору дружину. Не хотів з Да-
ниїлою навіть бути в одній кімнаті. Якось Да-
ниїла почула, як чоловік телефонував до яко-
гось «сонечка» й призначав побачення.

- У тебе є інша жінка? - запитала.
- А що, не можна? Я - молодий, здоровий. 

І, до речі, я досі в своїх батьків прописаний. 
Якщо ти... ну, словом... Житло має залишити-
ся мені. І, звісно, Оксані. Якось будемо викру-
чуватися з донькою. В цю мить Даниїлі шале-
но захотілося жити.

- Не хорони мене передчасно, - твердо 

мовила.
Лариса возила сестру в столицю до тамтеш-

ніх спеціалістів. Даниїла виконувала всі реко-
мендації лікарів. Хвороба не задавнена. Отже, 
є шанс. Вона вірила. Це були важкі дні, тижні, 
місяці. І очікування, що недуга мине. Що все 
буде, як раніше. Хоча, ні. Не буде. Стосунки з 
Мирославом будуть інші. Точніше, ніякі. Чому 
Оксана наслідує батька? Якось Даниїла скла-
дала Оксанині речі. А та, побачивши, гидливо 
скривилася, згребла їх, кинула в пральну ма-
шинку і вимила руки. Даниїла нічого не сказа-
ла доньці. Хоча було дуже прикро. Вона таки 
поборола хворобу. Повернулася на роботу. А 
рідні й досі її сприймали холодно. Мирослав 
спав у іншій кімнаті. Й далі бігав до якогось 
«сонечка». Щоправда, тепер наминав страви, 
які готувала Даниїла. Оксана стала студент-
кою. Після занять тусувалася з друзями. За-
звичай, приходила додому пізно. Перекидала-
ся з матір’ю кількома словами.

- Ми стали чужими з Оксаною, - скаржила-
ся Даниїла старшій сестрі. - Через Мирослава. 
Накоськав її тоді проти мене. У мене відчуття, 
наче стороння людина поруч живе. Ні кохан-
ня, ні поваги.

- Ніхто не знає, як свої гріхи буде спокутува-
ти. Так колись казала наша мама...

Мирослав спохмурнів. Після роботи ніде 
довго не пропадав. До «сонечок» не телефону-
вав. Поривався поговорити з дружиною, але 
поки не наважувався. Про те, що занедужав, 
першою дізналася донька.

У Мирослава виявили... онкологію. Справи 
були кепські.

- Тату, ти знаєш, що я збираюся заміж. Але 
весілля вже, очевидно, не буде. І, до речі, жити-
мемо не тут, а в квартирі Антона. Його батьки 
на заробітках. Нам ніхто не заважатиме.

- Оксано, але я...
- Що?! Може, мама буде опікуватись тобою. 

Хоча, ти її не допомагав. Я знала, що ти лямури 
на стороні крутив. Мирослав розповів про свій 
діагноз дружині. Думав, вона пригадає йому 
все. Але Даниїла мовила:

- Тобі потрібно лікуватися. Будемо сподіва-
тися на краще.  

Тепер чоловік повторював її шлях: з дому - 
до лікарні, з лікарні - додому і знову до лікарні. 
Даниїла завжди була поруч. Відпрошувалася з 
роботи. Її розуміли, йшли назустріч. Оксана ж 
розписалася з Антоном і поспішно перебрала-
ся в його помешкання. До батьків заходила на 
декілька хвилин. Мирослав скаржився:

- В інших людей діти співчуття мають. До лі-
карні приходять. А наша...

Даниїла змовчала. Не хотіла нагадувати чо-
ловікові, що в цьому його велика «заслуга». 
Мирославові ставало гірше. Операція не допо-
могла. Став зовсім немічний. І ще прикріший. 
Злостився на Даниїлу, що вона виздоровіла. 
Ненавидів за це. Навіть її турботу ненавидів, 
хоча розумів: він тепер більше нікому не по-
трібний. Урешті наважився попросити в дру-
жини пробачення за колишнє. Була ніч. Кли-
кав Даниїлу. Але вона не чула. А, може, лише 
здалося, що кликав. Можливо, це було марен-
ня. Над ранок Мирослава не стало.

Ольга Чорна

НІХТО НЕ ЗНАЄ, ЯК СВОЇ 
ГРІХИ БУДЕ СПОКУТУВАТИ…
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Корисно

На наших столах частими 
гостями є горох, нут, сочевиця, 
соя і т.д. Але важливе місце 
серед них займає найкрасивіша з 
перерахованих крупа — квасоля. 

Трохи історії
Батьківщина її Америка. Культивува-

ти почали жителі Мексики ще понад 7 
тисяч років тому. Про це свідчать насін-
ня, які добре збереглися і були виявле-
ні при розкопках пам’яток стародавньої 
цивілізації інків. Також археологи при 
чергових розкопках виявили унікаль-
ний артефакт. Вони розкопали мумію, 
в руках якої були качани кукурудзи, а в 
роті волокна бавовни і квасолини. І такі 
артефакти перебували в багатьох міс-
цях, де працювали історики. Виходячи 
з цього і було виявлено, що основними 
продуктами для вживання у найдавні-
ших цивілізацій були гарбуз, кукурудза 
і квасоля. Цікавий факт: вже в ті роки 
люди розуміли, що садити кукурудзу і 
квасолю разом — це відмінний спосіб 
для збереження органіки і багатого вро-
жаю обох культур. Як і інші рослини, 
квасоля потрапила в Європу завдяки 
старанням Христофора Колумба, до нас 
квасоля потрапила на 200 років пізні-
ше. Варто відзначити, що першими ви-
рощувати квасолю стали жителі Мол-
дови і України. Вже протягом кількох 
століть квасоля займає почесне місце в 
раціоні французів, італійців, голландців, 
болгар, турків, англійців і т.д. Кількість 
спожитої квасолі в Великобританії в рік 
перевищує обсяг з’їденої в усьому світі. 
Жителі Кореї, Китаю, Японії настільки 
люблять бобові, в тому числі квасолю, 
що роблять з неї борошно, цукерки, со-
лодощі та десерти. Також продукт вхо-
дить до складу лікувальних мазей, шам-
пуню, пудри.

Що є в квасолі:
Вітаміни РР (нікотинова кислота), 

Е — (токоферол), В9 — фолієва кисло-
та, В1 (тіамін), В6 — піридоксин, В5- 
пантотен. Список макроелементів до-
повнений такими речовинами, як сірка, 
кальцій, хлор, магній, фосфор, натрій, 
калій. Мікроелементи: титан, залізо, 
нікель, цинк, алюміній, йод, кобальт, 
мідь, кремній, марганець, ванадій, се-
лен, молібден, бор, фтор. За калорійні-
стю в 100 грамах квасолі міститься 298 
кілокалорій. Також до складу продук-
ту входять білки, моносахариди, жири, 
зола, насичені жирні кислоти, вугле-
води, крохмаль, харчові волокна, вода, 
дисахариди.

Корисні і лікувальні властивості 
Відразу потрібно зазначити, що квасо-

ля відноситься до дієтичних продуктів. 
Лікарі рекомендують квасолю особам 
з підвищеним артеріальним кров’яним 
тиском, при атеросклерозі, проблеми з 
роботою серця, судин. Необхідно готу-
вати і включати в меню страви з ква-
солею при порушеннях центральної 
нервової системи, нападів гніву, дратів-
ливості. Досить включати в меню ква-
солю 1-2 рази в тиждень і зникнуть де-
пресії, легше буде переносити стреси. 
Харчові волокна бобової культури допо-
можуть вивести з кишечника шлаки, ка-

лові камені. Також продукт не дає фор-
муватися застійних процесів, і квасоля 
немов «йоржик», очищає від гнильних 
бактерій наш організм. Лікарі настій-
но радять їсти будь-які страви з квасо-
лі при туберкульозі та інших проблемах 
з органами дихання. Причина — висо-
кий вміст амінокислот, антиоксидантів 
і групи вітамінів В. Компоненти мають 
антисептичну, протигрибкову, протиза-
пальну властивість.

А ще є — аргінін. Амінокислота дано-
го типу контролює обмін азоту, знижує 
рівень у крові цукру. Наявність заліза 
сприяє кровотворенню, формуванню 
еритроцитів, підвищенню рівня гемог-
лобіну. За рахунок збагачення крові і 
клітин киснем, компонент зміцнює за-
хисні сили організму. Також в процесі 
кровотворення бере участь мідь, даний 
елемент також підвищує рівень гемог-
лобіну і забезпечує приплив адреналіну.

Сірка — це важлива речовина, що за-
безпечує хорошу якість шкірного по-
криву, волосся, нігтів. Елемент знищує 
хвороботворні мікроби і віруси при за-
хворюваннях органів дихання, при рев-
матичних патологіях. В обмінних про-
цесах вуглеводів активну участь бере 
цинк, що сприяє поліпшенню стану нер-

вової системи, стінок судин, запобігає 
перфорації. Корисні якості квасолі бла-
готворно впливають на сечостатеву си-
стему людини. Регулярне споживання 
і прийом відварів допомагає позбутися 
від каменів у нирках, жовчному міху-
рі. Також склад стимулює вироблення 
шлункового соку, виводить з організ-
му зайву рідину, так як має сечогінний 
ефект, що допомагає усувати набря-
ки. Володіє також гепатопротекторним 
ефектом, тобто відновлює функції пе-
чінки. Завдяки цьому відновлюються 
обмінні процеси, очищається організм, 
поліпшується колір шкіри, зникає пі-
гментація, гнійні прищі, фурункули і 
т.д.

Клітковина — звільняє від токсинів, 
шлаків, гнильних бактерій. Знижується 
рівень шкідливого холестерину, очища-
ються судини, зміцнюються стінки. Зав-
дяки харчовим волокнам очищається 
кишечник. Квасоля містить колосальну 
кількість вітамінів групи В: тіаміну, фо-
лієвої кислоти, нікотину, піридоксину. 

Чи можна давати квасолю діткам
Амінокислоти, клітковина і вітаміни 

вона дуже корисна і для дитячого орга-
нізму. Але не варто забувати, що її по-

трібно давати не раніше 3 річного віку і 
тільки при певному типі готування. Що 
стосується зеленої, стручкової квасолі, 
то вона не тільки корисна, а й улюбле-
на малюками. Зелена квасоля стручко-
ва може бути включена в раціон малю-
ка з однорічного віку. 

Чим корисна квасоля 
для чоловіків
Рак, аденома простати стали «молоді-

ти» і все завдяки неправильному харчу-
ванню, поганій екології, поганій якості 
продуктів, стресів, депресій і т.д. Не-
гативно також позначаються шкідливі 
звички — куріння, надмірне споживан-
ня слабоалкогольних і міцних напоїв. 
Отже, білки відновлюють сили, зміц-
нюють і сприяють зростанню м’язової 
тканини. Вітамін Е довше зберігає ерек-
тильну функцію, активує рух і покра-
щує якість сперматозоїдів. Клітковина 
очищає кишечник, підвищує імунітет, 
розчиняє холестеринові бляшки. Даний 
факт позитивно позначається на стані 
всіх судин.

Харчуйтеся правильно і корисно, і 
міцне здоров’я стане постійним супут-
ником вашого життя!

 СМАЧНА КВАСОЛЯ З ОВОЧАМИ
Інгредієнти: квасоля червона - 200 
г., цибуля ріпчаста - 2 шт., морква - 
1 шт., часник - 6 зубчиків, томати у 
власному соку - 800 г., гриби, можна 
печериці - 300 г., картопляний 
крохмаль - 1 ст. л., кінза і 
петрушка, трохи рослинної олії

Приготування
Необхідно замочити на добу квасолю 

у холодній воді, тримати в холодильни-
ку. Наріжте овочі. Відварюємо квасолю, 
вона звариться досить швидко - хвилин 
за 30. Іноді, для того, щоб бобові вари-
лися швидше, у воду додають щіпку 
соди. Але це якщо потрібно дуже швид-
ко, наприклад, зварити нут для хумус. 
Хоча в такому випадку він буде трохи 
темнішим. Кухарі рекомендують просто 
додати у воду лавровий листок і поло-
вину цибулини. І не соліть воду!

Готуємо овочі. Ідеально в чавунному 
казані або сотейнику. На слабкому вог-
ні обсмажуємо на олії часник. Він не по-
винен стати золотистим, а лише віддати 
олії свій аромат. Після додаємо цибулю 
і солимо - так цибуля буде готуватися 
швидше. Після цибулі кладемо моркву і 
цукор - так морква віддасть більше соку 
і теж буде готуватися швидше. Через 15 
хв додаємо гриби і тушкуємо ще 10 хви-
лин. У вас в підсумку вийде дуже краси-
ва пассеровка, яку, до речі, можна вико-
ристовувати як основу для супу. Але ми 
готуємо квасолю, тому вливаємо тома-
ти у власному соку. Крохмаль необхідно 
розвести в холодній воді (150 мл). Тон-
кою цівкою вводимо цю рідину в соус, 
що кипить, постійно помішуємо. Після 
цього додаємо відварену квасолю, посі-
чену зелень і даємо закипіти. Якщо по-
трібно - досоліть. Закрийте кришкою, 
укутайте рушником. Квасоля повинна 
увібрати в себе аромат трав і овочів. В 
ідеалі подавати через кілька годин.

Смачного!

ОЙ СМАЧНА У ПИРОГАХ, І У СУПЧИКУ, В БОРЩІ
КВАСОЛЯ: КОРИСТЬ І ШКОДА ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 
ЧОЛОВІКА, ЖІНКИ І ДІТЕЙ



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


