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14 жовтня, на Соборній площі, 
відбувся старт першого в Гадячі 
пів марафону, присвяченого 
Дню захисників та захисниць 
України. Не зважаючи на негоду 
територія площі була заповнена 
людьми. Прийняли участь у 
забігах 87 учасників. Мешканці 
Полтави, Сум, Гребінки, 
Чернігова, Харкова, Гадяча та 
району перетнули стартову 
лінію о 11 – й ранку. Забігів, до 
речі, було декілька: 4.2 км, 10 
км, 21.1 км – дорослі дистанції, 
та 420 м. дитячий забіг. 
Спортсменів супроводжував 
автомобіль поліції та карета 
швидкої допомоги. Учасникам 
був виданий стартовий пакет із 
особистим номером та датчиком 
фіксації дистанції. Як і погода, 
так і вік спортсменів не став 
перешкодою, наймолодшому 
учаснику 5 років, а найстаршому 
72 роки. Була присутня 
суттєва група підтримки 
- друзі, рідні та знайомі 
учасників. Атмосфера була 
такою, що холод не відчувався. 
Живі емоції та спортивний 
дух панували на площі. 
Гадяч – спортивне місто, 
кожного року ми доводимо 
це знову і знову. Сподіваюсь, 
у майбутньому ми будемо 
підкорювати нові й нові висоти.

Сторінку підготував Влад Лидзарь

13 жовтня з нагоди Дня 
захисників та захисниць  
України у ККЗ дружба  
відбулись урочистоті.

У залі, для привітань зібрались учас-
ники АТО та ООС Гадяччини. Серед 
виступаючих: заступник міського голо-
ви Віталій Ракочій, депутат миргород-

ської районної ради Олександр Борис, 
начальник першого відділення мирго-
родського районного територіального 
центру комплектування та соціальної 
підтримки Микола Овчаренко.

Почесною грамотою Миргородської 
РДА та миргородської районної ради та 
подарунками нагородили: Юрія Сербу, 
Сергія Самойленка, Геннадія Понома-

ренка, Сергія Остапчука, Віктора Кова-
ля, Анатолія Карпенка, Івана Калімбета, 
Володимира Веремієнка, Володимира 
Білоцерківеця, Віктора Коренівського, 
Сергія Скибу, Миколу Сніжка, Євге-
на Галочкіна, Володимира Гончаренка, 
Олексія Дмитренка, Володимира Доно-
са, Ігора Панченка, Віктора Сидоренка, 
Олександра Шаповала, Миколу Ящен-

ка. Також Почесні грамоти вручили ро-
динам загиблих сержанта Володимира 
Крупського та старшого сержанта Рус-
лана Пономаренка.

Полеглих воїнів вшанували хвилиною 
мовчання у рамках заходу відбулося по-
кладання квітів до пам’ятного знаку.

Далі за програмою для всіх присутніх 
відбувся концерт.

ЗАХИЩАТИ РОДИНУ І НАШУ УКРАЇНУ

НАВІТЬ ПОСЕРЕД ОСЕНІ СПОРТ ГРІЄ СЕРЦЯ
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П о л т а в с ь к а  О Д А  р о з р а х о в у є  з а л у ч и -
ти 270 млн грн інвестицій від державного бан-
ку на капітальний ремонт двох місцевих доріг. 
«Мова йде про ділянку траси Білопілля – Гадяч у ме-
жах Полтавської області, на яку плануємо залучити 
90 млн грн, та 180 млн грн – на дорогу Мала Рублів-
ка – Рунівщина на території колишнього Котелев-
ського району», – зазначив очільник Полтавщини.

Погодити залучення цих інвестицій має Полтав-
ська обласна рада вже на найближчій сесії. Подібну 
практику Полтавська ОДА використала минулого 
року, коли залучила 515 млн грн на капітальний ре-
монт траси Чорнухи – Лубни.

Інформація з сайту Полтавської ОДА

У Полтавській області впровадять систему 
«Безпечна Полтавщина» за 11 млн грн, 
яка передбачає встановлення на трасах 
119 камер відеоспостереження, 37 з яких 
зчитуватимуть автомобільні номери, а 14 — 
розпізнаватимуть ще й колір та марку

24 вересня Управління інфраструктури та цифро-
вої трансформації Полтавської ОДА уклало дого-
вір на створення системи «Безпечна Полтавщина» 
за 10,9 млн грн. Розробку і реалізацію виконувати-
ме київське ТОВ «Інженіринг-Аналітика», яке ство-
рювало аналогічні системи у Львові, Одесі, Дніпрі та 
Кропивницькому. 

У тендері вказано, що замовлення передбачає бу-
дівництво інтегрованої системи відеоспостереження 
та відеоаналітики Полтавської області. Як пояснив 
заступник голови Полтавської ОДА з питань цифро-
вого розвитку, цифрової трансформації та цифровіза-
ції Ігор Панченко, мова йде про впровадження систе-
ми «Безпечна Полтавщина», положення якої облрада 
затвердила цього літа.

За умовами контракту, до кінця цього року ком-
панія повинна облаштувати «хмарну» інтеграційну 
платформу та моніторинговий центр Полтавської 
ОДА, а також — змонтувати і налаштувати вузли ві-
деоспостереження (камери Hikvision), серверне об-
ладнання і запустити систему в цілому.

Згідно оприлюдненої інформації, у Гадячі (траса 
Т1904) встановлять дві камери - оглядову і таку, що 
розпізнає номерні знаки.

Довідково, що ТОВ «Інженіринг-Аналітика» 
(Engineering Analytics) розробляло такі ж системи 
відеоспостереження у Дніпрі, Одесі, Львові, Кро-
пивницькому, Хмельницькому та селі Нові Петрів-
ці, Вишгородського району Київської області. Окрім 
того, компанія облаштовувала автомобіль спецпри-
значення для ГУНП у Києві, систему розпізнаван-
ня облич для аеропорту «Бориспіль». За даними 
Prozorro, на сьогодні, компанія має 294 контракти з 
бюджетними установами на 342,6 млн грн.

Портал Prozorro

Якість природного газу, що подавалась споживачам 
у Гадяцькому окрузі у вересні, відповідає стандартам. 
Про це повідомила прес-служба ПрАТ «Гадячгаз». 
Згідно ГОСТ 5542-87 теплота згорання природного 
газу має бути не менше 7600 ккал/м.куб.

Найвища калорійність у Красній Луці – 9536 
ккал/м.куб; Харківцях - 9295 ккал/м.куб; Розбишів-
ці – 9256 ккал/м.куб; Середняках – 9255 ккал/м.куб. 
У Гадячі - 9231 ккал/м.куб. 

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

У той же час, на сайті Оператора ГТС України 
(ОГТСУ) повідомили, що найгірша якість газу, який 
продавався споживачам у вересні 2021 року, була у 
Кіровоградській області (8 034 ккал/м куб), Полтав-
ській області (8 062 ккал/м куб) та Львівській облас-
ті (8 094 ккал/м куб). 

Найкращу якість газу отримали споживачі у Сум-
ській області (8 313 ккал/м куб).

В цілому, середньозважена якість газу по країні 
була на 5,5% вище за мінімум.

«Середньозважена теплота згоряння природного 
газу, який подавався споживачам України у верес-
ні 2021 року, становить 8 229,4 ккал/м куб (при нор-
мі не нижче 7 800 ккал/м куб відповідно до Кодексу 
ГТС)», – зазначається у повідомлені.

«БМ»

Два роки тому в Сергіївській територіальній грома-
ді відкрили ягідний та молочний кооперативи. Така 
ідея виникла в голови Ігоря Лідового. Він перекона-
ний, що нові робочі місця та гідний дохід – стимул 
для односельців не виїжджати в місто та за кордон у 
пошуках кращого життя. 

«Молочний кооператив працює вже 2 роки. Люди 
здають молоко місцевому підприємцю, власнику 
«Сергіївської сироварні». Щодня він купляє від 100 
до 400 літрів молока. Середня ціна за літр молока, 
в залежності від жирності продукту, — 10 гривень. 
Вона значно вища, ніж у перекупників. Та, на жаль, 
залишки молока кооператив змушений продавати 
цим самим перекупникам по 6 гривень за літр», — 
каже голова громади.   

Через те, що місцева сироварня не в змозі купува-
ти все молоко, нині обговорюють можливість прода-
жу залишків на молокозавод у Ромни. 

Крім молочного, в Сергіївській ТГ діє ягідний ко-
оператив. Поки що люди саджають невеликі пло-
щі полуниці, малини і кооператив реалізує продук-
цію здебільшого на місці. Як розповів Ігор Лідовий, 
у громаді прийняли програму підтримки кооперати-
ву «Ягоди Сергіївки на 2019-2021 рр.». Людям, які 
хочуть вирощувати ягоди, громада компенсує купів-
лю саджанців. 

«Нещодавно до ягідного кооперативу вступив міс-
цевий підприємець. Ми передали йому в оренду бу-
дівлю колишньої олійниці, де він хоче створити цех 
з переробки ягідної продукції. Також там знаходи-
тиметься кооперативна сушарня», — розповів голо-
ва громади. 

Крім того в громаді працюють над створенням сі-
мейних молочних ферм. Вже є чим похвалитися: пер-
ша така ферма запрацювала кілька місяців тому в 
селі Розбишівка. Громада передала цій фермі у безко-
штовне користування холодильне обладнання.

«Ми хочемо створити таку систему, щоб триман-
ня корів людям приносило не збиток, а дохід, щоб це 
був не підробіток, а основна робота. Ми прийняли 
програму підтримки АПК. Готові доплачувати роди-
нам, які мають 3 та більше корів по 10 тис. грн за ко-
рову, а також компенсувати придбання молочного об-
ладнання й техніки від 50 до 100% від вартості. Крім 
того такі мініферми підтримує держава»,— резюму-
вав голова громади.

ОТГ-Інформ

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради попе-
реджає, що 27 жовтня 2021 року з 10.00 до 11.00 в м. 
Гадяч та населених пунктах Гадяцької міської тери-
торіальної громади заплановано проведення комп-
лексної річної перевірки технічного стану системи 
централізованого оповіщення. Під час цієї перевір-
ки будуть 2 рази вмикатися електросирени, звучан-
ня яких є сигналом цивільного захисту «Увага всім!». 
Оскільки це навчальна перевірка засобів оповіщення, 
то мешканці Гадяцької міської територіальної грома-
ди повинні зберігати спокій - їх життю та здоров’ю 
нічого не загрожує. Основна мета подібної перевір-
ки - визначення працездатності системи централі-
зованого оповіщення, яка створена для своєчасного 
інформування населення про загрозу і виникнен-
ня надзвичайної ситуації, а також відпрацювання 
дій населення за сигналами оповіщення цивільно-
го захисту.

В. Нестеренко, міський голова

Документ опублікували на сайті Головного управ-
ління Держпродспоживслужби в Полтавській 
області.

Ірині Опришко, Фізичній особі-підприємцю тим-
часово заборонили виробництво та обіг харчових 
продуктів на потужностях, розташованих в селі Сер-
гіївка, Миргородського району. Відповідне рішення 
13 жовтня підписав Олександр Овчаренко головний 
державний інспектор та головний державний ветери-
нарний інспектор Полтавської області.

Згідно з ним, під час позапланового інспектування 
на потужностях ФОП, виявили невідповідності гігі-
єнічним вимогам законодавства у сфері безпечності 
та окремих показників якості продуктів під час ви-
робництва та обігу харчів. Ці порушення становлять 
загрозу для життя та здоров’я людини.

Рішення діятиме протягом десяти робочих днів. За 
цей час підприємиця має усунути виявлені порушен-
ня. Це підприємство постачає продукти та сировину 
закладам загальної середньої освіти.

За результатами інспекції, припинили роботу на 
двох підприємствах та з двох шкіл вилучили продук-
ти – напівфабрикат філе куряче-бройлера з доданою 
водою, призначений для страв учнів опорного закла-
ду та підрозділу дошкільної освіти.

19 жовтня Держпродспоживслужба скасувала рі-
шення про припинення виготовлення продуктів 
ФОП І. Опришко та дозволила відновити виробни-
цтво і обіг харчових продуктів. Про це стало відомо з 
сайту Головного управління Держпродспоживслуж-
би в Полтавській області.

«БМ»

ДЕРЖАВНІ ІНВЕСТИЦІЇ 
НА РЕМОНТ ДВОХ 
МІСЦЕВИХ ДОРІГ

УВАГА ВСІМ !
Шановні жителі 
Гадяцької міської 
територіальної громади!

ВСТАНОВЛЯТЬ  
КАМЕРИ ВІДЕОСПО-
СТЕРЕЖЕННЯ

ДВА КООПЕРАТИВИ ТА 
МОЛОЧНІ ФЕРМИ:  
У СЕРГІЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ 
ЛЮДЯМ ДАЮТЬ РОБОТУ

ПІДПРИЄМЦЮ ТИМЧАСОВО 
ЗАБОРОНИЛИ ВИРОБНИЦТВО 
ТА ОБІГ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ДЕ НАЙКАЛОРІЙНІШИЙ ГАЗ

У неділю, 17 жовтня, архієпископ Полтавський і 
Кременчуцький Федір звершив чин освячення но-
возбудованого храму Успіння Пресвятої Богородиці 
у селі Рашівка. Владиці співслужили: благочинний 
Гадяцького району прот. Олег Пограничний, прот. 
Василь Касенич та настоятель прот. Богдан Лаврись.

Із 1758 року із Гадяча до Рашівки було перенесе-
но Хрестовоздвиженську церкву, найдавнішу, на той 
час, дерев’яну церкву. У 1790 році вона була зруйно-
вана пожежею. Пізніше церкву відбудували, проте 
1843 року вона знову згоріла. Нова, мурована цер-
ква, з прибудованою дзвіницею, була споруджена у 
1851 році. У 1971 році її було знищено. 

Релігійна громада відродилася 1994 року. Богослу-
жіння здійснювали у пристосованому молитовному 
будинку. Стараннями настоятеля, парафіян і жертво-
давців, у селі постав новий храм. Будівництво трива-
ло чотири роки.

«БМ»

У РАШІВЦІ ОСВЯТИЛИ 
ХРАМ УСПІННЯ 
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
2 немовлят

9 осіб
пішли
з життя

6 пар
одружилися

2 пари
розлучилися

пожежі

Кримінальне провадження за інформацією про 
зґвалтування розпочали слідчі Державного бюро 
розслідувань, а співробітники Департаменту Го-
ловної інспекції Нацполіції проводять службове 
розслідування.

12 жовтня близько 8 години ранку надійшло по-
відомлення від мешканки Лубенського району про 
те, що вночі її зґвалтували двоє осіб. Один із чолові-
ків, на якого вказує потерпіла – місцевий дільнич-
ний офіцер поліції, який з 30 вересня перебував на 
лікарняному.

Після реєстрації заяви співробітники головної ін-
спекції та внутрішньої безпеки Нацполіції оператив-
но розпочали збір інформації про подію для об’єк-
тивного документування вказаного факту.

Слідчі територіального управління ДБР відкри-
ли кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвал-
тування) Кримінального кодексу України. Своєю 
чергою, всі зібрані під час службового розслідуван-
ня матеріали співробітники Департаменту головної 
інспекції невідкладно передадуть до органу досудо-
вого розслідування. 

Офіційний сайт Національної поліції

11 жовтня, о 23:20,  у Гадячі, на вул. Сергія Білохи, 
сталась пожежа у житловий будинок. Вогнем знище-
но матрац, пошкоджено ліжко. Пожежа ліквідова-
на  населенням. Підрозділи ДСНС не викликались.

15 жовтня, о 14 год. 17 хв., на пункт зв’язку 6 
ДПРЧ 5 ДПРЗ надійшло повідомлення про поже-
жу в житловій квартирі (балкон) на п’ятому повер-
сі в м. Гадяч по вул. Гетьманській. На місце події на-
правлено черговий караул 6 ДПРЧ.

Цього ж дня, о 15 год. 28 хв., на пункт зв’язку 6 
ДПРЧ 5 ДПРЗ надійшло повідомлення про пожежу 
в житловій квартирі (балкон) на другому поверсі в 
м. Гадяч по вул. Шевченка. Пожежі були ліквідова-
ні черговим караулом 6 ДПРЧ м. Гадяч. 

Також цього дня, о 23 год. 34 хв. на пункт зв’язку 
6 ДПРЧ 5 ДПРЗ надійшло повідомлення про поже-
жу в господарській будівлі поблизу с. Хитці, Красно-
луцької ОТГ.  Пожежа ліквідована черговим карау-
лом 6 ДПРЧ та МПО с. Красна Лука. Під час пожежі 
знищено господарську будівлю на площі 180 м. кв., 
майно та речі, що знаходились в середині господар-
ської будівлі. Причина пожежі встановлюються.

Прес-служба ГУ ДСНС України у Полтавській області

Відомо, що п’ятирічний Максим Грицаєнко загу-
бився 17-го жовтня, близько 14:40, під час збиран-
ня грибів в лісовому масиві, поблизу села Власівка,  
Зіньківської громади Полтавського району.

Про зникнення дитини до поліції повідомив бать-
ко хлопчика. На пошуки дитини був орієнтований 
весь особовий склад Полтавського  районного управ-
ління поліції (у тому числі поліція Зінькова, Гадяча 
та Котельви), кінологи, батальйон поліції особливо-
го призначення, нацгвардія, а також місцеві мешкан-
ці та волонтери.

Упродовж години дитину знайшли та поверну-
ли рідним. Загрози для життя та здоров’я хлопчи-
ка немає.

Національна поліція Полтавської області

Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 жовт-
ня, близько 1-ї ночі, в селі Розбишівка Сергіївської 
тергромади, на вул. Сумська . Водій легковика з міс-
ця події зник.

Про загоряння автомобіля Lanos, що допустив 
зіткнення з опорою лінії електропередач, до відді-
лення поліції № 1 (м. Гадяч) повідомив диспетчер 
місцевого підрозділу ДСНС.

Працівники сектору реагування патрульної поліції 
Гадяча оперативно встановили водія транспортного 
засобу, який може бути причетним до ДТП. За по-
передніми даними, за кермом був місцевий житель.

Цю інформацію, а також обставини зіткнення ав-
томобіля з електроопорою на часі ретельно переві-
ряють правоохоронці.

Миргородський РВП

Під час санкціонованих обшуків за адресами про-
живання мешканців Гадяча та одного із сіл Лютен-
ківської громади слідчі та дізнавачі відділення 
поліції №1 (м. Гадяч) виявили на території домо-
господарств рослини конопель.

Окрім того, службова собака Кінологічного цен-
тру поліції області, залучена до слідчих дій, зна-
йшла схованки з висушеними частинами нарковміс-
них рослин, а також згортки з канабісом у кишенях 
фігурантів.

Слідчі та дізнавачі, за процесуального керівни-
цтва Миргородської окружної прокуратури, провели 
санкціоновані судами обшуки за місцем проживан-
ня 42-річного мешканця Гадяча та 38-річного жите-
ля Лютеньської тергромади. Під час слідчих дій ви-
лучили канабіс та рослини конопель. Речові докази 
направлені на судову експертизу.

Інформацію про зберігання жителями району нар-
котичних засобів отримали оперативні працівники 
та дільничні інспектори підрозділу поліції Гадяча.

За викритими фактами слідчі здійснюють розслі-
дування за двома статтями Кримінального кодексу 
України: незаконне зберігання наркотичних засобів 
(ст. 309) та незаконне вирощування рослин конопе-
ль (ст. 310). Триває досудове розслідування.

 Поліція Полтавщини

Про це повідомили у прес-службі Головного управ-
ління Нацполіції Полтавщини.  

15 жовтня близько 19:00 у селі Красна Лука, стала-
ся дорожньо-транспортна пригода. 31-річний водій 
трактора МТЗ, заїжджаючи на місток, з’їхав по во-
логій ґрунтовій дорозі у водойму, після чого переки-
нувся. Унаслідок цього водій загинув на місці події.

За цим фактом слідчий відкрив кримінальне про-
вадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорож-
нього руху, що спричинило смерть потерпілого) 
Кримінального кодексу України.  

«БМ» 

СОБАКА ЗНАЙШЛА 
НАРКОТИКИ У ДВОХ 
ЖИТЕЛІВ ГАДЯЧЧИНИ

У РОЗБИШІВЦІ 
LANOS В’ЇХАВ У 
ОПОРУ І ЗГОРІВ

ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 
ПІДОЗРЮЮТЬ У 
ЗҐВАЛТУВАННІ 

У КРАСНІЙ ЛУЦІ 
ВНАСЛІДОК ДТП 
ЗАГИНУВ ВОДІЙ 
ТРАКТОРА

У ЛІСІ ЗНИК 
5-РІЧНИЙ ХЛОПЧИК 

СБУ нейтралізувала міжрегіональне 
наркоугруповання, яке спеціалізувалося 
на виготовленні і збуті психотропів. 
Зловмисники реалізовували оптові партії 
заборонених речовин на території Києва та 
Київської області.
Під час обшуків, в організаторів групи виявле-

но підготовлений до продажу товар на суму май-
же 1 млн грн. Встановлено, що протиправну діяль-
ність організували декілька мешканців Полтавщини. 
Ділки виготовляли амфетамін, пігулки екстазі та 
ЛСД для продажу. Нарколабораторію облаштува-
ли у приватному будинку на території одного із міс-
цевих селищ. 

Готову «продукцію» зловмисники збували само-
стійно або через власну мережу наркодилерів. Пра-
воохоронці затримали організатора і двох активних 
учасників угруповання під час збуту чергової пар-
тії наркотиків.

У  ході слідчих дій, у зловмисників вилучено: пар-
тію амфетаміну, пігулки екстазі, ЛСД та марихуану. 
Крім того, у нарколабораторії виявлено обладнання 
та хімічні речовини для виготовлення психотропів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення 
затриманим про підозру та обрання судом міри за-
побіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами СБУ, тривають слідчі дії для при-
тягнення до відповідальності інших осіб, причетних 
до наркобізнесу.

Прес-група СБУ

ЗБУВАЛИ ЕКСТАЗІ ТА ЛСД 
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Три роки іспитового строку призна-
чив Лубенський міськрайонний суд 
Полтавської області чоловікові, який 
до смерті забив свою дружину. 

Так, 11 серпня 2018 року близь-
ко 20:30 перебуваючи за місцем сво-
го проживання обвинувачений сва-
рився з дружиною. У ході конфлікту 
чоловік кулаком та ногами у взутті 
наніс жінці не менше 25 ударів в об-
ласть обличчя, тулуба, ніг та рук. Чис-
ленні ушкодження у вигляді саден та 
синців, закрита травма грудної кліт-
ки та живота, переломи ребер, пору-
шенням реберного каркаса, розриви 
тканин печінки, внутрішня кровоте-
ча, крововтрата стали причиною смер-
ті потерпілої.

На судовому засіданні чоловік свою 
вину визнав повністю та пояснив, що 

до дружини раніше фізичну силу не 
застосовував. Однак протягом остан-
нього року жінка почала зловжива-
ти алкогольними напоями. Того дня 
також повернулася додому в ста-
ні сп›яніння, що й стало причиною 
конфлікту. 

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 
2 ст. 121 (Умисне нанесення тяжких 
тілесних ушкоджень, що спричинили 
смерть потерпілої) Кримінального ко-
дексу України.

Обвинуваченому призначили п›ять 
років позбавлення волі та звільнили 
від відбування основного покарання 
з іспитовим строком в три роки.

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

Суддя Гадяцького районного 
суду, 4 жовтня, розглянув 
справу про адміністративне 
правопорушення, яка 
надійшла від відділення 
поліції № 1 Миргородського 
РВП про притягнення 
до адміністративної 
відповідальності уродженки с. 
Сергіївка за ч.1 ст. 51 КУпАП.

Було встановлено, що 17 вересня 
2021 року, о 15 год. 15 хв. обвинуваче-
на, у с.Сергіївка на полі, яке належить 
АФ ім. Довженка ВП ім. Шевчен-
ка, таємно викрала качани кукуру-
дзи вагою 8 кг, чим завдала збитки на 

суму 32 грн. Факт вчинення право-
порушення обвинувачена підтверди-
ла. Її вина підтверджується даними, 
які містяться у протоколі про адміні-
стративне правопорушення, рапорті 
оперативного чергового та пояснен-
нями очевидців. Проте, враховуючи 
характер і спосіб вчиненого правопо-
рушення та особу, що притягується 
до адміністративної відповідальності, 
наявність обставин, що пом`якшують 
відповідальність, повне добровільне 
відшкодування збитків, суд звільнив 
обвинувачену від адміністративної 
відповідальності за малозначністю 
скоєного правопорушення, обмежив-
шись усним зауваженням.

Гадяцький районний суд, 
7 жовтня, розглянув у 
відкритому судовому засіданні 
кримінальне провадження, за 
обвинуваченням уродженця 
Красної Луки, неодруженого, 
працюючого водієм в ТОВ 
«Гадяцьке АТП №15337» , 
у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого 
ст.128 КК України.
Було встановлено, що рік тому, у лю-

тому, близько 23 години за місцем про-
живання, у житловій кімнаті кварти-
ри, він, у стані алкогольного сп`яніння 
вчинив насильницькі дії стосовно ма-
лолітнього сина жінки, із якою на той 
час перебував у фактичних сімейних 
стосунках.

Так, маючи невдоволення рішенням 
жінки, щодо вибору місця для нічно-
го відпочинку обвинувачений підійшов 
до ліжка, на якому на животі спав ма-
лолітній син. Виявляючи агресію, дію-
чи злочинно недбало, не передбачаючи 
можливості настання суспільно небез-
печних наслідків своїх дій, хоча з ура-
хуванням свого віку, життєвого досвіду, 
загального розвитку, повинен був і міг 
передбачити, взяв малолітнього за ту-
луб, підняв на ноги та штовхнув із ліж-
ка таким чином, що останній втратив 
рівновагу та з висоти дивану й власного 
зросту впав на підлогу, вдарившись при 
цьому правою частиною обличчя та го-
лови, а також правою боковою поверх-
нею плеча об тверду поверхню підлоги.

У результаті зазначених протиправ-
них необережних дій обвинувачено-
го, малолітній отримав згідно виснов-
ку експерта такі тілесні ушкодження: 
закриту черепно-мозкову травму у ви-
гляді струсу головного мозку, гематоми 
правого вуха з переходом на завушну 
ділянку, які у своїй сукупності кваліфі-
куються як легкі тілесні ушкодження, 
що спричинили короткочасний розлад 
здоров`я, а також тілесне ушкодження 
у вигляді закритого перелому тіла пра-
вої ключиці в середньому її відділі без 
зміщення фрагментів з легкою кутовою 
деформацією, яке кваліфікується як ті-

лесне ушкодження середнього ступеня 
тяжкості за ознакою тривалого розла-
ду здоров`я.

Допитаний у судовому засіданні об-
винувачений свою вину визнав повні-
стю, у вчиненому розкаювався, фак-
тичні обставини справи не заперечував. 
Цивільний позов визнав частково, у 
сумі 5000 грн.

Дії обвинуваченого судом кваліфіку-
ються за ст.128 КК України як необе-
режне середньої тяжкості тілесне ушко-
дження. Обставинами, які відповідно до 
ст. 66 КК України пом`якшують пока-
рання є щире каяття та активне сприян-
ня розкриттю злочину. Обставиною, яка 
відповідно до ст.67 КК України обтяжує 
покарання є вчинення злочину в стані 
алкогольного сп`яніння. Він раніше не 
притягувався до кримінальної відпові-
дальності, на обліку у лікаря-психіатра 
та нарколога не перебуває, за місцем ро-
боти та проживання характеризується 
позитивно.

Запобіжний захід відносно обвинува-
ченого не обирався, підстави для його 
обрання відсутні.

Керуючись вимогами ст. ст. 369-371, 
373, 374, 376, 392-395 КПК України 
суд визнав винним обвинуваченого за 
ст.128 КК України та призначив пока-
рання у вигляді 1 (одного) року обме-
ження волі. Але, на підставі ст. 75 КК 
України його звільнили від відбування 
призначеного покарання з іспитовим 
строком 1 (один) рік.

Згідно ст. 76 КК України обвинува-
ченого зобов’язали: періодично з`явля-
тися для реєстрації до уповноваженого 
органу з питань пробації; повідомляти 
уповноважений орган з питань проба-
ції про зміну місця проживання, роботи.

Окрім цього, цивільний позов у інтер-
есах постраждалого малолітнього задо-
вольнили повністю, стягнувши на його 
користь із обвинуваченого 10 000 грн 
завданої моральної шкоди.

Підготувала Оксана Кириченко за 
матеріалами Єдиного  

державного реєстру судових рішень

ПІДНЯВ ДИТИНУ НА 
НОГИ І ШТОВХНУВ 
ІЗ ЛІЖКА

ЗАБИВ ДРУЖИНУ 
ДО СМЕРТІ – ДАЛИ 
УМОВНИЙ ТЕРМІН  

ВИКРАЛА 8 КГ 
КУКУРУДЗИ

Інспектор зупинив автомобіль та 
попросив водія пред’явити докумен-
ти на право керування. Водій орієн-
тувався в законодавстві, а тому по-
цікавився в інспектора, що ж стало 
причиною зупинки автомобіля.

Роздумуючи декілька секунд, по-
ліцейський повідомив, що причи-
ною зупинки є «профілактичні захо-
ди». Водій ствердно відповів, що така 
причина зупинки відсутня в законі і, 
як наслідок, відмовився пред’являти 
документи.

Інспектор виніс постанову за не-
пред’явлення документів, якою 
оштрафував водія на 425 грн. на під-
ставі ч.1 ст.126 КУпАП. Водій не по-
годився з таким рішенням інспектора 
та оскаржив штраф у суді.

Розглядаючи справу, суд детально 
проаналізував перелік підстав для зу-

пинки транспортного засобу наведе-
ний у ст. 35 Закону «Про Національ-
ну поліцію» та не знайшов там такої 
підстави як «профілактичні заходи».

З урахуванням зазначеного, суд зро-
бив висновок що «зупинення тран-
спортного засобу на основі профі-
лактичного відпрацювання, не є 
порушенням зі сторони водія, а тому 
вимога поліцейського показати по-
свідчення водія являється неправо-
мірною». (Справа №944/3981/20).

За наслідками розгляду справи суд 
визнав штраф поліції незаконним та 
скасував постанову. Тепер водій вва-
жається таким, що не притягувався 
до адміністративної відповідальності, 
а от за протиправне рішення до відпо-
відальності тепер можуть притягнути 
самого ж інспектора.

Дорожній адвокат

«ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ» 
ВИЗНАЛИ НЕЗАКОННОЮ 
ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗУПИНКИ 
АВТОМОБІЛЯ
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16 вересня 2021 року я звернувся 
до редакції з листом у якому повідо-
мив про протиправні дії працівників 
Гадяцької філії АТ «Полтаваобленер-
го» , які мали місце з 25.05.2020 року 
до сьогоднішнього дня по відношенню 
до мене.

Протиправні дії були викладені у 
2020 році в номері під заголовком «Сва-
вілля, чи спіймали на гарячому».

Я не був згоден із коментарями з боку 
керівників Гадяцької філії, які були опу-
бліковані в газеті, оскільки вони не від-
повідали дійсності і не мали під собою 
ніякого підґрунтя і ця незгода підтвер-
джена на всю Україну Постановою 
НКРЕКП від 09.09.2021 № 1519.

Прошу, на сторінках газети, повідоми-
ти споживачів електричної енергії про 
порядок звернень до органів влади на 
моєму прикладі в разі порушення їхніх 

прав. При безпідставному відключенні 
від електричної мережі працівниками 
Гадяцької філії АТ «Полтаваобленерго» 
та отримати пояснення від начальника 
Гадяцької філії з цього питання.

Анатолій Самофал, 
м. Гадяч. 11 жовтня 2021 року.

Відповідь (НКРЕКП) Сектору Наці-
ональної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП) у Пол-
тавській області

Шановний Анатоліє Анатолійовичу!
Сектор Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг 
у Полтавській області (далі - Сектор 
НКРЕКП), розглянув Ваше звернення 
від 16.09.2021, яка надійшла від Схід-
ного міжобласного територіального 
відділення Антимонопольного коміте-
ту України листом від 21.06.2021 № 70-
02/П-7975, яке є заявою відповідно до 
Правил розгляду звернень споживачів 
щодо дій суб’єктів господарювання, що 
провадять діяльність у сферах енерге-
тики та комунальних послуг, та врегу-
лювання спорів, затверджених поста-
новою НКРЕКП від 02.07.2019 № 1333 
(далі - Правила), та в межах компетен-
ції повідомляє.

Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг, у ре-
зультаті розгляду 9 вересня 2021 року 
на засіданні, яке проводилось у фор-
мі відкритого слухання, Акта плано-
вої перевірки від 11 серпня 2021 року 

№404, проведеної відповідно до Плану 
здійснення заходів державного контро-
лю суб’єктів господарювання, що про-
вадять діяльність у сферах енергетики 
та комунальних послуг, на 2021 рік, за-
твердженого постановою НКРЕКП від 
18 листопада 2020 року № 2134, поста-
нов НКРЕКП від 09 червня 2021 року 
№ 936 «Про проведення планових пе-
ревірок суб’єктів господарювання, що 
провадять діяльність у сферах енергети-
ки та комунальних послуг, у III кварталі 
2021 року» та від 28 липня 2021 року № 
1220 «Про збільшення строку проведен-
ня планової перевірки AT «ПОЛТАВА-
ОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчен-
ня на проведення планової перевірки 
від 08 липня 2021 року № 391, установ-
лено, що АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕР-
ГО» (код ЄДРПОУ 00131819) не до-
тримано вимоги нормативно-правових 
актів, що регулюють функціонування 
, ринку електричної енергії, та поруше-
но Ліцензійні умови провадження гос-
подарської діяльності з розподілу елек-
тричної енергії, затверджені постановою 
НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 
1470 та відповідно було винесено по-
станову №1519 «Про накладання штра-
фу на AT «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 
недотримання вимог нормативно-пра-
вових актів, що регулюють функціону-
вання ринку електричної енергії, та по-
рушення Ліцензійних умов з розподілу 
електричної енергії та здійснення захо-
дів державного регулювання» (далі - 
Постанова № 1519).

Відповідно до абзаців 7-11 підпунк-
ту 2 пункту 2 Постанови №1519 AT 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» зобов’я-
зане, зокрема в термін до 01 листопада 
2021 року привести свої дії стосовно гр. 
Самофала А. А. у відповідність до вимог 
нормативно-правових актів, що регулю-
ють функціонування ринку електричної 
енергії, шляхом:

- повернення коштів, сплачених 
за здійснення робіт з припинення та від-
новлення електроживлення електроу-
становок споживача, в узгоджений зі 
споживачем спосіб,

- встановлення засобу обліку на 
об’єкті споживача в місці, узгоджено-
му зі споживачем (відповідно до заяви 
гр. Самофала А. А. від 18 червня 2020 
року), або повернення засобу обліку на 
попереднє місце встановлення,

- врегулювання договірних пра-
вовідносин з гр. Самофалом А. А. (о/р 
1030129147) щодо величини дозволеної 
(договірної) потужності з урахуванням 
вимог пункту 2.4.2 глави 2.4 розділу II 
Правил роздрібного ринку електричної 
енергії (зі змінами, внесеними постано-
вою НКРЕКП від 17 березня 2021 року 
№ 475). ..

Про вжиті заходи у строк до 20 листо-
пада 2021 року повідомити НКРЕКП та 
Сектор НКРЕКП у Полтавській облас-
ті (з наданням належним чином завіре-
них та структурованих копій підтверд-
них документів).

Таким чином, для врегулювання спір-
них питань з Вами, AT «ПОЛТАВАО-
БЛЕНЕРГО» має час до  1 листопада 
2021 року.

Р. Гончеров, 
т.в.о. завідувача сектору НКРЕКП

Самоврядування

наша пошта

Чергова п’ятнадцята сесія 
Гадяцької міської ради відбулась 
13 жовтня. На пленарному 
засіданні були присутні 
17 депутатів з 26 обраних. 
Розглянули 40 питань порядку 
денного. Подробиці – далі.

Міжсесійний період
Всього виконком прийняв 53 рішен-

ня. Із них: 
Про стан підготовки об’єктів житло-

во-комунального господарства та соц. 
сфери до роботи в осінньо-зимового пе-
ріоду 2021-2022 років;

Про надання матеріальної допомоги 
громадянам, які опинились в складних 
життєвих обставинах (16 рішень, виді-
лено 22500 грн);

Про забезпечення безкоштовним хар-
чуванням в закладах середньої освіти;

Вирішення питань опіки та піклування;
Про встановлення тарифів на тепло-

ву енергію, її виробництво, транспорту-
вання, постачання, послуги з постачан-
ня гарячої води що надаються КПТГ 
«Гадячтеплоенерго»;

Про створення комітету забезпечен-
ня доступності інвалідів та інших ма-
ломобільних груп населення до об’єктів 
соціальної та інженерно-транспортної 
інфрастуктури.

Звіт про виконані 
та розпочаті роботи
Закінчені роботи:
вул. Лохвицька (загальна сума 4.2 

млн. грн)
вхідні майданчики: по вул. Тельмана, 

49, Шевченка, 7, Шевченка, 36(загальна 
сума 44 тис. грн)

вул. Ярова (с. Степаненки) – 90 тис.
вул. Центральна (с. Біленченківка) – 

117 тис.
вул. Генерала Ковальова (с. Сари) 

– 155тис. 

Розпочаті роботи:
реконструкція парку Перемоги (май-

же 1 млн. грн)
тротуар по вул. Тельмана
дорога біля будинку Терешкова, 5 (60 

тис. грн)
по вул. Полтавська, 17 була затрима-

на, перекладали водопровідну мережу

зливний колектор (1.260 млн. грн)

Опалювальний сезон
Органи місцевого самоврядування, 

згідно меморандуму, повертаються до 
ціни минулого року, тобто: 1555 грн/
Гкал.

Збільшилось з 60% до 64% ПДФО від 
держави (5.4 млн грн).

Створення Сарського 
старостинського округу
Гадяцька міська рада зобов’язана про-

тягом 3х місяців створити старостин-
ський округ. Пропонується створити 
Сарський старостинський округ з цен-
тром в с. Сари до якого входять села: 
Донцівщина, Київське, Малі Буди-
ща, Саранчина Долина, Червоний Кут, 
Бутовичеське, Кіяшківське, Круглик, 
Харківці.

Перейменування вулиць із метою 
упорядкування та забезпечення 
єдиного порядку написання 
деяких назв провулків 
с. Рудиків перейменування вул. Тере-

шкової на вул. Лісова; с. Біленченківка: 

перейменування вул. Чапаєва на вул. 
Окладська; вул. С. Кравченка. на вул. 
Кравченка; 1-й Польовий, 2-й Польо-
вий, 3-й Польовий на Польовий 1, По-
льовий 2, Польовий 3.

Створення юридичної особи 
«Гадяч - агро»
У результаті голосування більшістю 

депутатів було прийняте рішення ство-
рити юридичну особу «Гадяч - агро». 
Плануються виконувати роботи по об-
робці землі, вирощування різних с\г 
культур та інше. Кошти отримані від ді-
яльності, міська рада планує додавати в 
бюджет. Статутний капітал підприєм-
ства – 5000 грн. Планується взяти в об-
робіток приблизно 2000 га. Статут КП 
«Гадяч-агро» оприлюднений на сайті Га-
дяцької міської ради. Зазначені види ді-
яльності включають в себе майже всі 
види діяльності, крім видобутку золо-
та і нафти. За словами міського голови, 
для керування таким підприємством до-
статньо однієї  людини.

Окрім цього розглянули 17 земель-
них питань.

Влад Лидзарь

ПРО ОПАЛЮВАЛЬНИЙ 
СЕЗОН, СТВОРЕННЯ 
«ГАДЯЧ - АГРО» 
І САРСЬКОГО 
СТАРОСТИНСЬКОГО 
ОКРУГУ

ШАНОВНА 
РЕДАКЦІЄ!
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Такий висновок оприлюднила 
дослідницька компанія 
«Gradus» за результатами 
соціологічного опитування. 
Згідно оприлюднених даних, 
24% опитаних українців, 
через подорожчання, почали 
менше споживати товарів. 
Серед жителів міст України з 
населенням понад 50 тисяч 90% 
помітили зростання цін на товари 
за останні декілька місяців. 
А 39% наших співвітчизників 
почали економити на товарах та 
обирати дешевші пропозиції.
Ми дізнавались, на чому 
найдужче економлять українці, а 
також які продукти знову зросли 
в ціні. 

Купівельна спроможність  
впала на 30%
І, до речі, залишається невисокою у 

порівнянні з іншими пострадянськими 
країнами. Про це повідомив директор 
економічних програм Українського ін-
ституту майбутнього Анатолій Амелін.

«Купівельна спроможність - це дуже 
важливий показник, який, в тому чис-
лі визначає розмір споживчого ринку. 
Відсутність дієвих економічних реформ 
призвела до того, що купівельна спро-
можність в Україні залишається неви-
сокою у порівнянні з колишніми кра-
їнами СРСР. За період з 1990 по 2021 
рік середньомісячна зарплата в Украї-
ні зросла зі 118 дол. до 500 дол. Але ку-
півельна спроможність впала на 30%», - 
сказав експерт.

За словами Амеліна, критерієм купі-
вельної спроможності є не сума, яку лю-
дина отримує, а скільки на суму зарпла-
ти людина може купити.

«Таким критерієм ми взяли м›ясо. 
Для порівняння, з сьогоднішньою се-
редньою зарплатою в Росії можна ку-
пити 106 кг м›яса, в Білорусі – 90 кг, в 
Казахстані – 96 кг, Естонії – 155 кг, Лит-
ві – 221 кг, в Україні – 86 кг», - повідо-
мив експерт.

У той же час, згідно дослідженням 
Держстату, близько половини доросло-
го населення України очікують погір-

шення свого матеріального становища 
і побоюються, що вони можуть опини-
тися за межею бідності. Також, 50,4% 
опитаних заявили про істотне погіршен-
ня матеріального становища. На поча-
ток осені 2021 року, лише 1% українців 
вважали себе представниками середньо-
го класу, в той час, як дві третини насе-
лення (67%) віднесли себе до катего-
рії бідних. 

За результатами проведеного опиту-
вання Київського міжнародного інсти-
туту соціології, в Україні понад 14% на-
селення не вистачає грошей навіть на 
їжу. Лише 32,8% громадян можуть доз-
волити собі купувати продукти харчу-
вання та одяг і трохи відкладати, але 
вони не можуть купити дорогу техніку 
(холодильник або телевізор).

Українці економлять на продуктах 
харчування (59%), одязі (51%), розва-
гах (37%), взутті (31%). А 24% опита-
них через подорожчання почали менше 
розважатись (46%); вживати алкоголь 
(38%); купувати одяг (37%); продукти 
харчування (33%).

Які продукти подорожчали?
Із початку жовтня в Україні зросли 

ціни на овочі «борщового набору», м’я-
со, яйця та інші продукти. Так, змінили-
ся роздрібні ціни на яловичину – зрос-
ли на 12% (близько 179,50 грн/1 кг), 
курятину на 6% (105 грн/кг) і свинину 
на 4% (122,20 грн/кг).

На капусту білокачанну зросла вар-
тість на 19% до 7,05 грн, ціна буряка – 
на 14% до 7,30 грн/кг, цибулі – на 12% 
до 9,05 грн/кг, картоплі – на 9% до 11,45 
грн/кг.

Роздрібна ціна на яблука знизилася 
на 23%, і на початок жовтня становить 
близько 11,90 грн/кг.

Сезонність вплинула і на ціну на 
курячі яйця – вона виросла на 8% і ста-
новить близько 35,20 грн за 10 штук. 

Ціна на соняшникову олію майже не 
змінилася – у середньому коштує 68,50 
грн. за один літр. У той же час, експер-
ти стверджують, що найближчим ча-
сом олія може подорожчати майже в 
два рази - ціна за літр може підскочити 
до 100 гривень. 

Вартість цукру також не стабільна - 
кілька тижнів тому вона знизилася на 
2% - якщо до цього мішок коштував 
1150 грн., то після здешевшання його 
вартість стала 1000 гривень. Проте же 
через кілька днів, ціна знову зросла до 
1200 гривень.  

Також невпинно зростають ціни на 
крупи, а вартість гречки взагалі б›є ре-
корди. Виробники кажуть, що вирощу-
вати її стає все складніше і невигідно – 
у столичних супермаркетах за гречку 
просять від 40 гривень за кілограм. Рис 
коштує від 26 гривень, вівсянка і пше-
нична крупа – від 23 гривень. Дешева 
крупа – ячна – від 13 гривень.

У інших областях, у тому числі й на 
Полтавщині, гречка на гривню дешев-
ша – від 39 гривень, рис також майже 
27, вівсяні пластівці – від 18, пшенична 
і кукурудзяна крупа – від 15 гривень. І 
ячна також – 13 гривень. 

Улюблений український продукт сало 
також подорожчав мало не на 20 гри-
вень. Коштує воно в районі 100 – 120 
гривень. Ціна залежить від товщини. 
Наприклад, в Києві за 100 гривень мож-
на купити кілограм сала, але тонкого, а 
на Полтавщині за ці гроші – можна ку-
пити товсте сало. У столиці його прода-
ють по 140-150 гривень. 

Окрім усього, експерти впевнені, що 
на тлі стрімкого подорожчання газу в 
Україні можуть злетіти ціни на хліб - 
від 5 до 25%. Такий прогноз озвучили у 
Всеукраїнській асоціації пекарів. 

«Подорожчання газу в сім разів у по-
рівнянні з цінами попереднього року і 
подвоєння вартості електроенергії, оче-
видно, призведе до збільшення їх частки 
в собівартості хліба.  З урахуванням ін-
ших факторів, це обернеться подорож-
чанням хліба на 10-25 відсотків», - за-
значили у асоціації.

Ми запитали у одного із місцевих 
виробників хліба, чи вдасться 
обійти подорожчання? 
«Хліб уже зріс у ціні. Не дуже, та все 

ж, у середньому, вартість нашого про-
дукту зросла на гривню. 

Проте, більш ніж упевнений, що подо-

рожчання буде продовжуватись. При-
чин цьому безліч: із 2022 року підні-
меться мінімальна заробітна плата, 
відповідно зростуть податки; постій-
но дорожчає борошно (влітку 8 грн.\
кг, зараз 10,50 грн.\кг); цукор також не 
стабільний у ціні. А ще ж потрібно вра-
ховувати логістику - пальне щодня до-
рожчає, а відповідно збільшується вар-
тість доставки.

Газ для пекарень, дійсно, на сьогод-
ні найдорожча складова. Його вартість 
встановлюють у середньому 30-35 грн. 
м.куб. Тому ми вирішили кардинально 
змінити обладнання і вже цього року 
перейшли на пелети. Наприклад, за 
тиждень піч споживає півтонни пелет, 
це 1700 гривень. Якби використовували 
електроенергію, то таку ж суму витрача-
ли б за один день. А якби користувались 
газом, то в рази більше.

Знаю, що багато моїх знайомих під-
приємців також вирішили перевести 
виробництво на пелети. Так вигідніше, 
принаймні поки що,» - розповів Воло-
димир Опришко, засновник і власник 
«Сергіївської пекарні».     

Прогнози 
У 2022 році ціни в Україні підвищать-

ся майже вдвічі. Про це повідомляє еко-
номіст Олександр Теплюк.

Із його слів, підвищення на ринку 
буде пов’язане з дуже високими цінами 
на газ і виробничу сировину. І як підсу-
мок, вартість продуктів в Україні теж 
виросте.

«В результаті зростання ціни на сиро-
вину, в кінцевому результаті виростуть 
і ціни на продукти. Хочу відзначити, 
що деякий час можливо призупинити 
різкий стрибок цін, перекривши стари-
ми запасами або зменшивши свої до-
ходи, але, з часом все одно доведеться 
збільшувати вартість продукції. Якщо 
ситуація з газом не зміниться, то в на-
ступному році може бути значне по-
дорожчання багатьох продуктів, а, від-
повідно, і збільшення рівня інфляції», 
– прогнозує аналітик.

Підготувала Оксана Кириченко

ЧЕРЕЗ РІСТ ЦІН МИ ПОВЕРНУЛИСЬ 
ДО РЕЖИМУ СУВОРОЇ ЕКОНОМІЇ 
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А ваші діти дивляться «Гру в 
кальмара»? Новий корейський 
серіал показує небезпечну гру: 
у ній той, хто програє, помирає. 
Фільм став надзвичайно 
популярним серед дітей та 
підлітків: українські школярі 
тільки про нього й говорять. Які 
небезпеки несе новий серіал? 
Як захистити свою дитину від 
шкідливого впливу фільму? Про 
все це «Освіторія» запитала 
дитячого психолога Олену 
Шамрай.

Чому батьки та вчителі  
б’ють на сполох
600 тисяч переглядів, 36 тисяч пере-

постів (з них 13 — за першу добу) та 1,7 
тисяч коментарів — такий резонанс ви-
кликав пост від 5 жовтня в соцмережах 
директорки однієї з бельгійських шкіл 
Сабріни Качі. Вона закликає зупинити 
«Гру в кальмара» серед дітей. За її сло-
вами, це звичайні дитячі забавки, але 
тих, хто програє, «вбивають», а в реаль-
ності один раз б’ють палкою чи реме-
нем. Такі забавки відбуваються в по-
чатковій школі. Адміністрація закладу 
освіти вимагає від батьків заборонити 
дітям цю гру, інакше до таких учнів за-
стосують шкільні покарання. 

У коментарях розгорнулася диску-
сія: це школа має розвивати критичне 
мислення та без покарань відвертати 
від таких ігор, чи це батьки мають бути 
відповідальними за те, який контент 
дивиться дитина. Люди пишуть, що та-
кий самий небезпечний тренд є і в ін-
ших країнах. Гра почалася з одноймен-
ного корейського серіалу, який Netflix 
презентував 17 вересня. А зараз у про-
дажу вже з’явилося чимало дитячого (!) 
одягу із символами з «Гри в кальмара». 
Таку продукцію можна знайти і в Укра-
їні. За мотивами серіалу вже створюють 
онлайн-ігри, квести, запускають челе-
нджі і навіть проводять майстер-класи, 
на яких вчать готувати показані в сері-
алі солодощі. В інтернеті — сотні мемів 
з персонажами звідти.

В Україні дорослі теж можуть переко-
натися, що більшість підлітків знає про 
цей серіал. 

Понад усе батьків у соцмережах ці-
кавить, що ж то за сюжет і як дітям 
вдається познайомитися з дорослим 
кіно, яке заборонене для перегляду 
неповнолітніми.

Що це за серіал?
За три тижні він став мегапопуляр-

ним у понад 90 країнах. У ньому йдеть-
ся про серію ігор, за яку переможець 
отримає майже 40 млн доларів. Однак 
гравців аж 456, і всіх, хто програє в кож-
ному з раундів, убивають. Герої, за яких 
уболівають глядачі, — безробітні, біжен-
ці, збанкрутілі, ті, хто програвся на пе-
регонах, хоче визволити брата з дитячо-
го будинку або заліз у борги.

Сюжет про людину, яка змушена до-
бувати гроші заради порятунку себе чи 
близьких або просто рятувати життя в 
грі, не новий. Зазвичай ідеться про те-
лешоу або таємну розвагу, як у «Грі в 
кальмара», яку організували для бага-
тіїв. Понад 65 років тому про таке пи-
сав Роберт Шеклі («Премія за ризик»), 
згодом — Стівен Кінг («Людина, що бі-
жить») та інші письменники. У кіно 
можна вже казати про окремий під-
жанр: «Королівська битва», «Голод-
ні ігри», «Страшна воля богів», «Той, 
що біжить у лабіринті», «Що б ви зро-

били?», «Щурячі перегони», «3%», 
«Коло», «Арена».

Популярність таких стрічок має три 
причини. По-перше, подає вкрай заго-
стрену, але знайому кожному карти-
ну конкуренції, соціальної нерівності, 
потреби опиратися гострому стресу та 
виживати. По-друге, реальність такого 
кіно нагадує реальність комп’ютерних 
ігор-шутерів, тож гравцям це здається 
знайомим досвідом. По-третє, смертель-
ні ігри на кшталт «Синього кита» або 
чутки про підпільні бої і тоталізатори 
з рабами підживлюють інтерес до та-
кого кіно. 

Чому досі такі картини не викликали 
ажіотажу? Вперше йдеться не про ан-
тиутопію, а про те, що нібито відбува-
ється просто зараз. Гравців не приму-
шують, а лише мотивують грошима. Їх 
навіть відпускають додому після того, 
як більшість проголосувала проти гри. 
Але знуджені люди знову повертають-
ся. Тобто серіал переносить акцент із на-
сильства на морально-етичний момент: 
на що людина здатна заради грошей, за 
що може ризикнути життям, зрадити 
або, навпаки, чому і коли виявляє геро-
їзм, людяність, жертвує собою. У «Грі 
в кальмара» кілька героїв добровіль-
но програють та гинуть, щоб врятува-
ти інших. Тут кілька персонажів, яким 
завдяки чудовій акторській грі та реа-
лістичним характерам важко не співп-
ереживати. Загалом серіал торкається 
глибоких філософських тем, він — про-
ти насильства, за усвідомлення цінності 
життя, відповідальності за вибір і те, як 
позиція однієї людини відбивається на 
інших. За часів пандемії це особливо ак-
туальні теми. 

Як про сюжет дізналися діти?
Не дивно, що діти, які не здатні ще 

до складних рефлексій та зчитування 
підтекстів, захопилися саме тим, проти 
чого виступає кіно: елементом насилля. 
За словами дитячого психолога Олени 

Шамрай, це не нове явище. Ще у 1980-
ті роки, після виходу фільму Р. Бикова 
«Опудало», який показував жахи булін-
гу, школярі грали «в опудало», повто-
рювали те, що засуджувалося у фільмі. 

«Серіал вражає поєднанням дорослих 
тем, жорстокості та оформлення в сти-
лі казки: завдання — це популярні ди-
тячі ігри, робот-лялька, що вбиває, ро-
жеві костюми охоронців, зал у вигляді 
типового ігрового майданчика, казко-
ві малюнки на стінах. Кольори — кис-
лотно-яскраві, фантастичні. Ось це 
школярам близько та зрозуміло. Сері-
ал одразу став хітом соцмережі ТіkТоk. 
Підлітки (та навіть дорослі блогери, які 
хочуть хайпу від дитячої аудиторії) за-
ймаються косплеєм, групами імітують 
проходження завдань, які були в серіалі, 
записують свої відчуття під час перегля-
ду серій, роблять пародії, огляди та ана-
ліз. Блогерки косплеять героїв серіалу в 
еротичному вбранні,» — каже психолог.

«Найбільше варіацій для 8–10-річ-
них зроблено у форматі гри в Roblox та 
Minecraft. Тут жорстокість зашкалює, 
віртуальні чоловічки гинуть партіями 
під закадровий сміх. Саме з TikTok на-
віть учні початкової школи черпають не 
потрібну їм інформацію про цей дорос-
лий серіал. Не секрет, що акаунти там 
мають навіть одинадцятирічні діти, а в 
них є менші брати і сестри. Саме вони 
переробляють завдання серіалу в дво-
рові ігри, в яких гравці нібито вмира-
ють, а для гостроти відчуттів їх ще й 
б’ють. У тінейджерів — інша небезпека: 
за ці лічені дні дедалі частіше в соцме-
режах з’являються кричущі відео про 
«справжню гру», «все, як у серіалі, але 
насправді», «грай з нами у кальмара». 
Звісно, це лише бажання зловити хайп. 
Але в соцмережах батьки пишуть, що 
побоюються нових реальних смертель-
но небезпечних ігор та «груп суїциду». 
Підлітки, які хочуть зануритися в ат-

мосферу, можуть відгукнутися на запит 
якогось «куратора» або просто психіч-
но хворої людини «в реальності погра-
ти в кальмара». 

І що тепер робити?
Питання цієї гри — це питання безпе-

ки в соцмережах, батьківського контр-
олю, розвитку критичного мислення, 
переконана експертка. Звісно, такий 
контент та ігри, що містять насилля, не-
гативно впливають на дітей. Але важли-
во розуміти, що саме приваблює кон-
кретну дитину в такій грі. Якщо є потяг 
до агресивної поведінки, привід знай-
деться. Це виняткова ситуація, тож тре-
ба розбиратися, що коїться із сином або 
донькою.

Значно частіше йдеться не про бажан-
ня вдарити когось під час гри, а про під-
вищення її екстремальності. Недарма 
в багатьох цивілізаціях підлітки про-
ходять небезпечні ініціації, щоб відчу-
ти себе повноправним членом соціуму, 
дорослим. У цьому є й мотив перевірки 
своїх сил, «на що я здатний», «що мені 
не слабо», самоідентифікації. У наші 
часи своєрідною ініціацією стає спілку-
вання в соцмережах. Утім, бажання про-
йти екстремальні випробування помо-
лодшали й цікавлять дітей вже у 9–10 
років. Окрім розмов про природу не-
безпечних інтернет-розваг, цікавість до 
таких речей зазвичай знижується, коли 
задовольняються потреби. Для учнів 
початкової школи це потреба в батьків-
ській увазі, прийнятті, спільному доз-
віллі. А для тінейджерів — розширення 
кола прав та обов’язків порівняно з ди-
тинством, повага до вибору та інтересів 
підлітка. І, звісно, школярам потрібні 
не заборони, а цифрова компетентність, 
вміння орієнтуватися на безпечний кон-
тент. Тоді жодна гра не лякатиме бать-
ків та вчителів.

За матеріалами Оsvitoria.media

ГРА В КАЛЬМАРА: ЯКІ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ 
ДІТЕЙ НЕСЕ НОВИЙ ПОПУЛЯРНИЙ СЕРІАЛ?
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ЧЕРЕЗ ВІРУС КОКСАКІ НА 
ПИРЯТИНЩИНІ РАНІШЕ 
ПОЧАЛИ КАНІКУЛИ

Здоров'я

На підконтрольній території (колишній Гадяцький 
район) у період із 9 по 15 жовтня 2021 року  на ГРІ 
захворіло 171 особа, з них дітей - 110 (64,3%). Показ-
ник  захворюваності по району на ГРІ – 341,1 на 100 
тисяч населення, в т.ч. по м. Гадяч – 429,2. 

Випадків грипу не зареєстровано.
Щеплення проти грипу не проводились. 

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

На сторінці Пирятинської громади повідомили, 
що у громаді раніше почали канікули і перевели ді-
тей на дистанційне навчання  через коронавірус та 
вірус Коксакі: 

«9 жовтня, на засіданні комісії з питань техноген-
но-епідемічної безпеки і надзвичайних ситуацій при-
йнято рішення про організацію освітнього процесу 
в школах громади у дистанційній формі з 11 до 13 
жовтня, а з 15 жовтня – розпочати канікули. Керів-
никам дошкільних закладів доручили провести за-
ходи з дезінфекції та кварцування приміщень до 11 
жовтня та забезпечити щоденний посилений кон-
троль за станом здоров’я дітей.

Таке рішення члени комісії прийняли з метою по-
передження зростання кількості захворювання на 
COVID-19 та поширення вірусу Коксакі. Адже се-
ред хворих на коронавірус з’являються діти. Щодо 
вірусу Коксакі, то на цю недугу в основному хворі-
ють діти. Хвороба супроводжується високою темпе-
ратурою тіла, болем в горлі та висипами на долонях 
і стопах. Передається повітряно-крапельним шляхом 
та в результаті потрапляння в організм через забруд-
нені руки і продукти.»

Із сторінки громади

В Україні планують 
дозволити медичним 
працівникам, які ма-
ють освітній ступінь 
фахового молодшо-
го бакалавра за спе-

ціальністю «Медсестринство», в окремих випадках 
приймати рішення про  щеплення без участі лікаря.

Підготовлено відповідні зміни до наказу Міністер-
ства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 
року №595 «Положення про організацію і проведен-
ня профілактичних щеплень» (зареєстрований в Мі-
ністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 
1160/19898). Зараз ці зміни оприлюднені для гро-
мадського обговорення. 

Запропоновані  зміни нададуть можливість медич-
ній сестрі чи брату проводити профілактичні ще-
плення без залучення лікаря, що особливо актуально 
в період пандемії COVID-19 та підйому інших го-
стрих респіраторних інфекцій, зокрема грипу, коли 
завантаженість медичних працівників дуже висока, 
покращать доступність до захисту від вакциноконтр-
ольованих інфекцій. 

Здійснення щеплень молодшими спеціалістами з 
медичною освітою без участі лікаря є стандартною 
медичною практикою в багатьох країнах світу. Так, у 
США, Великій Британії, Швейцарії, Франції, Ізраїлі 
та інших країнах право здійснювати вакцинацію ма-
ють не тільки медичні сестри та брати, але й фарма-
цевти, а, наприклад, в Австрії та Бельгії до щеплень 
залучають медичних студентів.

До здійснення щеплень в Україні будуть допуще-
ні медсестри та медбрати, які пройдуть  спеціальну  
підготовку з організації й техніки проведення ще-
плень, а також навчання з надання невідкладної до-
помоги в разі виникнення невідкладних серйозних 
реакцій на вакцину (тяжка алергічна реакція, втра-
та свідомості тощо). 

Також передбачено, що за особою залишається пра-
во вибору  –  погодитися на консультування та вак-
цинацію без залучення лікаря чи звернутися на кон-
сультацію до лікаря перед вакцинацією. Окрім того, 
визначено перелік станів та ситуацій, при яких ви-
сновок лікаря про вакцинацію є обов’язковим.  

Свої пропозиції та зауваження до відповідного про-
екту наказу можна надсилати до 10 листопада 2021 
року до МОЗ України у письмовому або електронно-
му вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 
01601, або на e-mail: phd.moz.ua@gmail.com.

МОЗ

ВАКЦИНУВАТИ 
ЗМОЖУТЬ БЕЗ 
УЧАСТІ ЛІКАРЯ

СТАН 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 щодня 
погіршується. Відповідно, у зв’язку із збільшенням 
числа пацієнтів із виявленим коронавірусом, інфек-
ційний госпіталь КНП «Гадяцька МЦЛ» знову роз-
ташовували на базі терапевтичного відділення. Ін-
фекційне відділення приймає тільки профільних 
пацієнтів, а «терапевтичних» хворих переводять у 
неврологічне.  

Решта відділень медзакладу, поки що, працюють у 
штатному режимі. Щоправда, дещо обмежена плано-
ва госпіталізація.

Так, на 19 жовтня, у Полтавській області лаборатор-
но підтвердили 593 нових випадки захворювання на 
коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП «Гадяцька МЦЛ» 
Олександра Шаповала, у стаціонарі інфекційного гос-
піталю перебуває 35 пацієнтів із підтвердженим ді-
агнозом COVID-19 (двоє вакциновані). Із них чо-
тирьом пацієнтам підтримують дихання апаратами 
штучної вентиляції легень, 24 - кисневими генерато-
рами, балонним киснем - 5.

Офіційного підтвердження тому, який штам  
COVID-19 наразі виявляють у пацієнтів, немає адже 
верифікація не проводиться. Але, із слів директора 
медзакладу, симптоми притаманні штаму «Дельта».

Загальна кількість летальних випадків за весь пе-
ріод карантину на території громад Гадяччинни - 80.

Оксана Кириченко

Гострі кишкові інфекції — одні з найпоширеніших 
інфекційних захворювань, які  можуть призвести до 
серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай 
такі хвороби спричиняють бактерії або віруси, що по-
трапляють в організм людини із зараженою їжею чи 
забрудненою водою, а також у разі недотримання гі-
гієни рук.

За 8 місяців 2021 року в Україні зареєстровано кіль-
ка десятків спалахів гострих кишкових інфекцій на те-
риторії 16 областей, найбільшу кількість спалахів за-
реєстровано в Одеській (13) та Івано-Франківській 
(8) областях. Причиною інфекції найчастіше були 
норовіруси, ротавіруси чи збудники невстановлено-
го походження.

Звісно, коли дитина перебуває у дошкільному на-
вчальному закладі, за захист її здоров’я відповідає за-
клад: закуповувати якісні продукти, забезпечувати 
їхнє належне зберігання, приготування та дотриман-
ня персоналом харчоблоку санітарно-гігієнічних ви-
мог та норм. Якщо ж малюк не відвідує садок, дбати 
про профілактику гострих кишкових інфекцій бать-
ки мають самостійно, головне  - дотримуватися про-
стих правил:

Дотримуйтеся чистоти. Перед приготуванням їжі 
необхідно мити руки з милом. Чистим має бути по-
суд та інше кухонне приладдя. 

Розділяйте у приготуванні та зберіганні сирі й го-
тові продукти — зберігайте їх у закритому посуді чи 
контейнерах. Бактерії, які спричиняють гострі киш-
кові інфекції, часто розмножуються в сирому м’ясі та 
морепродуктах. Пам’ятайте про це! Користуйтеся ок-
ремими ножами та кухонними дошками для обробки 
сирих продуктів.

Дотримуйтеся технології приготування. Незбира-
не молоко необхідно кип’ятити. Яйця треба мити пе-
ред приготуванням, м’ясо та морепродукти — ретель-
но варити чи тушкувати. Доводьте страви до кипіння, 
щоби вони готувалися щонайменше за 70 °С.

Зберігайте їжу за безпечної температури. Коли 

йдеться про харчування маленької дитини, страви, 
приготовлені для неї, бажано вживати відразу або 
протягом години після приготування, а якщо і збе-
рігати при кімнатній температурі, то не більше двох 
годин. Не зберігайте їжу надто довго, навіть у холо-
дильнику. Не розморожуйте продукти за кімнатної 
температури.

Використовуйте безпечну та чисту воду й свіжі про-
дукти. Для приготування страв використовуйте чисту 
або очищену воду. Не забувайте пояснювати дитині, 
що не можна вживати воду з відкритих джерел! Оби-
райте свіжі якісні продукти. Ретельно мийте овочі та 
фрукти, особливо, якщо подаватимете їх до столу си-
рими. Не використовуйте продукти, у яких закінчив-
ся термін придатності.

Зауважте, що одним із найдієвіших методів профі-
лактики ротавірусних інфекцій є щеплення — його ро-
блять двічі у віці до 6 місяців малюка. Від норовіру-
сів вакцини немає. Також для профілактики гострих 
кишкових інфекцій важливо змалку привчати дити-
ну дотримуватися правил особистої гігієни, адже без 
цього самих лише старань батьків буде замало.

«МОЗ»

ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ В 
ДОШКІЛЬНЯТ. ЯК ЗАПОБІГТИ?

«КОВІДНИЙ» 
ГОСПІТАЛЬ 
ПЕРЕЇХАВ У 
ТЕРАПЕВТИЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ 
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7 ТУР ВИЩА ЛІГА 
17 жовтня 2021 р. (неділя):
«Лубни» (Лубни) – 
«КЛФ» (Полтава) — 0:2
«Чутове» (Чутове) – 
«Стандарт» (Н. Санжари) — 0:2
«Інваспорт» (Полтава) 
– «Велика Багачка» 
(В. Багачка) — 5:0
«Пирятин» (Пирятин) – 
«Дружба» (Очеретувате) — 0:2 

7 тур ГРУПА «Б» 
16 жовтня 2021 р. (субота):
«Альтаір» (Бутенки) –  ФК 
«Маяк» (Котельва) —  2:0         
«Локомотив» (Гребінка)– ФК 
«Опішня» (Опішня) — 2:4 

Громадська спілка  
«Асоціація футболу Полтавщини».

На стадіоні Гадяцького ліцею-
інтернату відбувся турнір з 
футболу, присвячений 75-річчю 
з дня народження спортивного 
тренера Василя Ванди. Турнір 
проходив серед дитячих команд. 
Участь в турнірі приймали юні 
спортсмени міст: Полтави, 
Миргорода, Гадяча та смт. 
Котельви. Ігри проходили по колу, 
всього 6 матчів. Перемогу здобула 
команда «Інтер» Гадяцького 
ліцею-інтернату, ДЮСШ із 
Миргорода посіла 2 місце, трійку 
лідерів закрила ДЮСШ «Юність» 
(смт. Котельва), 4 місце посіли 
вихованці Полтавської дитячо-
юнацької школи «Молодь 
-2016». Командам-переможцям 
були вручені кубки, грамоти, 
м’ячі та медалі. За дорученням 
президента Української 
асоціації футболу Василю Ванді 
вручили орден «За заслуги».

Влад Лидзарь

Приємно, що колектив народного аматорського духового орке-
стру Рашівського сільського будинку культури (керівник - В. Кли-
менко) посів ІІІ місце на святі духової музики Полтавщини! 

Організатори заходу – Департамент культури й туризму Пол-
тавської ОДА та обласний центр народної творчості та культур-
но-освітньої роботи.

«БМ»
Фото із сторінки Н. Романенко у Фейсбук

У Полтаві, 16 жовтня, відбулися 
змагання із кікбоксингу. 
Представники від громад 
Гадяччини також брали участь 
та вибороли призові місця: 

Данило Вошанов - 1 місце; 
Єгор Окаянченко – 1,2,3 місця;
Давид Семоненко - 2 місце;

Олександр Пасевич - 1 і 3 місця;
Валентин Івченко – 2 місце; 
Елеазар Шалабаєв – 2 і 3 місця;
Тімур Товстий – 1 місце;
Богдан Мигаль – 1 місце.
Вітаємо спортсменів!

Інформація Владислава Божка

КІКБОКСИНГ

МАРШ-ПАРАД 
ДУХОВИХ 
ОРКЕСТРІВ 

Гадячани – 
переможці турніру 

ФУТБОЛ
РЕЗУЛЬТАТИ 7 ТУРУ ВИЩА 
ЛІГА, ГРУПА «Б» ЧЕМПІОНАТ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Захід відбувся із нагоди Дня захисників і 
захисниць України, у Полтаві, 15 жовтня. 
У параді взяли участь духові колективи 
оркестрів навчальних закладів та будинків 
культури із усієї Полтавщини. Виступили 
оркестри з: Полтави, Миргорода, Хоролу, 
Кременчука, Горішніх Плавнів, а також 
Зіньківської, Оржицької, Семенівської, 
Лютенської, Глобинської та інших громад. 
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Аграрії 14 областей з 18 бурякосіючих 
розпочали копати цукрові буряки (47,2 тис. га, 
по Україні 21%), накопано 2 млн 262 тис. тонн 
буряку при урожайності 479,6 ц/га.
Найбільше їх викопано на Черкащині та Харківщи-

ні – відповідно 49% та 47% до прогнозу, а найвища їх 
середня урожайність – 580 ц/га на Тернопільщині. Та-
кож продовжується збирання зернових та зернобобо-
вих культур, яке проведено на площі 10,7 млн га при 
врожайності 43,8 ц/га, намолочено 47 млн тонн зерна. 
Лідером по намолоту зерна є Одещина, яка намолоти-
ла майже 4,4 млн тонн зерна, а по урожайності Хмель-
ниччина із показником 59,7 ц/га.

Крім того, завершено збирання ріпаку яке проведе-
но на площі 1 млн га при врожайності 28,6 ц/га, намо-
лочено більше 2,9 млн тонн насіння.

Найвища врожайність насіння ріпаку по Тернопіль-
ській (37,2 ц/га) та Хмельницькій (35 ц/га) областях. 

Сільгосптоваровиробники 18 областей розпочали 
збирання кукурудзи (по Україні 7%).

Найбільше площ обмолотили аграрії Миколаївщи-
ни – 61% до прогнозу, а найвища її урожайність по 

Чернігівській області – 92,1 ц/га. Аграрії 16 облас-
тей продовжують збирати гречку (по Україні 71%), 
якої загалом намолочено 79 тис. тонн при урожайно-
сті 13,5 ц/га, аграрії Вінничини, Дніпропетровщини, 
Донеччини, Івано-Франківщини, Луганщини, Хар-
ківщини, Херсонщини та Черкащини її збирання вже 
закінчили.

Сільгосптоваровиробники 11 областей проводять 
збирання проса (по Україні 81%), аграрії Вінницької, 
Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Терно-
пільської, Херсонської та Черкаської областей його 
збирання вже закінчили. Соняшник зібрано з площі 
2,7 млн га (по Україні 42%) при урожайності 21,6 ц/
га. Найбільше його зібрано на Херсонщині – 93% до 
прогнозу, а найвища урожайність по Хмельницькій 
області – 34,2 ц/га.

Сою зібрано з площі 359 тис. га, (по Україні 28%). 
Найбільше площ її зібрано на Херсонщині – 93% до 
прогнозу, а найвища урожайність по Хмельницькій 
області – 33,7 ц/га.

Міністерство аграрної політики  
та продовольства України

У селі В’язове Сумської області компанія СТС вве-
ла в експлуатацію першу чергу нового елеваторного 
комплексу. Про це повідомив куратор проекту Генна-
дій Клименко, пише АПК інформ. Повідомляється, 
що ємність першої черги розрахована на одноразове 
зберігання 25 тис. т зерна, а загальна потужність еле-
ватора становитиме 100 тис. тонн. Зазначається, що 
елеваторний комплекс оснащений двома ємностя-
ми основного зберігання виробництва Варіант Агро 
Буд по 12,5 тис. т кожна, двома сучасними шахтни-
ми сушарками Bonfanti XL 295 (Італія) продуктив-
ністю 63 т/год кожна, при зніманні вологи з 30% до 
14% та транспортним устаткуванням Варіант Агро 
Буд продуктивністю 180 т/год. Це дозволить забез-
печити швидкість приймання зерна до 5000 т / добу. 
Елеватор готовий до приймання кукурудзи. Підпри-
ємство буде надавати послуги товаровиробникам, 
агрохолдингам і трейдинговим компаніям без будь-
яких обмежень. На території комплексу завершуєть-
ся будівництво двох залізничних гілок із запроекто-
ваних чотирьох, що дозволить розміщувати на них 
до 22 вагонів під навантаження. Вузол відвантажен-
ня дозволяє одночасно вантажити і зважувати два ва-
гона на різних залізничних коліях. Після завершен-
ня будівництва другої черги елеваторного комплексу 
підприємство зможе в добу відвантажувати залізнич-
ний маршрут, що складається з 54 вагонів. Компа-
нія планує приступити до будівництва другої черги 
комплексу вже в цьому році.

В Україні кожного місяця ціна молока зростає. За 
останній місяць молоко подорожчало на 0,65 грн/л і 
тепер його середня вартість становить у виробників 
— 21,98 грн/л. За рік ціна продукту зросла на 3,5 гр-
н/л або на 15%. Експерти стверджують, що висхідна 
динаміка триватиме. Про це повідомляє Держстат.

Наразі, найдешевше молоко від виробників коштує 
в Чернівецькій обл. — 15,9 грн/л, а найдорожче в Кі-
ровоградській обл. — 26,88 грн/л. 

Щодо середніх закупівельних цін молока різних ґа-
тунків, то динаміка також позитивна:

вищий ґатунок — 11 111 грн/т (за місяць зростан-
ня в ціні на 1%, за рік — на 16%);

перший ґатунку — 10 177 грн/т (за місяць зростан-
ня в ціні на 3%, за рік — на 12%);

молоко від населення — 6 590 грн/т (за місяць 
зростання в ціні на 3%, за рік — на 20%).

На думку аналітика АВМ Володимира Андрійця, 
впродовж жовтня висхідний тренд буде зберігатися, 
хоча темпи зростання можуть бути значно меншими 
в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 
В цьому вирішальне значення матимуть вартість кор-
мів цьогорічного врожаю. Дефіцит сировини та ско-
рочення ВРХ також додають тиску на ціни. Зокрема, 
нещодавно йшлося, що в Україні за рік скоротилось 
виробництво промислового молока попри той факт, 
що кількість корів у с/г господарствах зросла.

В Асоціації виробників молока заявили, що тільки 
за останній місяць вартість літра молока підскочи-
ла на 65 копійок. І це, зазначають експерти, не межа. 
Причинами зростання називають підвищення тари-
фів на комуналку і цін на корми для тварин. Також 
впливає на ціну молока сезонне зниження надоїв. 
Експерти констатують, що господарства скорочу-
ють поголів›я, а тримати корів - збитково. Зараз па-
кет молока 2,5% жирності в магазинах коштує від 25 
до 35 грн.

Українські виробники органіки експортують за 
кордон більше 80-ти видів товарів – це як сирови-
на для переробки, так і вже готова продукція. Ос-
новний продукт українського органічного експор-
ту – кукурудза, – каже директор сертифікаційного 
органу «Органік Стандарт» Сергій Галашевський. – 
Щоправда, у 2020 році обсяги її експорту знизилися 
порівняно з попереднім роком – з 228 тисяч тонн до 
104 тисяч. Експерт зазначає, що також знизився екс-
порт органічної пшениці – до 50,8 тисяч тонн (най-
менший за останні 5 років рівень) і насіння соняш-
нику – з 20,7 тисяч тонн до 7,4 тисячі. В той же час, 
у 2020 році спостерігалося нарощення експорту со-
няшникової олії – з 16 тисяч тонн до 20,5 тисяч, а та-
кож сої – з 60 тисяч тонн до 88 тисяч. Тенденція до 
зростання експорту олії соняшникової збережеться 
й надалі, оскільки в цьому сегменті на органічному 
ринку працюють активні компанії, які налаштовані 
відкривати нові ринки, – відзначив Галашевський.

У 2020 році до топ-10 експортованої органічної 
продукції з України увійшли також (у тисячах тонн):

ріпак – 10,1
макуха соняшникова – 7,4
чорниця заморожена – 6
горох – 3,9
яблучний концентрат – 3,4
малина – 3,2
Із топ-10 українського експорту вибуло, напри-

клад, пшоно, але не через зменшення обсягів прода-
жу, а через те, що інших продуктів стали реалізовува-
ти більше. Та, незважаючи на це, Україна є основним 
постачальником органічного пшона на території ЄС, 
– резюмує Галашевський.

Фермер із Запорізької області Іван Захаренко ви-
вів власний сорт часнику – «Любаша». Цей часник 
вирізняється високими обсягами врожайності. Пере-
ваги сорту оцінили й фермери з інших країн. Про це 
повідомляє SEEDS, пише agronews.ua.

«Насьогодні немає кращого сорту часнику, який міг 
би конкурувати з нашим сортом «Любаша», він впев-
нено зайняв свою нішу на ринку. Я це стверджую з 
повною відповідальністю. Мінімальна врожайність 
часнику цього сорту – 8 тонн. з гектару. Максималь-
но в Прибалтиці зібрали 23 тонни з гектару. В нас ще 
ніхто не зміг повторити такого успіху», – розповідає 
Іван Захаренко. Сам фермер із села Покровське ви-
рощує 8 гектарів часнику. Він використовує механіч-
ний спосіб висаджування часнику й закликає інших 
малих фермерів відходити від ручного виробництва.

УКРАЇНА ЕКСПОРТУЄ 
ОРГАНІЧНІ ПРОДУКТИ 
ДО ПОНАД 40 КРАЇН: 
ЩО ПРОДАЄМО

УРОЖАЙНІСТЬ 
УКРАЇНСЬКОГО 
СОРТУ ЧАСНИКУ 
МОЖЕ СЯГАТИ 
БІЛЬШ НІЖ 20 
ТОНН З ГЕКТАРА

Наразі діапазон цін на часник в Україні 
досить широкий. Оптові ціни коливаються 
від 35 до 85 грн за кілограм. Термін 
висаджування часнику залежить від 
погодних умов. Зазвичай це проміжок 
між серединою вересня та серединою 
жовтня. Найкращі умови для висаджування 
часнику складаються, коли температура 
верхнього шару ґрунту становить від 10 
до 12 градусів Цельсія. Зубки часнику 
на зиму висаджують на відстані 10 
сантиметрів одне від одного. Глибина 
може коливатися від 6 до 10 сантиметрів 
– все залежить від типу ґрунтів на полі.

ЗРОСЛИ ЦІНИ 
НА МОЛОКО

НА СУМЩИНІ 
ЗАПУСТИЛИ НОВИЙ 
ЕЛЕВАТОР

НАКОПАЛИ БІЛЬШЕ ДВОХ МІЛЬЙОНІВ 
ТОНН ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
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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 «Коко до Ша-
нель».
14.40,15.40 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,3.30 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Т/с «Хороша дру-
жина».
1.30 Х/ф «Самотня жiнка 
бажає познайомитися».
3.00 «Подробицi» - «Час».
4.20 М/ф.
5.00 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,15.00,16
.00,17.00,19.00,0.00,1.0
0,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
7.10,8.30,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найекстремаль-
нiший».
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 «Повiтрянi 
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!

4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.05 Факти.
5.35,20.25,1.45 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».
11.00,13.30 Х/ф «Цар 
скорпiонiв 3: Книга мер-
твих».
12.45,15.45 Факти. День.
13.50 Т/с «Розтин покаже 
2».
14.50,16.20 Т/с «Пес».
17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2».
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с «Пес 6».
22.35 Т/с «Юрчишини 2».
23.50 Х/ф «Призначення».
2.45 Я зняв!

5.25 Т/с «Комiсар Рекс».
8.30 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
12.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Некеро-
ване кохання». (12+).
23.05 Т/с «Крiпосна».

5.55,7.40 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.45 Орел i решка.
9.50 Т/с «Надприродне».
12.30 Любов на вижи-
вання.
14.20 Х/ф «Тор 3. 
Рагнарек». (12+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Екси.
21.00 Х/ф «Без обличчя».
23.55 Х/ф «Море спо-
куси». 
2.05 Вар`яти. (12+).
2.35 Зона ночi.
4.50 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 3». (12+).
14.30,15.30,17.00 Т/с 
«Топтун». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiсце пiд 
сонцем».
23.10 Правдива iсторiя. 

Арсенiй Яценюк, ч. 2.
0.10 Гучна справа.
1.30 Телемагазин.
2.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,16
.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з 
М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Волошиним.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Двобiй» з С. Ор-
ловською.
21.00 «Нейтральна тери-
торiя» з В. Калнишем та О. 
Курбановою.
23.00 «Вiйна за незалеж-
нiсть».

6.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего», 2 с. (12+).
7.50 Х/ф «Гардемарины 
3».
9.55 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гонконг). 
12.25 Х/ф «Дорогой 
Джон». (США).
14.30 Х/ф «Моя морячка». 
16.20 Х/ф «Есения». (Мек-
сика).
18.55 Х/ф «Боец». (США). 
21.30 Х/ф «Околофут-
бола».
23.30 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США - 
Великобритания).
1.20 Х/ф «Жмурки». (18+).
3.25 Х/ф «На гребне 
волны». (Япония - США). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 «Мам, я роблю 
бiзнес!»
9.45,18.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».

11.40 Т/с «Дикий янгол».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
1.25 «Орел i решка. 
Шопiнг».
2.20 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 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.

4.55 «Top Shop».
6.25 «Свiдок. Агенти».
7.55,17.00,2.40 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.10
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi».
14.45 Т/с «Вави-
лон-Берлiн».
18.20 «Будьте здоровi».
23.00,3.15 Т/с «Нарко: 
Мексика». (18+).
1.05 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.35 «Правда життя».
2.45 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.55 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 

Местное время.
14.55,3.20 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50,3.00 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Медиум».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Линия жизни». В. 
Эйленкриг.

6.30 Страх у твоєму домi.
7.30 Бандитський Київ.
9.45,1.30 Речовий доказ.
10.55 Довiдник дикої 
природи.
11.55 Скарб.ua.
12.55 Там, де нас нема.
13.55 Природа сього-
дення.
14.55 Повiтрянi воїни.
15.55,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
16.50,20.50 Магiя оке-
анiв.
17.50,0.35 Секретнi тери-
торiї.
18.50 Дике виживання.
19.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
22.40 Орел i решка.
23.40 Апокалiпсис: Не-
скiнченна вiйна.
2.40 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.40 Леонiд Биков. Зу-
стрiчна смуга.
4.35 Мiсто, яке зрадили.
5.30 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Команда «А».
12.50,16.00,3.50 Панян-
ка-селянка.
15.00,4.50 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли.
18.00 4 весiлля.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
22.30,23.30 Країна У 2.2.
23.00 Одного разу в 
Одесi.
0.00 Т/с «Нове життя Ва-
силини Павлiвни».
1.00 Танька i Володька.
2.15 Країна У 2.1.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.05,15.30 Х/ф «Парк 

Юрского периода 2: Зате-
рянный мир». (США).
8.10,5.55 Х/ф «Тарзан. 
Легенда». (США).
9.55 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Велико-
британия - Германия - 
Чехия). (12+).
11.55 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках Копья Судьбы». 
(США - Германия).
13.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода». (США).
17.35 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3». (США).
19.05 Х/ф «Марли и я». 
(США). (12+).
21.00,4.05 Х/ф «Мил-
лионер поневоле». (США). 
(12+).
22.35 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
0.15 Х/ф «Секреты Лос-А-
нджелеса». (США). (18+).
2.30 Х/ф «Останься». 
(США).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,18.50,19.30
«ДжеДАI».
8.15 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
10.10 Х/ф «День незалеж-
ностi».
13.00 Т/с «Брати по кровi 
2».
15.55,16.55 «Загублений 
свiт».
17.55,1.55 «Секретнi 
матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25,21.30 Т/с «Козирне 
мiсце».
22.30,0.05 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину».
2.10 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 Українська абетка 
першосвіт
06:10 «Піщана казка»
06:15 Мультфільм
06:25 Українська абетка 
всесвіт першосвіт
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному»
07:00 Національні новини 
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному»
08:00 Національні новини 
UA: Перший
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному»

09:00 Національні новини 
UA: Перший
09:10 Т/с «Гордість», 70с., 
71с., 72с. (12+)
11:50 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
11:55 «Древо»
12:10 «Я вдома». Вип. 5
12:35 «Край пригод».
12:50 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
13:00 ПТН
13:05 Д/ц «Дикі Дива. 
Дикі забави в зоопарку 
Сан-Дієго»
13:25 «Лайфхак україн-
ською»
13:40 «Ок, я тобі поясню»
13:45 «Піщана казка»
13:50 Українська абетка 
всесвіт першосвіт
13:55 «Додолики»
14:10 Мультфільми
15:00 ПТН
15:05 «Сковорода. Гаст-
робайки»
15:20 «Відтінки України»
15:50 «Культ. Особи-
стості»
16:05 Т/с «Масантоніо», 
17:00 ПТН 
17:15 Національні новини 
UA: Перший (сурдопере-
клад)
17:30 «Населена земля»
18:05 «Прозоро. Про 
головне»
19:00 «Сьогодні»  (сурдо-
переклад) 
19:55 «Задача з зірочкою»
20:00 «Геолокація: Во-
линь»
20:25 «Невідомі Карпати»
20:40 ПТН
21:00 «Суспільно-полі-
тичне ток-шоу «Зворотний 
відлік» (сурдопереклад)
22:45 «Гендерні окуляри»
23:00 «Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:55 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
00:00 Д/ф «Северин На-
ливайко. Остання битва!»  
(12+)
01:30 «Недалечко»
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:35 «Прозоро. Про 
актуальне»
03:20 «Розсекречена 
історія» ПОВТОР
04:15 «Покоління. Пара-
лелі»
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

понеділок, 25 жовтня

вівторок, 26 жовтня

6.00 Гiмн України.
6.05 Геолокацiя: Волинь.
6.30 М/ф «Бегемот та 
сонце».
6.40 М/ф «Таємниця 
країни суниць».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.05,
2.20,5.25 Новини.
7.05 Земля, наближена до 
неба.
7.20 Роздивись.
7.50 Буковинськi загадки.
8.05 Т/с «Вiктор Гюго: 
ворог держави».
9.05,2.55 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. Спогади.
,21.35,0.30,2.45,5.50
Спорт.
15.20 Концерт. Нiна Матвi-
єнко та Дмитро Андрiєць.
16.30 Д/с «Боротьба за 
виживання».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Тваринна 
зброя».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 Т/с «Бальтазар». 
3.00 Я вдома.
3.30 Д/ф «З України до 
Голiвуду».
4.45 Д/ф «Олександр 
Довженко: Одеський 
свiтанок».
5.10 Невiдомi Карпати.

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,2.55
«ТСН».
9.25,10.20,4.35,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 Т/с «Моя улюблена 
Страшко».
21.30,22.35,23.55 Т/с 
«Свати».

23.45 «ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня».
0.05 «Танцi з зiрками».

3.45,4.10 М/ф.
4.45,5.00 «Телемагазин».
5.15,22.05 «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.
,18.00,19.00,3.25 «Сто-
сується кожного».
12.25 Х/ф «Весiльна 
вечiрка».
14.25 Х/ф «Без гальм». 
16.10 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Т/с «Хороша дру-
жина».
1.35 Х/ф «Звинувачується 
весiлля».
2.55 «Подробицi» - «Час».

6.00,7.00,8.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
7.10,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найекстремаль-
нiший».
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. Пiдсумки 
дня.
23.10 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.05 Служба розшуку 
дiтей.
5.10 Громадянська обо-
рона.
5.55 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох».
11.20,13.15 Х/ф «Цар 
скорпiонiв 2: Сходження 
воїна».
12.45,15.45 Факти. День.
14.10,16.15 Т/с «Брюс».
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.25 Прихована небез-
пека.
21.30 Т/с «Пес 6».
22.30 Свобода слова.
0.00 Х/ф «300 спартанцiв».
2.10 Х/ф «300 спартанцiв 
2: Вiдродження iмперiї».
3.55 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми вдома».
5.50 Т/с «Комiсар Рекс».
7.50 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
12.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Некеро-
ване кохання». (12+).
23.05 Т/с «Крiпосна». 

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.25 Т/с «Надприродне».
11.55 Х/ф «Скеля».
14.45 Х/ф «Повiтряна 
в`язниця».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
21.10 Х/ф «Суддя Дредд».
23.05 Х/ф «Суддя Дредд 
3D». (18+).
1.00 Х/ф «100 футiв». 
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.
4.50 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без 

дзвiнка 3». (12+).
14.30,15.30,17.00,4.35
Т/с «Топтун». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiсце пiд 
сонцем».
23.10 Правдива iсторiя. 
Арсенiй Яценюк, ч. 1.
0.10 Гучна справа.
1.30 Телемагазин.
2.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,16
.00,17.00,18.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з 
М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Волошиним.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
19.45 «Десять днiв Неза-
лежностi України».
20.00 «Про полiтику» з С. 
Орловською та А. Мухар-
ським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.
23.00 «Перша передача» з 
О. Федченко.

6.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего», 1 с. (12+).
7.50 Х/ф «Красная жара». 
(США - Венгрия).
9.55 Х/ф «Дети Хуанг Ши». 
12.25 Х/ф «Добро пожало-
вать к Райли»
14.30 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
16.20 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 
18.55 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гонконг). 
21.30 Х/ф «Дорогой 
Джон». 
23.30 Х/ф «Моя морячка». 
1.20 Х/ф «Гардемарины 
3.25 Х/ф «Есения». (Мек-
сика).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30,1.25 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
10.30,18.10 «Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож».
11.30 Х/ф «Неймовiрна 
подорож мiстера Спiвета».
13.30,21.00 «Iнше життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.10 «Мам, я роблю 
бiзнес!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
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 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
15.30 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.

4.55 «Top Shop».
6.00 «Таємницi свiту».
7.25,17.00,3.15 «Випад-
ковий свiдок».
7.55 Х/ф «Iнтердiвчинка».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi».
12.30,16.30,19.00,2.45
«Свiдок».
14.45 Х/ф «Мул».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00,3.20 Т/с «Нарко: 
Мексика». (18+).
0.55 Х/ф «Схованка». 

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
,14.00,17.00,20.00

Вести.
11.35,4.55 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55,3.10 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50,2.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Медиум».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Энигма. Антонио 
Паппано».

6.30 Страх у твоєму домi.
7.30 Бандитська Одеса.
9.40,1.40 Речовий доказ.
10.50 Довiдник дикої при-
роди.
11.50 Скарб.ua.
12.50 Там, де нас нема.
13.50 Природа сього-
дення.
14.50 Повiтрянi воїни.
15.50,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
16.50,20.50 Магiя оке-
анiв.
17.50,0.40 Секретнi тери-
торiї.
18.50 Дике виживання.
19.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
22.40 Орел i решка.
23.40 Таємнi космiчнi 
катастрофи.
2.40 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.40 Мерилiн Монро.
4.35 Прокляття скiфських 
курганiв.
5.30 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Рiздво з невда-
хами».
12.20,18.00 4 весiлля.
13.10,16.00,3.50 Панян-
ка-селянка.
15.00,4.50 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
22.30,23.30 Країна У 2.2.
23.00 Одного разу в 

Одесi.
0.00 Т/с «Нове життя Ва-
силини Павлiвни».
1.00 Танька i Володька.
2.15 Країна У 2.1.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.05,12.30 Х/ф «Выбор 
капитана Корелли». 
8.10 Х/ф «Мемуары 
гейши». 
10.30 Х/ф «Клуб люби-
телей книг и пирогов из 
картофельных очистков». 
14.35 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
16.50,3.45 Х/ф «Парк 
Юрского периода». (США). 
18.55 Х/ф «Парк Юрского 
периода 2: Затерянный 
мир». (США).
21.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3». (США).
22.30 Х/ф «Быстрый и 
мертвый». (США - Япония). 
0.15 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба». (Испания). 
2.15 Х/ф «Голая правда». 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.20 Т/с «Карпатський 
рейнджер».
10.15 Х/ф «Книга Iлая».
12.40 Х/ф «Згадати все».
14.55,16.55 «Загублений 
свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.25,21.25 Т/с «Козирне 
мiсце».
22.30,0.30 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину».
0.05 «Дубинiзми».
2.20 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 Українська абетка 
першосвіт
06:10 «Піщана казка»
06:15 Мультфільм
06:25 Українська абетка 
всесвіт першосвіт
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному»
07:00 Національні новини 
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному»
08:00 Національні новини 
UA: Перший

08:05 «Ранок на Суспіль-
ному»
09:00 Національні новини 
UA: Перший
09:10 Т/с «Гордість»
11:45 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
12:10 «Я вдома».Вип. 4
12:35 «Край пригод». Вип. 
12:50 «Буковинські за-
гадки»
13:00 ПТН
13:05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі 
забави в зоопарку Сан-
Дієго»
13:25 «Лайфхак україн-
ською»
13:45 «Ок, я тобі поясню 
англійську»
13:50 «Піщана казка»
13:55 Українська абетка 
всесвіт першосвіт
14:00 «Додолики»
14:10 Мультфільми
15:00 ПТН
15:05 «Древо»
15:20 «Відтінки України»
15:50 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
16:05 Д/ф «Печерні» (12+)
17:00 ПТН 
17:15 Національні новини 
UA: Перший (сурдопере-
клад)
17:30 «Земля, наближена 
до неба»
18:05 «Прозоро. Про го-
ловне»
19:00 «Сьогодні»  (
19:55 «Задача з зірочкою»
20:00 «Геолокація: Во-
линь»
20:25 «Невідомі Карпати»
20:40 ПТН
21:00 Х/ф «Пані Боварі» 
23:00 «Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:55 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
00:00 Д/ф «Бовсунівські 
бабусі» (12+)
01:05 Д/ф «Хто створив 
Змієві Вали?» (12+)
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:25 «Люди Є»
02:35 «Прозоро. Про акту-
альне»
03:20 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:15 «Покоління. Пара-
лелі»
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

6.00 Гiмн України.
6.05 Геолокацiя: Волинь.
6.30 М/ф «Братик Кролик 
та братик Лис».
6.40 М/ф «Дощику, до-
щику, припусти».
6.50 М/ф «Неслухняна 
мама».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.35
,2.10,5.10 Новини.
7.05 Земля, наближена до 
неба.
7.20 Край пригод.
8.05 Т/с «Таємний агент». 
(12+).
9.05 Погода.
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,1.25 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
10,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Iво Бобул.
16.30 Д/с «Боротьба за 
виживання».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Тваринна 
зброя».
19.55 Д/с «Суперчуття».
22.00 Полюси.
23.00 Бiгус Iнфо.
0.25 Т/с «Бальтазар». 
(18+).
3.00 Я вдома.
3.30 Х/ф «Якого любили 
всi».
4.35 #ВУкраїнi.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,2.55
«ТСН».
9.25,10.20,4.35,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 Т/с «Моя улюблена 
Страшко».
21.30,22.35,23.55 Т/с 
«Свати».
23.45 «ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня».
0.05 Х/ф «Мiст шпигунiв».
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6.00 Гiмн України.
6.05 Геолокацiя: Волинь.
6.30 М/ф «Будиночок для 
равлика».
6.40 М/ф «Дiвчинка та 
зайцi».
6.50 М/ф «Найсправж-
нiсiнька пригода».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.35
,2.10,5.10 Новини.
7.05 Земля, наближена до 
неба.
7.20 Край пригод.
8.05,9.05 Погода.
8.10 Т/с «Таємний агент». 
(12+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,1.25 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
0,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Наталiя 
Валевська.
16.05 Мiста та мiстечка.
16.30 Д/с «Боротьба за 
виживання».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Тваринна 
зброя».
19.55 Д/с «Суперчуття».
22.00 Полюси.
23.00 Перша шпальта.
0.25 Т/с «Бальтазар». 
(18+).
3.00 Я вдома.
3.30 Х/ф «Ярослав Му-
дрий».
4.40 #ВУкраїнi.

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,2.40
«ТСН».
9.25,10.20,4.20,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 Т/с «Моя улюблена 
Страшко».
21.30,22.35,23.55 Т/с 
«Свати».

23.45 «ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня».
0.05 Драма «Темнi часи». Драма «Темнi часи».

5.30,22.00 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Дiана: Iсторiя 
любовi».
14.40,15.40 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00,19.00,3.30 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.45 Т/с «Хороша дру-
жина».
1.25 Х/ф «Буднi карного 
розшуку».
3.00 «Подробицi» - «Час».
4.15 М/ф.
5.00 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.00,0.
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 «Найекстремаль-
нiший».
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 «Повiтрянi 
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!

4.00 Скарб нацiї.

4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку 
дiтей.
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».
10.55,13.30 Х/ф «Цар 
скорпiонiв 4: У пошуках 
влади».
12.45,15.45 Факти. День.
13.45 Т/с «Розтин покаже 
14.45,16.30 Т/с «Пес».
17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2».
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.25,1.45 Секретний 
фронт.
21.30 Т/с «Пес 6».
22.35 Т/с «Юрчишини 2».
23.50 Х/ф «Анаконда».
2.40 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.05 Т/с «Комiсар Рекс».
8.00 МастерШеф. Про-
фесiонали. (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».
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Некеро-
ване кохання». (12+).
23.05 Т/с «Крiпосна».

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.20 Т/с «Надприродне».
12.40 Любов на вижи-
вання.
14.45 Х/ф «Неймовiрний 
Халк».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
20.35 Х/ф «Ворог дер-
жави».
23.05 Х/ф «Конвоїри».
1.25 Вар`яти. (12+).
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.
4.50 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.

9.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 3». (12+).
14.30,15.30,17.00 Т/с 
«Топтун». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мiсце пiд 
сонцем».
23.10 Т/с «Кришталева 
мрiя». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
3.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,16
.00,17.00,18.00,18.50
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з 
М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Волошиним.
18.10 «Ексклюзив» с В. 
Калнишем.
19.00 «Велика середа» з 
М. Ганапольським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.
23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.

6.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего», 3 с. (12+).
7.50 Х/ф «Жмурки». (18+).
9.55 Х/ф «Боец». (США).
12.25 Х/ф «Околофут-
бола».
14.30 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США - 
Великобритания).
16.20 Х/ф «На гребне 
волны». (Япония - США).
18.55 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США).
21.30 Х/ф «Области 
тьмы». (США).
23.30 Х/ф «Ночной про-
давец».
1.20 Х/ф «Близнецы». 
(Гонконг). (18+).
3.25 Х/ф «Левша». (Гон-

конг - США). (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50,20.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
9.45,18.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
11.40 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».
2.10 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 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
15.30 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.

4.55 «Top Shop».
6.20 «Будьте здоровi».
7.50,17.00,2.45 «Випад-
ковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Нiчна пригода».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi».
14.45 Т/с «Вави-
лон-Берлiн».
18.20 «Вартiсть життя».
23.00,3.10 Т/с «Нарко: 
Мексика». (18+).
1.05 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.40 «Правда життя».
2.50 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».

11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.55 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55,3.20 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50,3.00 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Медиум».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Ольга Берггольц. 
Голос».

6.30 Страх у твоєму домi.
7.30 Бандитська Одеса.
9.45,1.40 Речовий доказ.
10.55 Дикi Фiлiппiни Най-
джела Марвiна.
11.55 Скарб.ua.
12.55 Там, де нас нема.
13.55 Природа сього-
дення.
14.55 Повiтрянi воїни.
15.55,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
16.50,20.50 Магiя оке-
анiв.
17.50,0.40 Секретнi тери-
торiї.
18.50 Дике виживання.
19.50 Найєкстремаль-
нiший.
22.40 Орел i решка.
23.40 Апокалiпсис: Не-
скiнченна вiйна.
2.40 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.40 Органи на експорт.
4.35 Лiлiпути.
5.35 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Двiйник».
12.40,16.00,3.50 Панян-
ка-селянка.
15.00,4.50 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли.
18.00 4 весiлля.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
22.30,23.30 Країна У 2.2.
23.00 Одного разу в 
Одесi.
0.00 Т/с «Нове життя Ва-

силини Павлiвни».
1.00 Танька i Володька.
2.15 Країна У 2.1.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.45 Х/ф «Марли и я». 
9.35 Х/ф «Мирный воин». 
(США - Германия). (12+).
11.35 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1». (США).
13.35 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США).
15.30 Х/ф «Миллионер 
поневоле». (США). (12+).
17.05,5.30 Х/ф «Бел-
фегор - призрак Лувра». 
18.40 Х/ф «Мемуары 
гейши». (США). (18+).
21.00 Х/ф «Последний 
самурай». (США).
23.30 Х/ф «Васаби». 
1.00 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США).
2.50 Х/ф «Холодная гора». 

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,18.50 «ДжеДАI».
8.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
10.45 Х/ф «День незалеж-
ностi: Вiдродження».
13.00 Т/с «Брати по кровi 
2».
15.55,16.55,19.30 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.20 Т/с «Козирне 
мiсце».
22.25,0.00 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину».
1.50 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 Українська абетка 
першосвіт
06:10 «Піщана казка»
06:15 Мультфільм
06:25 Українська абетка 
всесвіт першосвіт
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному»
07:00 Національні новини 
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному»
08:00 Національні новини 
UA: Перший
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному»

09:00 Національні новини 
UA: Перший
09:10 Т/с «Гордість», 72с., 
11:50 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
11:55 «Древо»
12:10 «Я вдома». Вип. 6
12:35 «Край пригод». 
Вип.8
12:50 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
13:00 ПТН
13:05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі 
забави в зоопарку Сан-
Дієго»
13:25 «Лайфхак україн-
ською»
13:35 «Кіношкола вдома»
13:45 «Піщана казка»
13:50 Українська абетка 
всесвіт першосвіт
13:55 «Додолики»
14:10 Мультфільми
15:00 ПТН
15:05 «Історії (не)забутих 
сіл Тернопільщини»
15:15 «Візуальний код»
15:45 «Культ. Особистості»
16:00 Т/с «Масантоніо», 
17:00 ПТН 
17:15 Національні новини 
UA: Перший (сурдопере-
клад)
17:30 «Роздивись»
18:05 «Прозоро. Про го-
ловне»
19:00 «Сьогодні»  (сурдо-
переклад) 
19:55 «Задача з зірочкою»
20:00 «Я вдома»
20:25 «Роздивись»
20:40 ПТН
21:00 «Зупини мене, якщо 
зможеш»
22:00 «StopFakeNews»
22:10 «Шерифи для нових 
громад»
22:20 Національні новини 
UA: Перший
23:00 «Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:55 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
00:00 Х/ф «Вавилон ХХ» 
01:40 «Недалечко»
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:35 «Прозоро. Про акту-
альне»
03:20 «Хортиця ONLINE»
04:15 «Незвідана Україна»
04:45 UA Музика
04:50 V Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс фоль-
клорних колективів на приз 
Гната Танцюри, 1ч., 2ч.
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05 Геолокацiя: Волинь.
6.30 М/ф «Найменший».
6.40 М/ф «Золоторогий 
олень».
6.50 М/ф «Про порося, яке 
вмiло грати в шашки».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.35
,2.10,5.10 Новини.
7.05 Земля, наближена до 
неба.
7.20 Край пригод.
8.05,9.05,5.05 Погода.
8.10 Т/с «Таємний агент». 
(12+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,1.25 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк.
16.25 Буковинськi за-
гадки.
16.30 Д/с «Дикi тварини».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Тваринна 
зброя».
20.00 Д/с «Дайвiнг з аку-
лами».
22.00 Полюси.
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.25 Т/с «Бальтазар». 
(18+).
3.00 Я вдома.
3.30 Х/ф «Ярослав Му-
дрий».
4.50 Невiдомi Карпати.

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,3.05
«ТСН».
9.25,10.20,4.20,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.31 «ПроCпорт».
20.33 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 «ТСН: 10 вражаючих 

подiй дня».
0.55 Драма «Пiд покровом 
ночi».

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 «Ромi». (12+).
14.40,15.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00,19.00,3.55 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.45 Т/с «Хороша дру-
жина».
1.30 Х/ф «Беремо все на 
себе».
3.00 «Подробицi» - «Час».
4.50 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,15.00,16
.00,17.00,19.00,0.00,1.0
0,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
7.10,8.30,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найекстремаль-
нiший».
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 тек-
стом з Юрiєм Луценком».
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!

3.50 Скарб нацiї.
4.00 Еврика!
4.05 Факти.
4.35 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».
11.00,13.30 Х/ф «Цар 
скорпiонiв 5: Книга душ».
12.45,15.45 Факти. День.
13.50 Т/с «Розтин покаже 
2».
14.45,16.30 Т/с «Пес».
17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2».
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.25,1.50 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Пес 6».
22.35 Т/с «Юрчишини 2».
23.50 Х/ф «Анаконда 2: 
Полювання на прокляту 
орхiдею».
2.45 Я зняв!

5.20 Т/с «Комiсар Рекс».
8.20 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
12.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд».
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Некеро-
ване кохання». (12+).
23.05 Т/с «Крiпосна».

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка.
9.25 Т/с «Надприродне».
12.55 Любов на вижи-
вання.
14.55 Х/ф «Норбiт».
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.10 Х/ф «Блейд».
23.45 Х/ф «Корабель-при-
мара». (18+).
1.40 Вар`яти. (12+).
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.
4.50 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Я везу тобi красу.
11.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 3». (12+).
14.30,15.30,17.00 Т/с 
«Топтун». (12+).
20.10 «Говорить Україна».

21.00 Т/с «Мiсце пiд 
сонцем».
23.10 Слiдами україн-
ського металобрухту.
23.50,2.00 Т/с «Кришта-
лева мрiя». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.30 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,16
.00,17.00,18.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з 
М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Волошиним.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
19.45 «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 «Гостья из буду-
щего», 4 с. (12+).
7.50 Х/ф «Близнецы». 
(Гонконг). (18+).
9.55 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США).
12.25 Х/ф «Области 
тьмы». (США).
14.30 Х/ф «Ночной про-
давец».
16.20 Х/ф «Левша». (Гон-
конг - США). (18+).
18.55 Х/ф «Лучшее во 
мне». (США).
21.30 Х/ф «Сити-Айленд». 
(США).
23.30 Х/ф «Хоттабыч».
1.20 Х/ф «Хроники Хуаду: 
Лезвие розы». (Гонконг).
3.25 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».

8.40 «Ух ти show».
8.50,20.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
9.45,18.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
11.40 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».
2.15 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
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 Моя кухня.
14.30 Правила виживання.
15.30 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.

4.55 «Top Shop».
6.20 «Вартiсть життя».
7.50,17.00,2.55 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.25
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Право на по-
стрiл».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi».
14.45 Т/с «Вави-
лон-Берлiн».
18.20,1.50 «Правда 
життя».
23.00,3.25 Т/с «Нарко: 
Мексика». (18+).
0.50 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.00 «Речовий доказ».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.55 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».

14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55,3.10 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50,2.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Медиум».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Искусственный 
отбор».

6.30 Страх у твоєму домi.
7.30 Бандитський Київ.
9.55,1.35 Речовий доказ.
11.05 Дикi Фiлiппiни Най-
джела Марвiна.
12.00 Скарб.ua.
13.00 Мiсця сили. Хотин.
13.55 Природа сього-
дення.
14.55 Повiтрянi воїни.
15.55,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
16.50 Океани.
17.50,0.40 Секретнi тери-
торiї.
18.50 Дике виживання.
19.50 Найєкстремаль-
нiший.
20.50 Магiя океанiв.
22.40 Орел i решка.
23.40 Адольф Гiтлер. 
Шлях.
2.45 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.45 Єврорабинi.
4.40 Професiя - альфонс.
5.35 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Форсаж».
12.40,16.00,3.50 Панян-
ка-селянка.
15.00,4.50 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли.
18.00 4 весiлля.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
22.30,23.30 Країна У 2.2.
23.00 Одного разу в 
Одесi.
0.00 Т/с «Нове життя Ва-
силини Павлiвни».
1.00 Танька i Володька.
2.15 Країна У 2.1.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.05 Х/ф «Сбежавшая 

невеста». (США).
8.55 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). 
(12+).
10.45 Х/ф «Клуб люби-
телей книг и пирогов из 
картофельных очистков». 
(Великобритания - 
Франция - США). (18+).
12.45 Х/ф «Принцесса-не-
веста». (США). (6+).
14.25 Х/ф «Один день». 
(США - Великобритания).
16.05 Х/ф «Век Адалин». 
(США - Канада).
17.55 Х/ф «Без тормозов». 
(Франция).
19.25,5.45 Х/ф «При-
зрачный патруль». (США). 
21.00,3.55 Х/ф «Царь 
скорпионов». (США - 
Бельгия - Германия). (12+).
22.30 Х/ф «Исчезнувшая». 
0.55 Х/ф «Останься». 
2.30 Х/ф «Ультрафиолет». 

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,18.50 «ДжеДАI».
8.15 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
10.10 Х/ф «Царство не-
бесне».
13.05 Т/с «Брати по кровi 
2».
15.55,16.55 «Загублений 
свiт».
17.55,19.30,1.50 «Се-
кретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.20 Т/с «Козирне 
мiсце».
22.25,0.00 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину».
2.05 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 Мультфільми
06:20 Українська абетка 
всесвіт першосвіт
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному»
07:00 Національні новини 
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному»
08:00 Національні новини 
UA: Перший
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному»
09:00 Національні новини 
UA: Перший
09:10 Т/с «Гордість», 74с., 
75с., 76с. (12)
11:45 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
12:10 «Я вдома». Вип. 7
12:35 «Край пригод». Вип. 
9
12:50 «Буковинські за-
гадки»
13:00 ПТН
13:05 Д/ц «Дикі Дива. Дикі 
забави в зоопарку Сан-
Дієго»
13:25 «Лайфхак україн-
ською»
13:40 «Ок, я тобі поясню»
13:45 «Додолики»
14:00 Українська абетка 
всесвіт першосвіт
14:05 Мультфільми
15:00 ПТН
15:05 «Мистецтво жити»
15:15 «Візуальний код»
15:45 «Незвідана Україна»
16:05 Т/с «Масантоніо», 
17:00 ПТН 
17:15 Національні новини 
UA: Перший (сурдопере-
клад)
17:30 «Невідомі Карпати»
18:05 «Прозоро. Про го-
ловне»
19:00 «Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Задача з зірочкою»
20:00 «Народжені рікою»
20:15 «Голоси Донбасу»
20:30 «Небезпечна зона»
20:40 ПТН
21:00 «Брехня від полі-
тиків. Перевірка»
21:15 «Схеми. Корупція в 
деталях»
21:40 Цикл «Наші трид-
цять»
22:10 «Шерифи для нових 
громад»
22:20 Національні новини 
UA: Перший
23:00 «Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:55 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
00:00 Д/ф «Поліські те-
нета» (12+) 
01:05 Д/ф «Печерні» (12+)
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:35 «Прозоро. Про акту-
альне»
03:20 «Я вдома»
03:45 «Геолокація: Во-
линь»
04:15 «Артефакти»
04:45 UA Музика
04:50 V Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс фоль-
клорних колективів на приз 
Гната Танцюри 3ч., 4ч.
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

середа, 27 жовтня

четвер, 28 жовтня
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ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,4.35 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,23
.40,2.00,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козаки олiм-
пiйцями стали».
7.30 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
7.50 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
8.05 Д/с «Дикi Дива».
8.25,4.10 #ВУкраїнi.
9.10 Телепродаж.
9.40 Вiдтiнки України.
10.10 Х/ф «Поруч з 
Iсусом: Йосип з Наза-
рета».
11.55 Х/ф «Поруч з 
Iсусом: Юда».
13.45,4.00 Х/ф «Веселi 
Жабокричi».
15.15 Країна пiсень.
16.20 Концерт. Наталiя 
Валевська.
16.55,0.05 Х/ф «Пригоди 
Жуль Верна. Загадковий 
острiв».
18.50 Т/с «Пуаро Агати 
Крiстi».
21.25 Д/с «Особливий 
загiн. Суперчуття».
22.25 Д/с «Боротьба за 
виживання».
1.45 Невiдомi Карпати.
1.55,3.55 Погода.
2.25 Д/с «Дикi тварини».
2.50 Бiгус Iнфо.
3.20 Перша шпальта.

7.00,5.30,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 13. 
Еквадор».
19.30,4.25 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.00 «Жiночий квартал».
23.40 «Свiтське життя».
0.40 Драма «Фатальна 
спокуса».
3.00 Драма «Вiкторiя та 
Абдул».

5.40 «Орел i решка. Пере-
завантаження».
6.35 М/ф.
7.00 Х/ф «Жандарм iз 
Сен-Тропе».
9.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Людина-ам-
фiбiя».
14.00 Т/с «Нi кроку 
назад!», 1-6 с. (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.05 Т/с «Побачити 
океан», 1-4 с. (12+).
1.55 Х/ф «Казка про Жiнку 
i Чоловiка».
3.45 «Подробицi» перехiд 
на зимовий час.
3.15 Х/ф «Iдеальний чо-
ловiк».
5.05 Х/ф «Йдучи - йди».

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 Рандеву.
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 Культ ура!
4.10 Фiзкульт ура!

5.35 Скарб нацiї.
5.45 Еврика!
5.50 Факти.
6.20 Анти-зомбi.
7.15 Громадянська обо-
рона.
8.15 Прихована небез-
пека.

9.15,13.00 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2».
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф «Стрiлець».
16.55 Х/ф «Подорож до 
центру Землi».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Подорож 2: 
Таємничий острiв». (12+).
21.00 Х/ф «Розлом 
Сан-Андреас».
23.25 Х/ф «Швидше кулi». 
(18+).
1.25 Х/ф «Анаконда».
2.45 Х/ф «Анаконда 2: 
Полювання на прокляту 
орхiдею».
3.35 Я зняв!

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

6.10 Хто проти блон-
динок? (12+).
8.05,9.55 Kids` Time.
8.10 Х/ф «Пiвнiчний 
полюс».
10.00 Орел i решка. Зем-
ляни.
11.00 Орел i решка. Чу-
деса свiту.
13.15 Хто зверху? (12+).
15.40 М/ф «Альоша По-
пович i Тугарин Змiй».
17.05 М/ф «Добриня 
Микитович i Змiй Го-
ринич».
18.35 Х/ф «Капiтан 
Марвел». (12+).
21.00 Х/ф «Чорна Пан-
тера». (12+).
23.50 Х/ф «Клiк: З 
пультом по життю».
2.00 Вар`яти. (12+).
2.10 Зона ночi.

6.30,7.30,3.40 Реальна 
мiстика.
7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
10.30 Т/с «Щоб побачити 
веселку».
14.10 Т/с «Моя мила 
найда», 1 с. (12+).
16.00 Т/с «Моя мила 
найда». (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Маска 2.

23.30 Що? Де? Коли?
1.00,2.15 Т/с «Топтун». 
(12+).
1.45 Телемагазин.

8.45 «Щасливий снi-
данок».
9.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
10.10 «Cоцiальний 
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача» 
з О. Федченко.
11.15,12.15 «Акценти» з 
Н. Фiцич.
13.15,21.30 «Влада хохо-
тала».
13.45 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.
14.15,15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з 
В. Калнишем.
20.00 «Культурна полi-
тика» з Ю. Литвиненко.
20.30 «Вiйна за незалеж-
нiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжна-
родний огляд з Т. Бере-
зовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Остров по-
гибших кораблей», 1 с.
7.50 Х/ф «Последний 
рубеж». (США).
9.55 Х/ф «Олигарх».
12.25 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (США - 
Канада - Германия).
14.30 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро». (США).
16.20 Х/ф «Воспоми-
нания о будущем». (Вели-
кобритания - Дания).
18.55 Х/ф «Мишу из 
Д`Обера». (Франция).
21.30 Х/ф «Патруль». 
(США). (18+).
23.30 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (Гонконг).
1.20 Х/ф «Проект «А». 
(Гонконг).
3.25 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобритания).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 

12.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
13.20 «Доктор Мяс-
ников».
14.20 Х/ф «Перекресток».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Призрачное 
счастье».
0.15 «Романтика ро-
манса».
1.10 Х/ф «Бабье цар-
ство».
4.05 Х/ф «Обет мол-
чания».

6.30 Випадковий свiдок.
9.10 Речовий доказ.
10.20 Правда життя.
11.20,18.05 У пошуках 
iстини.
12.20,0.00 Секретнi те-
риторiї.
13.20 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
14.20 Таємницi Бермуд-
ського трикутника.
17.05 Природа сього-
дення.
19.00 Довiдник дикої 
природи.
20.00 Океани.
21.00 Людина i Всесвiт: 
протистояння.
1.05 Левиний рик.
2.05,5.55 Мiстична 
Україна.
3.10 Таємницi кримiналь-
ного свiту.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 Х/ф «Залiзний 
Ганс».
11.30 Х/ф «Диявол з 
трьома золотими волоси-
нами».
12.30,14.00,15.30,23.2
0,0.50,3.35 Одного разу 
пiд Полтавою.
13.30,15.00 Танька i 
Володька.
17.00 Х/ф «Потрiйний 
форсаж: Токiйський 
дрiфт».
19.00 Х/ф «Форсаж 4».
21.00 Х/ф «Форсаж 5».
0.20 Одного разу в Одесi.
2.35 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
4.05 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.25 Х/ф «Помпеи». (США 

- Канада - Германия). 
(12+).
8.05 Х/ф «Мирный воин». 
(США - Германия). (12+).
10.05 Х/ф «Один день». 
(США - Великобритания).
11.50 Х/ф «Клятва». (США 
- Канада). (12+).
13.30 Х/ф «Зеленый шер-
шень». (США). (12+).
15.25 Х/ф «Принцес-
са-невеста». (США). (6+).
17.00 Х/ф «Мемуары 
гейши». (США). (18+).
19.20 Х/ф «Грязные 
танцы». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Власть 
страха». (США).
22.55 Х/ф «Останься». 
(США).
0.30 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония).
2.00 Х/ф «Последний 
самурай». (США).
4.30 Х/ф «Без тормозов». 
(Франция).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
9.00 «Вiпи i топи».
10.50,1.10 «Загублений 
свiт».
12.50 Х/ф «У пошуках 
скарбiв нiбелунгiв».
15.15 Х/ф «Спис долi».
17.50 Х/ф «У пошуках 
бурштинової кiмнати».
20.05 Х/ф «Скелелаз».
22.15 Х/ф «Мiньйон». 
(18+).
0.10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
3.10 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 Мультфільми
06:20 «Додолики»
06:45 «Піщана казка»
07:00 Національні новини 
UA: Перший
07:10 Мультфільми
07:40 «Ок, я тобі поясню 
англійську»
07:45 «Лайфхак україн-
ською»
08:00 Національні новини 
UA: Перший
08:10 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:30 «Країна пісень»
09:00 Національні новини 
UA: Перший

09:10 «Візуальний код»
09:35 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
10:10 «Мистецтво жити»
10:20 «Роздивись»
10:45 «Недалечко»
11:00 «Сковорода. Гаст-
робайки»
11:15 «Культ. Особи-
стості»
11:25 «Шукачі пригод»
11:45 «Народжені рікою»
12:00 «Умандрували: за 
Харковом»
12:25 «Вчитель»
12:40 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» (12+)
14:50 Спецефір. Greening 
of the Planet «Висадження 
дерев мільйоном людей 
за добу»
15:55 Х/ф «Самсон і Да-
ліла», 2с. (12+)
17:20 «Гендерні окуляри»
17:50 «Крутий заміс». 2 
сезон
18:15 Курс інфогігієни «Як 
не стати овочем»
18:30 «#ВУкраїні»
19:00 «Голоси Донбасу»
19:15 «Відтінки України»
19:45 «Створюй із 
Суспільним. Розсліду-
вання. Червона лінія». 
Вип. 7
20:00 «Еко-люди»
20:05 «Правдоборці»
20:10 Суспільно-полі-
тичне ток-шоу «Зворотний 
відлік» (сурдопереклад) 
ПОВТОР
21:50 «#ВУкраїні»
22:20 «Шерифи для 
нових громад»
22:30 Національні новини 
UA: Перший
23:00 «Хортиця ONLINE»
23:55 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
00:00 Х/ф «Тіні забутих 
предків» (12+)
01:30 «Разом»
02:00 Курс інфогігієни «Як 
не стати овочем»
02:10 Спецпроект 
«Хвиля»
03:00 «Зупини мене, 
якщо зможеш»
04:00 «Хортиця ONLINE»
04:25 UA Музика
04:35 «Країна пісень»
05:25 «Лайфхак україн-
ською»
05:40 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»

п'ятниця, 29 жовтня

субота, 30 жовтня

6.00 Гiмн України.
6.05 Геолокацiя: Волинь.
6.30 М/ф «Курча в клiти-
ночку».
6.40 М/ф «Зерно».
6.50 М/ф «Що на що 
схоже».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.5
0,2.10,5.10 Новини.
7.05 Земля, наближена 
до неба.
7.20 Край пригод.
8.05,9.05 Погода.
8.10 Т/с «Таємний агент». 
(12+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,0.40 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
0,21.45,0.25,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Пiснi про 
кохання.
16.30 Д/с «Дикi тварини».
17.00,1.20 Прозоро: про 
головне.
19.10 Д/с «Дайвiнг з аку-
лами».
19.55 Д/с «Суперчуття».
22.00 Х/ф «Пригоди Жуль 
Верна. Загадковий 
острiв».
3.00 «Зворотнiй вiдлiк».
4.40 Невiдомi Карпати.

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».
22.40 «Маскарад».
0.25 Драма «Вiкторiя та 
Абдул».
2.40 Х/ф «Мiст шпигунiв». Х/ф «Мiст шпигунiв».

5.20,23.50 «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 «Єлизавета: 
Золоте столiття».
14.40,15.40,1.35
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Казино 
«Рояль».
4.00 «Орел i решка. Пере-
завантаження».
5.10 «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 «Повiтрянi 
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!

3.40 Скарб нацiї.
3.50 Еврика!
3.55 Служба розшуку 
дiтей.
4.00,1.25 Факти.
4.30 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+).
,13.15,23.00,1.50 «На 
трьох».
12.45,15.45 Факти. День.
14.00 Т/с «Розтин покаже 
2».
15.00,16.15 Т/с «Пес».
16.50 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2».
18.45 Факти. Вечiр.
3.45 Я зняв!

4.40 Х/ф «Бiльше, нiж 
друг».
7.00,19.00,22.50 Хо-
лостячка Злата Огнєвiч. 
(12+).
11.30,0.00 Як вийти 
замiж.
12.20,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
1.00 Битва екстрасенсiв.

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.25 Пекельна кухня.
11.40 Екси.
13.50 Дiти проти зiрок.
15.10 Х/ф «Суддя 
Дредд».
17.00 Х/ф «Блейд».
19.40 Х/ф «Блейд 2».
22.00 Х/ф «Блейд: 
Трiйця».
0.25 Х/ф «Примари 
Марса». (18+).
2.10 Служба розшуку 
дiтей.
2.15 Зона ночi.
5.50 Вар`яти. (12+).

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Не говори менi 
про любов». (12+).
14.40,15.30 Т/с «Сiм`я i 
небагато справедли-
востi».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00,2.00 Т/с «Топтун». 
(12+).
1.30 Телемагазин.
2.30 Т/с «Пробудження 
любовi». (12+).

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

6.00 Х/ф «Гостья из буду-
щего», 5 с. (12+).
7.50 Х/ф «Хроники Хуаду: 
Лезвие розы». (Гонконг). 
9.55 Х/ф «Лучшее во 
мне». (США).
12.25 Х/ф «Сити-Ай-
ленд». (США).
14.30 Х/ф «Хоттабыч».
16.20 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). (18+).
18.55 Х/ф «Олигарх».
21.30 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (США - 
Канада - Германия).
23.30 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро». (США).
1.20 Х/ф «Последний 
рубеж». (США).
3.25 Х/ф «Воспоминания 
о будущем». (Великобри-
тания - Дания).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50,20.10 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
9.45 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».

11.40 Т/с «Дикий янгол».
13.30,21.10 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.00 Х/ф «Вечеря з при-
дурками».
22.10 Т/с «Доктор Хаус».
1.30 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
2.25 Т/с «Три сестри».
3.20 «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 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.

4.55 «Top Shop».
6.25,1.50 «Правда 
життя».
7.55,17.00,2.55 «Випад-
ковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.25
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Дурнi поми-
рають по п`ятницях».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi».
14.40 Т/с «Вави-
лон-Берлiн».
18.20 «Таємницi свiту».
23.00,3.25 Т/с «Нарко: 
Мексика». (18+).
0.50 «Легенди бандит-
ського Києва».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.10 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,20.45 Вести. 
Местное время.

14.55,2.25 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.00 «Юморина-2021».
22.40 «Веселья час».
0.10 «Белая студия». Ф. 
Янковский.
0.50 Х/ф «Чужие письма».

6.30 Страх у твоєму домi.
7.30 Бандитська Одеса.
10.00,1.40 Речовий 
доказ.
11.10 Дикi Фiлiппiни Най-
джела Марвiна.
12.05 Скарб.ua.
13.05 Мiсця сили. Нiжин.
13.55 Природа сього-
дення.
14.55 Повiтрянi воїни.
15.55,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
16.50 Океани.
17.50,0.40 Секретнi те-
риторiї.
18.50 Дике виживання.
19.50 Найєкстремаль-
нiший.
20.50 Магiя океанiв.
22.40 Орел i решка.
23.40 Адольф Гiтлер. 
Шлях.
2.50 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.50 Прокляття Че Гевари.
4.40 Правда життя.
5.50 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Т/с «Прибулець».
10.30 Х/ф «Подвiйний 
форсаж».
12.40,16.00,3.50 Панян-
ка-селянка.
15.00,4.50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли.
18.00 4 весiлля.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
22.30,23.30 Країна У 2.2.
23.00 Одного разу в 
Одесi.
0.00 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни».
1.00 Танька i Володька.
2.15 Країна У 2.1.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.20 Х/ф «Голодные 
игры». (США).
9.40 Х/ф «Боги Египта». 

(США).
11.40 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США).
13.55 Х/ф «Марли и я». 
(США). (12+).
15.50 Х/ф «Клятва». (США 
- Канада). (12+).
17.30 Х/ф «Призрачный 
патруль». (США). (12+).
19.05,4.20 Х/ф «Зеленый 
шершень». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Академия 
вампиров». (США).
22.40 Х/ф «Ультрафи-
олет». (США).
0.05 Х/ф «1+1». 
(Франция).
1.55 Х/ф «Исчезнувшая». 
(США). (18+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,18.50,2.40
«ДжеДАI».
9.25 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
10.25 Х/ф «Ледi-яструб».
13.00 Т/с «Брати по кровi 
2».
15.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.05 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Фантастична 
четвiрка».
21.40 Х/ф «Фантастична 
четвiрка 2».
23.15 Х/ф «День неза-
лежностi».
3.15 «Цiлком та-
ємно-2017».
3.45 «Вiдеобiмба 2».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 Мультфільми
06:20 Українська абетка 
всесвіт першосвіт
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному»
07:00 Національні новини 
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному»
08:00 Національні новини 
UA: Перший
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному»
09:00 Національні новини 
UA: Перший
09:10 Т/с «Гордість», 76с., 
77с., 78с. (12+)
11:55 «Древо»
12:10 «Я вдома». Вип. 8
12:35 «Край пригод». 
Вип. 10

12:50 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
13:00 ПТН
13:05 Д/ц «Дикі Дива. 
Дикі забави в зоопарку 
Сан-Дієго»
13:25 «Лайфхак україн-
ською»
13:35 «Кіношкола вдома»
13:45 «Додолики»
13:55 Українська абетка 
всесвіт першосвіт
14:00 Мультфільми
15:00 ПТН
15:05 «Народжені рікою»
15:20 «Візуальний код»
15:45 «Незвідана 
Україна»
16:05 Т/с «Масантоніо», 
6с. (16+)
17:00 ПТН 
17:15 Національні новини 
UA: Перший (сурдопере-
клад)
17:30 «Край пригод»
17:45 «Невідомі Карпати»
18:05 «Прозоро. Про 
головне»
19:00 . Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Задача з зі-
рочкою»
20:00 «Умандрували: за 
Харковом»
20:25 «Роздивись»
20:40 ПТН
21:00 Міжрегіональний 
концерт «Незалежність 
єднає», 3ч.
21:45 «Шерифи для 
нових громад»
21:50 «#ВУкраїні»
22:20 Національні новини 
UA: Перший
23:00 «. Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:55 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
00:00 Х/ф «Лісова пісня» 
01:30 «Разом»
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:35 «Прозо, Про акту-
альне»
02:40 «Гендерні окуляри»
02:55 Цикл «Наші трид-
цять»
03:20 Спецпроект 
«Хвиля»
04:15 «Хортиця ONLINE»
04:45 UA Музика
04:50 V Всеукраїнський 
фестиваль-конкурс фоль-
клорних колективів на 
приз Гната Танцюри, 5ч., 
6ч.
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

Панда».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.40 Х/ф «Остiн Пауерс: 
Мiжнародна людина-за-
гадка».
11.15 Х/ф «Вечеря з при-
дурками».
13.30 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
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 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.55 «Top Shop».
6.00 Х/ф «Самотня жiнка 
бажає познайомитись».
7.40 Х/ф «Вiчний поклик».
14.35 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
15.45 Т/с «Коломбо».
19.00,2.15 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Золоте теля».
23.00 Х/ф «Смерто-
носний воїн». (18+).
0.55 «Таємницi 
кримiнального свiту».
2.45 «Випадковий 
свiдок».
3.30 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. Суб-
бота.
9.30,5.45 «По секрету 
всему свету».
9.50 «Формула еды».
10.15 «Пятеро на од-
ного».
11.00 Вести.
11.35 «Сто к одному».
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.30 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0.
35,2.05,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
7.30 М/ф «Як козаки при-
бульцiв зустрiчали».
7.50 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
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 Цiна вiри.
14.40 Телепродаж.
15.10 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.25 Концертна про-
грама Романа Скорпiона.
17.45 Т/с «Пуаро Агати 
Крiстi».
19.55 Д/с «Дикий свiт».
21.25,3.25 Х/ф «Дво-
рецький». (16+).
0.05 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
1.00 Д/ф «Вибiр».

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 13. 
Еквадор».
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». «Лiга смiху».

6.55 Х/ф «Жандарм у 
Нью-Йорку».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00 «Iнше 
життя».
12.50 «Речдок. Велика 
справа».
17.15 Х/ф «007: Казино 
Рояль».
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Т/с «Нi кроку 
назад!» (12+).
4.10 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10,0.15 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
7.00,8.00,8.50,15.00,
0,0.00,1.00,3.00,4.00
Час новин.
7.10 Д/с «Найекстре-
мальнiший».
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
8.05 Невигаданi iсторiї.
8.25 Vоїн - це я!
8.35 Натхнення.
9.00 Божественна 
лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна 
лiтургiя УГКЦ.
12.15 Х/ф.
15.15,22.00 Концерт.
18.00,2.00,5.00 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!

3.55 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Факти.
4.45 Не дай себе ошу-
кати.
5.45 Прихована небез-
пека.
6.40 Анти-зомбi.
7.40 Секретний фронт.
8.40 Громадянська обо-
рона.
9.40 Х/ф «Атомна блон-
динка». (16+).
11.55,13.00 Х/ф «Солт». 
(16+).
12.45 Факти. День.
14.05 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Рятувальники 
Малiбу». (16+).
23.45 Х/ф «Водiй для 
копа». (16+).
1.35 Х/ф «Цар скорпiонiв 
2: Сходження воїна». 
(16+).
3.20 Я зняв!

4.50 Т/с «Тiльки скажи». 
(12+).
9.10 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 талант.

5.45,23.25 Вар`яти. 
(12+).
6.45,8.15 Kids` Time.
6.50 М/ф «Том i Джерi: 
Втрачений дракон».
8.20 М/ф «Альоша По-
пович i Тугарин Змiй». 
(16+).
10.00 М/ф «Добриня 
Микитович i Змiй Го-
ринич». (16+).
11.25 Х/ф «Клiк: З 
пультом по життю». (16+).
13.40 Х/ф «Капiтан 
Марвел». (12+).
16.05 Х/ф «Чорна Пан-
тера». (12+).
18.55 Х/ф «Учень ча-
родiя».
21.00 Х/ф «Принц Персiї: 
Пiски часу». (16+).
2.15 Зона ночi.

5.50 Сьогоднi.
6.50,4.20 Реальна мiс-
тика.
9.10 Т/с «Мiсце пiд 
сонцем».
17.00 Т/с «Мить, вкра-
дена у щастя», 1 i 2 с. 
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки 
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Мить, вкра-
дена у щастя». (12+).
23.00,2.00 Т/с «Щоб 
побачити веселку». (16+).
1.30 Телемагазин.
3.20 Гучна справа.
5.30 Т/с «Топтун». (12+).

9.00,10.00,11.00,12.00
,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 «Остров по-
гибших кораблей», 2 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Проект «А». 
(Гонконг). (16+).
9.55 Х/ф «Мишу из 
Д`Обера». (Франция). 
(16+).
12.25 Х/ф «Патруль». 
(США). (18+).
14.30 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (Гонконг). (16+).
16.20 Х/ф «Солдат 
Джейн». (США - Велико-
британия). (16+).
18.55 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Австралия). 
(18+).
21.30 Х/ф «Пенелопа». 
(Великобритания - США). 
(12+).
23.30 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне». 
(Франция). (16+).
1.20 Х/ф «Проект «А» 2». 
(Гонконг - США). (16+).
3.25 Х/ф «Она». (США). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.35 «Ух ти show».
9.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.35 Х/ф «Пастка для 
привида».
12.20 Х/ф «Остiн Пауерс: 
Мiжнародна людина-за-
гадка».
14.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
0.00 Т/с «Ганнiбал». 
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.

4.55 «Top Shop».
5.30 Х/ф «Небилицi про 
Iвана».
6.55 Х/ф «Веселi Жа-
бокричi».
8.15 «Слово Предстоя-
теля».
8.20 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
10.50 Т/с «Коломбо». 
(16+).
13.50 Х/ф «Золоте теля».
17.05 Х/ф «Це було в 
Пеньковi».
19.00 Х/ф «Сержант 
мiлiцiї». (16+).
23.00 Х/ф «Братство по 
кровi». (16+).
1.05 Х/ф «Смертоносний 
воїн». (18+).
3.00 «Речовий доказ».

6.15,1.20 Х/ф «Путь к 
сердцу мужчины».
7.45 «Диалоги о жи-
вотных. Новосибирский 
зоопарк».
8.25 «Устами младенца».
9.10 Местное время. 
Воскресенье.
9.40 «Моя любовь - 
Россия!»
10.10,4.35 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
10.55 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Большая пере-
делка».
13.10 «Парад юмора».
14.45,3.00 Х/ф «Вам и не 
снилось...»
16.20 Х/ф «Мать за 
сына».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-

ловьевым».

6.50 Випадковий свiдок.
9.25 Речовий доказ.
10.35 Правда життя.
11.35,18.30 У пошуках 
iстини.
12.30,0.15 Секретнi 
територiї.
13.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
14.30 Людина i Всесвiт: 
протистояння.
17.30 Природа сього-
дення.
19.30 Океани.
21.30 Таємницi Бермуд-
ського трикутника.
1.15 Левиний рик.
2.15,5.05 Мiстична 
Україна.
3.10 Прихована реаль-
нiсть.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 М/ф «Бi Мувi: Ме-
дова змова».
11.30 Х/ф «Рапунцель».
14.00,15.30,0.30,2.15
Одного разу пiд Пол-
тавою.
13.30,15.00 Танька i 
Володька.
17.00 Х/ф «Форсаж 6». 
(16+).
19.25 Х/ф «Форсаж 7». 
(16+).
22.00 Х/ф «Форсаж 8». 
(16+).
1.45,3.15 Одного разу в 
Одесi.
3.45 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 
(16+).
6.55 Х/ф «Затура: косми-
ческое приключение». 
(США). (12+).
8.35 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). 
(12+).
10.25 Х/ф «Марли и я». 
(США). (12+).
12.15 Х/ф «Грязные 
танцы». (США). (12+).
13.55 Х/ф «Сумерки». 
(США). (16+).
15.55 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). 
(12+).
17.30 Х/ф «Другие». 
(США - Испания - 

Франция - Италия). (16+).
19.10 Х/ф «Мумия: Гроб-
ница императора дра-
конов». (США - Китай - 
Германия). (16+).
21.00 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». (США - Гер-
мания). (16+).
22.40 Х/ф «Женщина в 
черном». (Великобри-
тания - Канада - Швеция). 
(16+).
0.15 Х/ф «Академия вам-
пиров». (США). (16+).
1.55 Х/ф «Власть 
страха». (США). (16+).
3.50 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). 
(16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.05 «ДжеДАI».
8.10,0.00 «Загублений 
свiт».
12.20 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих». (16+).
14.20 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих 2». 
(16+).
16.20 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих 3». 
18.10 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих 4». 
(16+).
20.00 Х/ф «Особливо 
небезпечний». (16+).
22.05 Х/ф «Ласкаво про-
симо в капкан». (16+).
2.05 «Вiдеобiмба 2».
4.40 «Найкраще».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 Мультфільми
06:20 «Додолики»
06:45 «Піщана казка»
07:00 Національні новини 
UA: Перший
07:10 Мультфільми
07:40 «Ок, я тобі поясню»
07:45 «Лайфхак україн-
ською»
08:00 Національні новини 
UA: Перший
08:10 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:25 «Країна пісень»
08:55 Національні новини 
UA: Перший
09:00 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
09:10 «Відтінки України». 
2 сезон
09:35 Кулінарне шоу 
«Енеїда»

10:10 «Історія (не) за-
бутих сіл Тернопільщини»
10:20 «Люди Є»
10:30 «Роздивись»
10:45 «Недалечко»
11:00 «Геолокація: Во-
линь»
11:25 «Невідомі Карпати»
11:45 «Край пригод»
12:00 «Баба Єлька»
12:25 «Голоси Донбасу»
12:40 «Незвідана 
Україна»
13:00 «Небезпечна зона»
13:10 Х/ф «Лісова пісня» 
(12+)
14:40 «Буковинські за-
гадки»
14:45 Д/ц «Світ дикої 
природи»
15:20 Х/ф «Поруч з 
Ісусом: Йосип з Наза-
рета»  (12+)
17:00 «Гендерні окуляри»
17:20 «Крутий заміс»
17:50 Цикл «Наші трид-
цять»
18:15 Курс інфогігієни 
«Як не стати овочем»
18:30 «#ВУкраїні»
19:00 «Гендерні окуляри»
19:15 «Маршрутом змін»
19:45 «Створюй із 
Суспільним. Розсліду-
вання. Під прицілом». 
Вип. 6
20:00 «Еко-люди»
20:05 «Дебати». Суми
21:00 «Покоління. Пара-
лелі»
21:25 «Обличчя»
22:00 «Українське під-
пілля на Волині»
22:30 Національні новини 
UA: Перший
23:00 «Де є бої, там є 
герої»
23:55 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
00:00 Д/ф «З України до 
Голлівуду» (12+)
01:15 «#ВУкраїні»
02:00 «Дебати»
02:55 «Брехня від полі-
тиків. Перевірка»
03:10 «Буковинські за-
гадки»
03:20 «Розсекречена 
історія» ПОВТОР
04:10 «Земля, наближена 
до неба»
04:45 UA Музика
04:50 «Обличчя»
05:20 «Країна пісень»
05:35 UA Музика
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

неділя, 31 жовтня

Відповіді на кросворд з №40

По горизонталi:
1. Мазь для взуття. 6. Орна-
мент. 10. Антипод раю. 14. ... 
Лiнней. 15. Др.-руськ. князь. 
16. Наркотична рослина. 18. 
Гiдромасажна ванна. 22. По-
вiтряний префiкс. 24. Син Де-
дала. 26. Крiпильна деталь. 
28. Страшна сила. 29. Премiя 
по-новому

По вертикалi:
2. М`яч поза полем. 3. Перша 
страва. 4. Договiр. 5. Iндiйська 
фiзкультура. 7. Марка верто-
льота. 8. ... Райкiн. 9. Не-
опiзнан. лiтаючий об`єкт. 11. 
Бог вiтру. 12. Лiкувальна уста-
нова. 13. Укр. письменник. 17. 
Полярна качка. 19. Жан ... 
Руссо. 20. Здатнiсть бачити. 
21. Щiльна тканина. 23. «...-
банк». 25. Майстер. 27. Зе-
мельна мiра. 28. Супутник 
Барбi

По горизонталi:
1. Грот. 5. Дiра. 8. Акр. 9. Апо. 11. Ле. 
12. Ур. 14. Афiни. 15. Лярд. 18. Тема. 
21. Су. 22. Ми. 23. Фарш. 25. Буря. 27. 
Котел. 30. Об. 31. Па. 32. Алi. 33. Онi. 
35. Град. 36. Скат

По вертикалi:
2. Ра. 3. Оклад. 4. Треф. 5. Даун. 6. 
Iприт. 7. Ро. 10. Пил. 13. Аса. 16. Яса. 
17. Рур. 19. Ему. 20. Мир. 23. Фет. 24. 
Школа. 25. Бланк. 26. Яна. 28. Обiд. 29. 
Епос. 32. Ар. 34. Iа

КРОСВОРД
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47
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

КУПЛЮ
биків – 45 –48 грн/кг
корів – 35–37 грн/кг

телят 
 35
45 грн/кг, 
коней, свиней, кнурів

Дорого. Доріз. Цілодобово
Тел. 0990302837, 0962684531

41 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

41

41

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ОР
ОГ

О

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

42

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

51

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 0969329526

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

СВИНЕЙСВИНЕЙ

51

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 44

Куплю свиней 
живою вагою

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

44

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, 
каналізація. Жилий стан. Лічиль-
ники, господарські споруди, гараж, 
2 погреби, з/д 16 соток. Тел. 
0500629905

� 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 госпо-
дарські споруди, гараж, з/д 21с. + 
30с. сінокіс. Ціна договірна. Тел. 
0664887098

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

� САДИБА с. Красна лука, 72 
м.кв., 4 кімнати, газ, вода, л/кухня, 
гараж, господарські споруди, 
погріб, сад, 29 соток орної землі. 
Зручне місце, асфальтний під’їзд. 
Поряд ліс, річка. Ціна договірна. 
Тел. 0997625275

� БУДИНОК, 10х6м., 1978 р., 
вул. Білохи, 165. Без газу і води, 
потребує капремонту. Господар-
ські споруди - 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, м. Гадяч, пров. 
Гайдара, 8. Ціна договірна. Тел. 
0662764872

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

� ДАЧА, кооп «Нафтовик». 
Будинок, огород, сад, полив. Тел. 
0957403491.

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

� БУДИНОК, р-н М. Круга, 90 м. 
кв., газ, вода, котел на дровах, 7 
соток, всі зручності, господарські 
споруди. Все приватизоване. Тел. 
0992858310.

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

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

� БУДИНОК, вул. С. Козаченка. 
З/п 60,4 м.кв., 4 кімнати, гараж, 
сарай, господарські споруди, 
вхідний погріб, всі зручності. Тел. 
0994911774. 

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

� БУДИНОК, вул. Н. Грунь. Всі 
зручності, л/кухня, гараж, вхідний 
погріб. Меблі – по бажанню. 
З/д 10 соток. Ціна розумна. Тел. 
0953995098. 

� 1/2	БУДИНКУ, центр, газ, вода, 
всі зручності. Після 19,00 не турбу-
вати. Тел. 0978238683. 

� БУДИНОК, центр, газ, вода, 
лічильники. Ціна при огляді. Тел. 
0964101560. 

� БУДИНОК, р-н дитячого 
будинку. Газ, вода, з/д 9 соток, л/
кухня, гараж, сарай. Або обміняю 

на 1-кімнатну квартиру. Тел. 
0661196506. 

� БУДИНОК, з/п 79 м.кв., зруч-
ності, з/д 6 соток, приватизована. 
Деталі при огляді. Тел. 0662060717, 
0666239986. 

� БУДИНОК, газ, вода, лічиль-
ники, гараж, господарські споруди. 
Ціна договірна. Тел. 0506359211. 

� БУДИНОК, с. П.-Роменська. 
Ціна договірна. Тел. 0992630708, 
0666478775. 

� БУДИНОК, 60 м.кв., газифіко-
ваний, колодязь, скважина. Тел. 
0662821343. 

� БУДИНОК, усі зручності. Є 
гараж, погріб, господарські спо-
руди, з/д 6 соток. Або обміняю на 
2-кімн. квартиру. Тел. 0990170228.

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

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

КВАРТИРИ
Продаж

� 2-КІМН. кв., 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

� 1-КІМН. кв., 5\5, з\ п 24 м. кв., 
р- н Черемушки. Гарний стан. 
Терміново. Тел. 0992729586

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

сарай, погріб. Тел. 0664116050, 
0995412446

� 3-КІМН. кв., вул. Полтавська, 
136, з/п 43,7 м.кв. Кімнати роздільні, 
1/2, підвал, без ремонту, індивіду-
альне опалення, економний котел, 
сантехніка та опалення замінені на 
пластик. М/п вікна, утеплена. Ціна 
договірна. Тел. 0990654687

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

� 3-КІМН. кв., 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., 62,3 м. кв., м/п вікна, 
лічильники, опалення централізо-
ване, не кутова, Полтавська, 100. 
Тел. 0667121463.

� 3-КІМН. кв., 1/5 поверх, вікна 
– склопакети, індивідуальне опа-
лення, з/п 59 м. кв. Відмінний стан. 
Дві кладові, внутрішній погріб. Ціна 
при зверненні. Торг при огляді. Тел. 
0953173193.

� 1-КІМН. кв., центр міста. Тер-
міново. Ціна договірна. Тел. 
0661731169

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

� З/Д	10	соток, р-н автостанції, 
приватизована. Комунікації 
поруч. Пров. Шкільний, 11А. Тел. 
0667535655

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

� З/Д	під	забудову, центр 
міста. ДОРОГО. Тел. 0507843208, 
0970977144. 

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

� МАГАЗИН-СКЛАД («сте-
кляшка»), 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 комуні-
кації. Р-н пожежної частини. Тел. 
0660973404

ОБМІН

� БЕНЗОПИЛКУ «Бригадир» на 
кормо чи зернодробілку, або елек-
тродвигун. Тел. 0999208576

ЗДАМ
� ЖИТЛО, подобово, на три-
валий термін або бригаді у від-
рядженні, Інтернет, кондиціонер. 
Можливість надання відповідних 
документів. Тел. 0508783429. (16) 

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

� 1-КІМН. кв., на тривалий 
термін. Малосімейка, р-н Чере-
мушки, 3-й поверх, централізо-

ване опалення. Тел. 0671389187, 
0507657197 

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

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

� КВАРТИРА, подобово або бри-
гаді у відрядженні. Центр. Вме-
бльована. Бойлер. Wi-Fi. Тел. 
0506803455

� МАГАЗИН с. Гречанівка. Тел. 
0502147687

� ГАРАЖ, 33 м.кв., з погребом. 
Р-н Сарського перехрестя. Або 
продам. Тел. 0660194566 

� ВІЗЬМУ	БЕЗКОШТОВНО	
НА	КВАРТИРУ у село з усіма 
зручностями дівчину, жінку, яка 
навчить користуватись Інтер-
нетом та усіма додатками. Тел. 
0994811302

ЗНІМУ
� ГАРАЖ на тривалий термін. 
Вчасну оплату гарантую. Тел. 
0962784085

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)

44

Куплю биків, 
корів, телиць

Доріз
Тел. 0669445682 

м . Харків

48Тел. 0950086550

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ

Те
л
.

44Те
л.

 

СВИНЕЙСВИНЕЙ
КУПЛЮ

0952516709, 
0673571017
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ГАРАЖІ
Продаж

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

АВТО
Продаж

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

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

	� HYUNDAI	Tucson,	2007 р.в., 
двигун 2,0, газ/бензин, 100% рідна 
фарба. Ціна 9300 у.о. Торг. Тел. 
0990506216

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

	� ВАЗ-2104, нормальний стан. 
Тел. 0995412446 

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

	� ГАЗ-31	(«Волга»), 1992 р.в., 
чорний колір, газ/бензин. Хороший 
робочий стан. Ціна 25 тис. грн.. 
Терміново. Тел. 0953255822

	� ВАЗ-2115, 2007 р.в., у гарному 
стані. Пробіг 122 тис. км. Обро-
блена з автосалону антикором. 
Ціна 3400 у.о. Тел. 0660317493.  

	� OPEL Vivaro, 2005 р.в., в гар-
ному стані. Доглянутий. Ціна 7700 
у.о. Тел. 0976265340. 

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� МІНІ-ТРАКТОРИ	ТА	С/Г	ТЕХ-
НІКА	із	Польщі: обприскувачі, 
дискові борони АГ, культиватори, 
розкидачі міндобрив, плуги та 
інше. Доставка. Тел. 0938156531, 
0972790378. (51)

	� ТРАКТОР	ДВ-244 АНТ. В комп-
лекті с/г обладнання. 2020 р.в., з 
документами. Тел. 0509700672

МОТО
Продаж

	� МОТОЦИКЛ	Shineray	6B	
Enduro, гарний стан, з доку-
ментами. Ціна 1150 у.о. Тел. 
0660317493. 

	� ІЖ	ЮПІТЕР-2, находу, з доку-
ментами, синього кольору. Ціна 
5000 грн. Тел. 0991881324

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

	� ДИСКИ	R-13. Разболтовка 
4х108. Тел. 0990635834.

	� УАЗ-469, нові з/ч. Тел. 
0992625576. 

	� СТАРТЕР, паливний насос, фор-
сунки до Т-40. Тел. 0992625576. 

	� ГУМА	зимова, комплект. Michelin 
Agilis Alpine205/65 R16C. Гума ори-
гінальна, в-к Франція. Є 4 оригі-
нальні диски. Тел. 0507454181. 

	� ГУМА з дисками Hankook 
i*Pike,  215/60 R16. Разболтовка 
дисків 5-114-3. Гума б/в, у гарному 
стані, диски - у задовільному . Ціна 
4 тис. грн. за все. Тел. 0953255822

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

	� 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

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

	� ДОШКА - вагонка, арматура 8 
мм., труба 20, 25мм., бочка 200л., 
вікно фронтонне. Тел. 0995372117

МЕБЛІ
Продаж

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

	� СТІНКА	МЕБЛЕВА	КУХОННА, 
довжина 2м., коричнева, поліро-
вана. Гарний стан. Тел. 0963771489

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

	� ПУХОВИК р. 46, червоний – 300 
грн. Пуховик двосторонній, шоко-
ладний – 300 грн. Тел. 0509779073. 

	� КУРТКА осіння, жіноча, синя, р. 
46 – 250 грн. Чобітки шкіряні, довгі, 
р. 40 – 350 грн. Тел. 0509779043. 

	� ДУБЛЯНКА чоловіча, гарний 
стан, р. 48-50. Недорого. Напів-
шубка з штучного хутра, р. 54-56. 
Недорого. Чобітки жіночі, зимові, 
нові, р. 41-42. Тел. 0507137896

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

	� СІНО в тюках, з доставкою. Тел. 
0995139836

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

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

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

	� БРИКЕТИ для опалення, з 
доставкою. Тел. 0991340064 

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

	� ДОЇЛЬНИЙ	АПАРАТ, б/в. 
тел.0665391503

	� 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 качанами, чистить качани куку-
рудзи, подрібнює траву, бур’яни, 
стебла кукурудзи, сіно та солому, 
а також коренеплоди, гарбузи, 
кабачки, картоплю на крохмаль, 
яблука і виноград на сік. Тел. 
0506184275

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

	� КУКУРУДЗА, 2 тонни. Тел. 
0639575561

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

	� ЦИБУЛЯ домашня, цибуля 

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

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

	� ВИСІВКИ: пшеничні, ячні. Жом, 
макуха. Комбікорм для птиці. 
Крупи пшеничні та кукурудзяні. Тел. 
0951318429 

	� ПИЛОРАМА стрічкова. 
Багато з/ч до с/г техніки. Молоко 
з доставкою по місту. Тел. 
0999127189 

	� КОТЕЛ газовий АОГВ 12КС 
(«Маяк»). Ціна договірна. Тел. 
0990747099 

	� КУКУРУДЗА. Тел. 0666235938 
(Іван Вікторович)	

	� ЯБЛУКА	домашні, без хімо-
бробки. Сушка яблучна. Двигун-ре-
дуктор 1,6 кВт. Тел. 0665895177. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0994866321, 0952501361. 

	� 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. Ціна за 
домовленістю. Тел. 0957618885. 

	� БІДОНИ 40л., соковижималка 
нова, хліб опічка, холодильник 
«Атлант», водонагрівач, коляска 2 в 
1(Польща), столик для годування, 
велосипед дитячий, пароварка, 
кавомолка ручна. Тел. 0999197555.  

	� ШВЕЙНА	МАШИНКА «Singer», в 
робочому стані. Тел. 0957271130. 

	� БУРЯК, гарбузи, кабачки 
кормові. Ціна договірна. Тел. 
0957445610. 

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

	� ВУГІЛЛЯ, недорого. DVD з 
колонками. Тел. 0984024712.  

	� ТРУБИ а/ц, 3-метрові. Цегла 
б/в. Телефон «Nokia», кнопковий. 
Балки соснові. Тел. 0992279628, 
0687331148, 0963814350.  

	� ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерний, 
чайний гриб, телевізор, плита 
газова 2-камфорна. Морські 
свинки, по 50 грн. Тел. 0662000908.

	� БУРЯК кормовий. Картопля 
дрібна. Тел. 0965691337.

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0955321226.

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0954060996

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0990766319, 0679645207.

	� РУШНИЦЯ ІЖ-43, 12 калібр, 
б/в, 1998 р.в. Ціна договірна. Тел. 
0982546432

	� ДВЕРІ міжкімнатні, б/в. Шафи 
гардеробні, у гарному стані. Кар-
низи віконні. Все недорого. Тел. 
0507137896.  

	� ДОШКА соснова 50см., довжина 
4м. Стовпчики дубові 15х15см., 
3м. Лаги дубові, 8х40см., довжина 
4,5 м. Котел «Тайга» під газ/дрова. 
Дешево. Тел. 0669083933.

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

	� МЕБЛІ. Лампа паяльна. Бак 
для душа. Балон, бідон. Теле-
візор. Вело-візок. Дитячі: вело-
сипед, стільчик, взуття. Відеомагні-
тофон. Ботинки р.42, чоловічі. Тел. 
0955711574. 

ТВАРИНИ
продаж

	� ГУСИ. С. Сватки. Тел. 
0661913310

	� НУТРІЇ	живою	вагою,	різного	
віку.	Тел.	0501974298

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

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

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

	� ІНДИКИ бройлерні, тушками, 
105 грн./кг. Тел. 0500135892, 
0664116246

	� ТЕЛИЦЯ тільна. Тел. 0960768733

	� КОРОВА. Тел. 0668009461

	� КНУР молодий, вік 1 рік 3 міс. 
Свиней осіменяє. Тел. 0509700672. 

	� СВИНОМАТКА. Тел. 0994837667

КУПЛЮ
 

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

	� МОСКВИЧ	КОМБІ	у гарному 
технічному стані. Тел. 0660073589

	� БУДИНОК, будівлю під розбір. 
Тел. 0979796234

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

	� БУДИНКИ, приміщення під 
розбір. Тел. 0959207946

	� ПЛЯШКИ горілчані – 1 грн./шт., 
«Чернігів», «Рогань» - 80 коп./шт., 
інші пивні – 50 коп./шт. Алюмінієві 
банки, макулатуру, поліетилен. Тел. 
0501838458, 0980922374

	� МТ	«ДНЄПР» з ведучою 
коляскою. Тел. 0994525514.

	� СВИНЕЙ живою вагою. Тел. 
0500854652, 0670776626

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ЗНАЙШОВСЯ	СВІТЛО-СІРИЙ	
КОТИК з темно-сірими полосами. 
Тел. 0951003511

ПОСЛУГИ

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

	� СПИЛЮВАННЯ	ДЕРЕВ будь-
якої складності. Тел. 0988654900

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

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	РОБІТ: 
монтаж – демонтаж, металопласт 
– екопласт, каналізація. Встанов-
лення лічильників, бойлерів, насо-
сних станцій. Вода, опалення. 
Ремонт. Тел. 0662743611. (Олексій)

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

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

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

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

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

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

	� 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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

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

	� ВИГОТОВЛЕННЯ	ДВЕРЕЙ із 
натурального дерева. Будь-які 
розміри. 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 будматеріали). 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

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

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

	� РЕМОНТ:	плитка,	штука-
турка, сантехніка, електрика, 
гіпсокартон, пластик, ламінат, 
лінолеум. Санвузол під ключ. Тел. 
0662806685

	� КЛАДКА	ЦЕГЛИ. Можливий 
виїзд по району. Тел. 0993642826

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

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

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ. Свіжий. 
Кислий. Тел. 0509166290, 
0674566499

	� ОХАЙНИЙ	ТА	ПОРЯДНИЙ	
ЧОЛОВІК	за	символічну	плату	
виконає	роботу, яка під силу 
людині з вадами зору: почищу ква-
солю, горіхи і тому подібне. Тел. 
0506452686 

	� УТЕПЛЕННЯ приватних 
будинків та багатоповерхівок. 
Комплексний ремонт житла. Про-
фесійно. Якісно. Відповідально. 
Тел. 0663472865

	� ВСІ	ВНУТРІШНІ	РОБОТИ. Шпа-
клівка, гіпсокартон, плитка, ламінат, 
клейка шпалер, встановлення уні-
тазів, ванн. Фарбування стін і стель. 
Недорого. Телефонуйте, про ціну 

домовимось. Тел. 0992384298
	� УТЕПЛИМО	ВАШ	БУДИНОК	

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

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ. Вантажні пере-
везення ЗІЛ-САМОСКИД. Привезу: 
пісок, щебінь, гранвідсів, дрова. 
Вивезу сміття тощо. Доставка по 
місту та району. Тел. 0667030045, 
0987650405

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

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ. Вантажні пере-
везення	по місту та району. Вивезу 
сміття. Привезу пісок, щебінь, 
гранвідсів, дрова та інше. Тел. 
0508383313

РОБОТА
 

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

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

 � 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 - тех-
нічна 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 
категорії «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 продук-
цією потрібні РОБІТНИКИ. Тел. 
0953514363

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

	� ШУКАЮ	РОБОТУ на 0,5 ставки. 
Тел. 0664330618. 

	� 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

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
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ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

Ось обручки вже надіті,
В паспорті вже сяє штамп.
Вас вітаю, молодята,
Хай не згасне ваш азарт.

Хай кохання зігріває,
Розуміння буде хай.
День святковий відкриває
Вам безмежний небокрай.

Минулими вихідними на 
весільний рушник стали:

Фото: В. Лидзарь 

Кравченки Євгеній та Ірина ( Трокай)

Михайленки Владислав та Анна (Деркач)

Рибалки Олександр та Альона (Вандик)

ВІТАЄМО 
МОЛОДЯТ!12.10. Ірина Дюдя 

(с. Веприк) хл., 3170 53 см
13.10. Ольга Колісник 

(м. Гадяч) дівч., 3490 54 см
15.10. Наталія Коваленко

(с. Біленченківка) 
хл., 3640 53 см

18.10. Ірина Муковоз 
(с. Лютенька) 

дівч., 3420 52 см
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Не буде ганебно за свій життєвий шлях 
ВАЛЕНТИНІ МИКИТІВНІ СЕМЕНЮТІ, ЯКА 
НЕЗАБАРОМ БУДЕ СВЯТКУВАТИ СВІЙ 
ЗРІЛИЙ ЮВІЛЕЙ – 60-РІЧЧЯ.

Далекого 1983 рок після закінчення Полтавського 
педагогічного інституту зовсім юною прийшла працю-
вати вчителькою початкових класів Великобудищан-
ської середньої школи наша ювілярка та тут і лиши-
лася. Знайшла свою долю – працьовитого, завзятого 
хлопця Миколу, з яким уже понад 30 років у парі, 
який є надійною опорою для неї. Разом виростили 
двох орлів-синів Сергія та Романа, які після закін-
чення вишів успішно працюють, дбають про рідних.

Дочекалися Валентина Микитівна своїх невісто-
чок - Таю та Машу. І хоч отримала статус свекрухи, 
проте ставиться до них як ненька: любить їх, шанує й 
гордиться ними, бо вони для неї – найкращі. Та най-
більша радість –маленький Льовочка, за яким бабу-
ся упадає всією душею, проте намагається виховува-
ти його ще дитям слухняним, дисциплінованим, бо в 
душі вона справжній педагог.

Так говорять про неї учні, яких навчала 33 роки. 
Звісно, в усіх були вчителі. Та не про кожного з них 
однакові згадки: одних все життя пам’ятають, від ін-
ших відвертаються, треті проходять немов стороною, 
а декого й зовсім забувають. Валентину Микитівну 
поважають і шанують її випускники за вимогливість, 

дисциплінованість, але водночас людяність і щирість. 
Вона любила педагогічну працю. Ерудована, добре 
обізнана з інноваційними педтехнологіями (у школі за 
її ініціативи були впроваджені здоров’язбережувальні 
технології, які успішно прижилися і побутують і доте-
пер), вона була завжди готова прийти на допомогу. На 
її уроках не було байдужих учнів, усі працювали, ду-
мали, досліджували, співставляли тощо.

Валентина Микитівна любить життя в усій його ба-
гатогранності. Ця жінка надзвичайно гарна господи-
ня. У неї все до речі і до ладу. Що в хаті, що на подвір’ї 
– скрізь порядок. Усе обійстя потопає в квітах. Яких 
тільки посланців радості немає! З ранньої весни, тіль-
ки-но розстане сніг, і до перших поцілунків морозу на 
квітнику ваблять око примули й анемони, нарциси 
й тюльпани, лілії й чорнобривці, флокси й ромашки, 
хризантеми й морозець. А взимку ця краса перебазо-
вується в хату на підвіконня та полотно.

Мабуть, немає таких, котрі б не замилувалися її ви-
шивками. Хоч як несутужно через постійні домаш-
ні клопоти, проте знаходить час для віддушини – ви-
шивання, свого улюбленого заняття. Вишиті різними 
техніками скатертини, рушники, серветки, картини – 
все це вабить око.

Тож напередодні ювілею хочеться побажати цій про-
стій і водночас незвичайній жінці здоров’я, щастя і до-
бра. Хай життя її буде безхмарним і радісним!

Цього чоловіка у Гадячі немало людей 
добре знає. Старші пам’ятають його по 
роботі в районній газеті, хоча це було 
давненько, інші ж – на радіо. Василь 
Глухота – один із найдосвідченіших  
журналістів  Гадяцького краю.

Народився він на Харківщині, згодом переїхав із 
батьками на Полтавщину, у село  Соснівка, де навчав-
ся в місцевій школі, згодом – у Гадяцькій середній 
школі №2.

Відслужив у Збройних Силах два роки. Повернувся 
в рідні краї. Працював слюсарем у райпобуткомбінаті 
та промкомбінаті. Потім вступив на заочне відділен-
ня філологічного факультету Харківського державно-
го університету.

Наприкінці серпня 1976 року Василь вирішив спро-
бувати влаштуватися в гадяцьку районну газету «Бу-
дівник комунізму» (нині – «Гадяцький вісник»). Зу-
стрівся з редактором А.Я. Панасенком, який тоді йому 
сказав: «Ми ж про тебе зовсім нічого не знаємо. Підго-
туй матеріал. Подивимося, що вмієш».

У ті дні в Гадячі почав працювати завод експеримен-
тального домобудування. Туди й пішов збирати мате-
ріал для майбутньої статті. Удома написав репортаж. 
Завів мопед «Верховина» і відвіз рукопис у газету.    

Стаття редактору сподобалась і її автор Василь Глу-
хота був прийнятий на посаду кореспондента відді-
лу сільського господарства районної газети. Згодом 
став завідуючим цього відділу. Настільними книга-
ми журналіста стали підручники з агрономії, зоотех-
нії, сільськогосподарських машин. На редакційному 
мотоциклі МТ-9 у теплу пору року, узимку попутнім 
транспортом об’їздив усі села Гадяцького району, по-
бував у кожній тракторній бригаді, на кожній фермі. 
Писав суто виробничі матеріали. Водночас з-під його 
пера вийшло багато публікацій про людей праці.      

Працюючи в редакції районки, закінчив університет, 
став членом Національної спілки журналістів Украї-
ни. Одружився. У родині народилося двоє синів.

Василь Глухота у цьому виданні відпрацював десять 

років, без п’яти днів. Звільнився із займаної посади у 
зв’язку із зарахуванням на навчання, на відділення 
журналістики Київської вищої партійної школи.

У ВПШ була своя газета, яку за традицією випус-
кали першокурсники. Група, у якій навчався Василь, 
мала підготувати перший номер. Чомусь так стало-
ся, що охочі писати були, а знімати – ні. Вирішив за-
пропонувати себе в ролі фотокореспондента. Влас-
ним  апаратом «Київ» зробив кілька знімків. Вони й 
пішли в газету. Наступний номер випускала інша гру-

па, а знімати запросили Василя. Так він став фотоко-
респондентом газети вищої партійної школи. Удоско-
налювався у фотографуванні. Особливо подобалися 
сюжети на спортивну тематику: динаміка, емоції. З те-
леоб’єктивом годинами висиджував на природі, лов-
лячи кадр. Немало фотографій тієї пори досі зберіга-
ються в сімейному архіві. Особливо пишається тими, 
що власноруч зроблені в зоні відчуження навколо 
ЧАЕС.

Після двох років навчання повернувся в рідне місто 
і працював у партійній структурі до 1991 року. А потім 
ще майже 10 років був майстром місцевого промисло-
вого підприємства. Робота далека від журналістики, 
але мала свою специфіку.      

У січні 2002 року Василь Олександрович зареєстру-
вав приватне підприємство «Радіокомпанія «Місто». 
У випусках якої звучали новини Гадяччини, розповіді 
про людей та проблеми, з якими доводилося зустріча-
тися на крутих перегонах життя.  ЇЇ  редактором і дик-
тором був сам засновник.

Також він випробував себе й у тележурналістиці. Го-
тував новини для мережі Гадяцького кабельного  теле-
бачення студії «Візит». У 2010 році став редактором 
та ведучим передач, щойно створеного «Інформацій-
ного центру «Регіон»,  які транслювалися по області.

За сумлінну працю, вагомий внесок у розбудову ін-
формаційного простору держави та з нагоди профе-
сійного свята – Дня працівників радіо, телебачення та 
зв’язку – у 2016 році В.О. Глухота нагороджений Гра-
мотою Національної ради України з питань телебачен-
ня і радіомовлення.

Іншими стали джерела інформації, але він і сьогодні 
намагається залишатися на вістрі проблем. Готує ма-
теріали для соціальних мереж, гадяцьких міських та 
обласних друкованих видань.       

Нещодавно Василь Олександрович зустрів своє 
70-річчя. Щиро вітаємо ювіляра. Зичимо міцного здо-
ров’я та довголіття. Нехай благословенний Полтав-
ський край додає наснаги та творчих успіхів.      

Олег Березенко, м. Гадяч

ЙОГО СТЕЖИНА В РІДНІМ КРАЇ…

БЕЗМЕЖЖЯ ДУШІ    

Яка гарна дата,
Двадцять шостого - тобі шістдесят,

І ніжно червоніють заходи сонця,
І слів привітання тобі летять.

Будь щаслива, немов богиня,
Від життя бери лише успіх,

Будь найріднішою та коханою
І найціннішою для всіх!

Надія Ілляшенко, Наталія Козороз

Тихоплинно течуть за небокрай роки. Час 
минає невпинно, залишаючи за собою 
траєкторію життя, яке дається людині один 
раз. Тому більшість намагається прожитий 
його так, щоб не було соромно перед 
дітьми, онуками, правнуками, словом, перед 
наступними поколіннями.
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Оголошення, реклама

Підприємство надає послуги спецтехніки:
Послуги навантажувача на базі МТЗ 82.1. 

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

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

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

Працює система знижок!

Тел. 0958276908Форма оплати
 
будь
яка.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

ВІДЕО-
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

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

ЦИФРОВІ
Супутникові 

системи

КОНДИЦІОНЕРИ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

ГАРАНТІЯ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

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

Тел. 0970282338

Аналіз випадків отруєнь грибами в 
Україні свідчить, що більшість отруєнь 
обумовлені, вживанням пластинчатих 
отруйних грибів (насамперед, блідої 
поганки), які помилково сприймаються 
за їстівні печериці та сироїжки.

Для того, щоб уникнути випадків 
отруєння грибами необхідно дотриму-
ватися деяких елементарних правил:

Ніколи не кладіть у кошик грибів, 
яких не знаєте, остерігайтеся пластин-
чатих грибів. 

Не збирайте старих, перезрілих або 
дуже молодих грибів. У яких не чітко 
виражені морфологічні ознаки, а та-
кож тих, що ростуть поблизу швидкіс-
них трас чи на радіаційно забруднених 
територіях.

Під час посухи грибів краще не бра-
ти взагалі. У спекотну погоду змінюєть-
ся обмін речовин в організмі гриба, він 
втрачає  воду, накопичує токсини. 

Уважно перевірте зібрані гриби перед 
тим, як починати готувати страву або 
готувати заготівлі. 

Не вживайте сирих грибів. 
Відібрані гриби спочатку промийте а 

потім відварять декілька разів у підсо-
леній воді (не менше трьох) протягом 
30хвилин. 

Готові страви з грибів зберігайте на 
холоді в емальованому посуді, але не 
більше доби.

Гриби – не дитяча їжа, тому не давай-

те грибних страв малолітнім дітям. Не 
можна вживати грибів вагітним та жін-
кам, що готують грудьми.

Ніколи не застосовуйте «домашніх» 

методів визначення отруйності грибів з 
використанням цибулини або срібних 
ложок – вони помилкові. Срібло тем-
ніє від взаємодії з амінокислотами, які 
є й у їстівних, і в отруйних грибах, а ко-
лір цибулі змінюється під впливом фер-
менту тирозинази, який також містить-
ся в усіх грибах.

Якщо після споживання грибів почу-
ваєтесь погано чи помітили нездорові 
ознаки у своїх близьких(нудота, блю-
вота, головний біль, галюцинації, біль 
у голові) негайно викликайте «швидку 
допомогу». До її приїзду промийте шлу-
нок 1-2 л. розчину марганцівки або со-
лоного розчину, можна зробити очисну 
клізму. Пийте багато рідини.

Навіть при полегшені стану обов’яз-
ково зверніться до найближчої ліку-
вальної установи.

Недоїдених грибів не викидайте. Їх 
аналіз допоможе лікарям швидше ви-
значити вид отрути, яка потрапила в 
організм.

Ніякого самолікування! Бо чим біль-
ше токсинів потрапить у кров, тим важ-
че буде перебіг отруєння.

Миргородське районне управління 
державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Полтавській області

Увага, Отруєння грибами небезпечне для життя
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КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

ТЕЛЯТ

0666977711 
0960176861

 Сергій (Харків)

Тел. 

ДОРІЗ 
ДОРОГО

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

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

ДОРОГОДОРОГО Корів, биківКорів, биків
телят, коней, свиней, телят, коней, свиней, 

баранівбаранів
Перевезення худоби для власних потреб

закуповує у населення

Тел. 0506470658Тел. 0506470658
06717739490671773949

Перевезу тварин для 
власних потреб

Куплю корів, 
телят, коней

Термінові 
виклики

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

Висока ціна. 
Вигідні умови.
Термінові виклики 
за вимушеним дорізом

Цілодобово

0991447457
0987518586

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ, 
КОНЕЙ

Те
л.

(С
аш

а)

КУПЛЮ 
ДОРОГО

0668309648, 
0985629180

Термінові виклики за 
вимушеним дорізом. 

Живою вагою.
Самовивіз в будь-який час

БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Ж
е

н
я

Важливі зміни в Сімейному кодексі України
Відповідно до закону України «Про внесення змін до Сі-

мейного кодексу України щодо майна, що є особистою при-
ватною власністю дружини, чоловіка» від 17 травня 2012 
року, були прийняті зміни до Сімейного кодексу України, 
а саме: ч. 1 статті 57 цього кодексу доповнено п. 4.5. Від-
повідно до нових змін, особистою приватною власністю 
дружини, чоловіка тепер є і житло набуте нею, ним за час 
шлюбу внаслідок приватизації та земельна ділянка, набу-
та нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної 
ділянки. Тобто, якщо до вказаних змін житло чи земель-
на ділянка, яка була приватизована під час шлюбу, вважа-
лися спільною сумісною власністю подружжя і у випадку 
розірвання шлюбу підлягали поділу, то після даних змін, 
вони вважаються особистою власністю того з подружжя 
на чиє ім’я була здійснена приватизація і, відповідно, по-
ділу не підлягають.

Письмова форма звернення
При будь-якому зверненні особи до підприємства, уста-

нови, організації, та власне й до фізичної особи, необхідно 
пам’ятати, що звернення, заява, прохання, повинне пода-
ватись в письмовому вигляді. Письмова форма звернення 
одразу надає вам певні привілеї, а саме:

По-перше, на письмову відповідь, підприємство, уста-
нова, організація зобов’язана відповісти письмово, оскіль-
ки всі запити, заяви чи звернення у відповідному порядку 
реєструється у журналі вхідної кореспонденції органу до 
якого ви звертаєтесь.

По-друге, письмова відповідь, нехай і з відмовою, завж-
ди буде підставою для оскарження цього рішення чи звер-
нення на підставі даної відповіді до суду чи вищестояшо-
го органу, прикріпивши зазначену відповідь до матеріалів 
справи;

По-третє, працівники, які безпідставно в більшості ви-
падків відмовляють громадянам на усні звернення чи за-
яви, у випадку письмового звернення повинні нехай і не-
гативну відповідь повинні обґрунтовувати нормативно 
правовими актами, оскільки відповідь також фіксуєть-
ся в журналі вихідної кореспонденції органу до якого ви 
звернулись.

Отож пам’ятайте, що письмово оформлена відповідь, не-
хай негативна для вас, набагато цінніша ніж усне «задово-
лення» вашого прохання.

Додатково про процедуру 
прийняття спадщини
Питання процедури прийняття спадщини нами було вже 

роз’яснено у статті «Отримання спадщини», але оскіль-
ки діапазон питань, що задаються на консультаціях часто 
виходить за межі вказаної статті, ми вирішили додатково 

роз’яснити про ставку податку при прийнятті спадщини і 
зміни в процедурі продовження строку прийняття спадщи-
ни, а також можливість позасудового врегулювання спо-
ру, у разі відсутності правовстановлюючих документів на 
спадкове майно. Як відомо, спадкування в України здійс-
нюється за заповітом або законом. Спадкування за законом 
може відбуватися виключно у випадку відсутності заповіту 
або визнанні його недійсним. При цьому варто зазначити, 
що спадкоємець після прийняття спадщини повинен спла-
тити податок з доходів фізичних осіб, і ступінь його спорід-
нення із спадкодавцем напряму впливає на розмір податку.

Так, відповідно до ст. 174 Податкового кодексу України 
об’єкти спадщини оподатковуються:

за нульовою ставкою (0%), якщо власність успад-
ковується членами сім›ї спадкодавця першого ступеня 
споріднення;

за ставкою п›ять відсотків (5%), якщо власність успад-
ковується іншими членами сім›ї (друга – п›ята ступінь 
споріднення);

якщо спадкодавець або спадкоємець нерезидент, то став-
ка податку дорівнює вісімнадцяти відсоткам (18%).

Далі, Цивільний кодекс України встановлює шестимі-
сячний строк для прийняття спадщини, який починаєть-
ся з дня смерті спадкодавця. За цей період спадкоємець 
повинен звернутися до нотаріуса за місцем реєстрації по-
мерлого і подати заяву про прийняття спадщини. Однак, 
не рідко спадкоємці з тих чи інших причин пропускають 
зазначений строк. В такому випадку нотаріус направляє 
їх до суду за поновленням даного строку. Суд, у свою чер-
гу, може продовжити даний строк тільки у випадку вста-
новлення поважних причин його пропущення. Однією із 
найбільш поширених причин, яку суд донедавна визнавав 
поважною, було незнання спадкоємцем про смерть спадко-
давця. Однак, нещодавно Верховний Суд України роз›яс-
нив, що незнання про смерть спадкодавця - не є поважною 
причиною пропущення строку для прийняття спадщини. 
Оскільки рішення Верховного Суду України є обов›язко-
вим для судів нижчих інстанцій, на даний час розрахову-
вати на поновлення строку з цих підстав не варто. Проте є 
й позитивні моменти. Наприклад, якщо у спадкоємців від-
сутні оригінали правовстановлюючих документів на спад-
кове майно, при наявності їх копій і письмового підтвер-
дження нотаріусом родинних зв›язків між спадкоємцем і 
спадкодавцем, змінами в законі надано можливість зареє-
струвати право власності на спадкове майно без звернен-
ня до суду. Раніше дані питання вирішувалися тільки у су-
довому порядку.

Сподіваємось ця інформація стане вам у пригоді. Але 
пам›ятайте, все знати неможливо, та можливо знати 
юриста, адвоката, який завжди зможе підказати.

Роман Ванджурак

пояснює адвокат
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Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 29,56

А-95 30,60

ДП 29,15
ГАЗ 18,24

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 19.10.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 19.10.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26,26 26,46 26,3356

EUR 30,28 30,67 30,5611

10 RUB 3,25 3,77 3,6951

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

42

(сосна, липа), дошка 
для підлоги, блок 

хаус, паркетна 
дошка, брус

ВАГОНКА 
Тел. 0988113050

Очищення 
димоходів, камінів, 

вентиляційних 
каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від 

100 до 400 мм. 

46

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

0958276908

44

 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

Четвер, 21 жовтня 
Хмарно з проясненнями
мін. +9°, макс. +15°

П’ятниця, 22 жовтня 
Невелика хмарність
мін. +9°, макс. +17°

Субота, 23 жовтня
Мінлива хмарність, дощ, 
місцями сильний
мін. +7°, макс. +10°

Неділя, 24 жовтня
Хмарно з проясненнями, 
невеликий дощ
мін. +3°, макс. +8°

Понеділок, 25 жовтня
Хмарно
мін. +2°, макс. +7°

Вівторок, 26 жовтня 
Хмарно
мін. +2°, макс. +9°

Середа, 27 жовтня
Хмарно
мін. +3°, макс. +10°

42

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

Тел. 0509498590
0964461222

ВАНТАЖНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

до 1,5 т

по місту, 
області та 

Україні

Послуги

вантажника

41

42

Фермерське господарство
«Литвиненко-Агро» 
Візьме в оренду паї 

на території колишньої 
Книшівської с/р.

 Орендна плата висока. 
Тел. 066 839 27 97

41

4
2

МАКУХА 
СОНЯШНИКОВА 

ВІД ВИРОБНИКА. 
ЦІНА ВІД

 6,00 ГРН /КГ 
З ДОСТАВКОЮ. 

ТЕЛ. 0689189253, 
0500548849

4
2Тел. 0507747092

яблучний, 
виноградний, 

грушевий

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

ОЛІЯ, ДЕРТЬ

Реклама:
1 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок 

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

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

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

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

НЕКРОЛОГИ – 100 грн (1 блок без фото) 
Оголошення

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

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

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

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

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

Оплата здійснюється у вигідній для клієнта формі.

ПРАЙСЛИСТ

Тел. (05354) 3-34-67, 
0508011885

41

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 41

КУПЛЮ 
горіхи, 

гарбузове 
насіння, 

ядро горіха

Тел. 0639575561

43

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

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

«Рогань», «Чернігів» - 80 коп/шт., 
інші пивні - 50 коп/шт., 
алюмінієві баночки, 

макулатуру, поліетилен. 

Тел. 0501838458, 0980922374
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Переваги сплати податків, зборів, інших платежів, 
що контролюються ДПС, та єдиного внеску через 
єдиний рахунок. 

Перехід на єдиний рахунок спрощує процес сплати 
податків, зборів, інших платежів, що контролюються 
ДПС, та єдиного внеску.

Такий спосіб сплати податків є комфортним, оскіль-
ки скорочує платникам фінансові витрати і час на 
формування розрахункових документів.

Через єдиний рахунок можна сплатити всі поточні 
платежі, податковий борг за такими платежами та не-
доїмку з єдиного внеску, грошові зобов’язання, які ви-
значено на підставі податкових повідомлень-рішень. 
Для того, щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно 
здійснити наступні три кроки.

1.Через ІТС Електронний кабінет (cabinet.tax.gov.
ua) подати «Повідомлення про використання єдино-
го рахунку» (форма J/F 1307001).

2.Отримати квитанцію про включення до Реєстру 
платників, які використовують єдиний рахунок.

3.Надати до обслуговуючого банку розрахункові до-
кументи з заповненим рядком «Призначення плате-
жу» відповідно до Порядку, затвердженого наказом мі-
ністерства фінансів України від 24.07.2015 року №666 
(із змінами та доповненнями).

Право на податкову знижку за витратами на нав-
чання, у разі відсутності договору про навчання

Гадяцька ДПІ Головного управління ДПС у Полтав-
ській області нагадує, що право платника податку на 
податкову знижку у зменшення оподатковуваного до-
ходу за наслідками звітного податкового року, підста-
ви для її нарахування, перелік витрат, дозволених до 
включення до податкової знижки та обмеження пра-
ва на її нарахування визначені ст. 166 Податкового ко-
дексу України (далі – ПКУ). 

Платник податку має право включити до податкової 
знижки фактично здійснені ним протягом звітного по-
даткового року витрати у вигляді коштів, сплачених 
на користь вітчизняних закладів дошкільної, позаш-
кільної, загальної середньої, професійної (професій-
но-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості 
здобуття відповідної освіти такого платника податку 

та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення. 
Нагадаємо, що членами сім’ї фізичної особи першо-

го ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоло-
вік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому чис-
лі усиновлені – п. п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ. 

До податкової знижки включаються фактично здійс-
нені протягом звітного податкового року платником 
податку витрати, підтверджені відповідними платіж-
ними та розрахунковими документами, зокрема кви-
танціями, фіскальними або товарними чеками, при-
бутковими касовими ордерами, що ідентифікують 
продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка зверта-
ється за податковою знижкою (їх покупця (отримува-
ча), а також копіями договорів за їх наявності в яких 
обов’язково повинно бути відображено вартість таких 
товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари 
(роботи, послуги). 

Пунктом 6 ст. 79 Закон України від 05.09. 2017  № 
2145-VІІІ «Про освіту» встановлено, що розмір та 
умови оплати за навчання, підготовку, перепідготовку, 
підвищення кваліфікації, за надання додаткових освіт-
ніх послуг встановлюються договором, який  уклада-
ється між закладом освіти і здобувачем освіти (його 
законними представниками) та/або юридичною чи 
фізичною особою, яка здійснює оплату. 

З метою використання права на податкову знижку 
у зменшення оподатковуваного доходу за наслідка-
ми звітного податкового року платник податку може 
включити фактично здійснені ним витрати у вигля-
ді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних за-
кладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої 
освіти для компенсації вартості здобуття відповідної 
освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї 
першого ступеня споріднення, підтверджені відповід-
ними документами, зокрема копією договору, що іден-
тифікує заклад освіти – надавача послуг і здобувача 
освіти – отримувача послуг (його законного представ-
ника) та/або юридичну чи фізичну особу, яка здійс-
нює оплату. У договорі про навчання повинно бути за-
значено прізвище, ім’я та по батькові особи, яка буде 
безпосередньо навчатися (дитини). 

Щодо яких об’єктів оподаткування не застосову-

ються пільги з податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки?

Гадяцька ДПІ Головного управління ДПС у Полтав-
ській області нагадує, що платниками податку на не-
рухоме майно є фізичні та юридичні особи, в тому чис-
лі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/
або нежитлової нерухомості. Базою оподаткування є 
загальна площа об’єкта, в тому числі його часток. База 
оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомо-
сті, в тому числі їх часток, що перебувають у власно-
сті фізичної особи - платника податку, зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості 
- на 60 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від 
їх кількості - на 120 кв. метрів; 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, 
в тому числі їх часток (у разі одночасного перебуван-
ня у власності платника податку квартири/квартир та 
житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), 
- на 180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базо-
вий податковий (звітний) період (рік). 

Проте, статтею 266.4.3 Податкового кодексу Украї-
ни встановлено, що такі пільги не застосовуються до: 

- об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа та-
кого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний 
розмір неоподатковуваної площі, встановленої під-
пунктом 266.4.1 цього пункту; 

- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використову-
ються їх власниками з метою одержання доходів (зда-
ються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у 
підприємницькій діяльності). 

Гадяцька ДПІ Головного управління  
ДПС у Полтавській області

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ
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ОВЕН	
(21.03	-	20.04).
Вдалий тиждень. Ваш 
друг може дати вам 
цiнну пораду або на-

дати важливу послугу. Колеги по 
роботi будуть пiдтримувати вашi 
пропозицiї, а начальство може 
нагородити премiєю. Четвер - 
дуже пiдходящий день для при-
йняття вiдповiдальних рiшень, 
оцiнiть поточнi справи i скорек-
туйте плани так, як вважаєте за 
потрiбне. У вихiднi потрiбно вiд-
почити активно.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).

Настає тиждень досить 
вдала в емоцiйному 
планi. Ви будете ре-
агувати на всi спокiй-
но i знайдете позитив 

навiть у складнiй ситуацiї. Нiхто 
не виведе вас з рiвноваги. У се-
реду остерiгайтеся чужих порад, 
не виключено, що їх будуть дава-
ти прихованi недоброзичливцi. 
У п`ятницю подумайте, що б ви 
хотiли змiнити, дуже скоро у вас 
з`явиться така можливiсть. Ви 
будете приємним спiврозмов-
ником, так що не цурайтесь ком-
панiї.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).

На цьому тижнi ви вiд-
чуєте, що зробили ве-
ликий крок назустрiч 
своїй мрiї. Ви рухаєте-
ся в правильному на-
прямку до заповiтної 

мети. I весь всесвiт допомагає 
вам, прибираючи перешкоди на 
шляху. Потрiбно тiльки вiрити i 
чекати. Ваш улюблений чоловiк 
прислухається до ваших порад i 
допоможе в реалiзацiї планiв. У 
вихiднi ви вiдмiнно вiдпочинете у 
веселiй компанiї.

РАК	(22.06	-	23.07).
Ваша кипуча енергiя допоможе 
домогтися успiху в роботi. Вашi 

плани можуть змiнити-
ся через раптову вiдря-
дження, але вона буде 
сприяти розвитку парт-
нерських вiдносин. Для 
нового витка духовного 

зростання i розвитку вам необ-
хiдно безжально позбуватися вiд 
всього непотрiбного, що створює 
в вашому життi плутанину. У сере-
ду прийде цiкавить вас iнформа-
цiя. У суботу вiзит до родичiв на-
дасть на вас благотворний вплив. 
У недiлю варто прогулятися на 
самотi i помiркувати.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Небажано будувати грандiозних 
планiв, багато загрожує раптово 
змiнитися. Ймовiрно, ви будете 
змушенi вирiшувати одночас-

но найрiзноманiтнiшi 
дiловi проблеми. Мож-
ливо, вам доведеть-
ся виконувати роль 
посередника на про-

хання друзiв або близьких. Втiм, 
ви зумiєте швидко впоратися з 
безлiччю питань, особливо в по-
недiлок i суботу. Але слiд уникати 
авантюрних iсторiй, на деякi про-
позицiї краще вiдповiсти немає. 
У вихiднi знайдеться час для роз-
ваг, поїздок або вiзиту до родичiв.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Вам необхiдно зосере-
дитися i згрупуватися 
перед рiшучим i успiш-
ним стрибком вгору 

по кар`єрних сходах. Правда, 
доведеться забути про сумнiви 
i сентименти. Всiм не догодиш. 
Працювати доведеться бiльше, 
зате ви перейдете на бiльш висо-
ку фiнансову щабель. У середу є 
небезпека по наївностi попастися 
в майстерно розставленi мережi 
в особистому життi. У п`ятницю 
необхiдно зберiгати тверезiсть 
розуму, а будь-який емоцiйний 

зрив загрожує небезпечними на-
слiдками. У суботу пом`якшать 
навiть найгострiшi кризовi ситуа-
цiї, з багатьох проблем вдасться 
знайти вихiд.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Цей тиждень має до 
цiкавих знайомств, за-
хоплюючим вiдкриттям 

i плiдної спiвпрацi. У понедiлок 
вам можуть перешкодити не-
сподiванi обставини, але вже у 
вiвторок все пiде по накатанiй. З 
вiвторка по п`ятницю ви будете 
на рiдкiсть приємним спiврозмов-
ником. Старшi родичi можуть ви-
явитися джерелом вельми цiнних 
порад. Проявiть свою лояльнiсть 
по вiдношенню до начальства, i 
воно не забариться видiлити вас. 
У вихiднi вас чекає приємна по-
їздка.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Сконцентруйтеся на 
розборi власних ба-
жань. Зрозумiли, чого 
хочете в даний момент 

найбiльше? Починайте працю-
вати у вiдповiдному напрямку. I 
у вас все вийде. Особливо якщо 
вас буде надихати любов. Успiх 
можливий по всiх фронтах, голов-
не - нiчого не боятися i вiрити в 
себе. Вас чекає велика прибуток 
або пропозицiю зайняти керiвну 
посаду, що дозволить вам стати 
забезпеченою людиною.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Тиждень обiцяє бути 
досить динамiчною i 
напруженою, доведеть-

ся розбиратися з невiдкладними 
справами, можлива надмiрна 
завантаженiсть на роботi. В се-
рединi тижня до усiма iншого вас 
можуть атакувати проблеми з ми-
нулого, без рiшення яких не буде 
просування вперед. Вам знадо-
бляться титанiчнi зусилля, щоб 
прорватися. Зате в кiнцi тижня 
настане пора вiдпочинку та уми-
ротворення.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Великi кредити зараз 
краще не брати. По-
старайтеся привести 

вашi думки i почуття в порядок. I 
перестаньте киснути, загляньте 
в себе, уравновесьте свiй емо-
цiйний стан. Зараз саме час для 
налагодження втрачених зв`язкiв, 
якi вам знадобляться в найближ-
чому майбутньому. 

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
На цьому тижнi домог-
тися успiху ви зможете 
тiльки за допомогою 
особистих органiзатор-

ських умiнь i нових iдей. Не чекай-
те, що хтось iнший вирiшить вашi 
проблеми. Вiрогiднi вiдрядження. 
Вони будуть сприяти полiпшенню 
вашого матерiального станови-
ща. Постарайтеся не вiдкладати 
сiмейнi справи на потiм, пого-
ворiть по душах з другою поло-
винкою, схоже, в особистiй сферi 
у вас назрiли проблеми, якi не 
варто iгнорувати.

РИБИ (20.02 - 20.03).
На роботi очiкують-
ся змiни. Причин для 
панiки немає, але 
можна задуматися над 

пiдвищенням власної квалiфiкацiї. 
Коли-небудь неодмiнно стане в 
нагодi, навiть якщо i не зараз же. 
Постарайтеся все дуже ретельно 
обмiркувати, перш нiж вимовля-
ти ключовi слова. Успiх будь-яких 
переговорiв залежить виключно 
вiд чiткостi вашої аргументацiї. А 
ось з поїздками i з налагоджен-
ням партнерських вiдносин вам 
просто пощастить.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Ольга молила Бога про одне: повернути до 
життя її єдину доньку, її кровиночку. Та Ірин-
ка згасала, мов свічка. Лікарі безпорадно розво-
дили руками. А тут ще ці видіння. Вони мучи-
ли Ольгу, переслідували. Здавалося: це навіть 
не сон, а відбувається насправді. Кому могла 
розповісти про це Ольга? Відкрити таємницю, 
яку носила у собі ось уже майже шістнадцять 
років. Вона була тоді лише на другому кур-
сі університету. Після його закінчення хотіла 
вчитися далі – мріяла стати лікарем. І раптом 
це кохання.

Воно захопило її, як весняна повінь. Ольга 
навіть не опиралася – плила за течією міцних 
чоловічих рук, жагучої пристрасті, чогось п’ян-
кого і солодкого, невідомого їй досі. Чоловік, 
якого вона так безтямно любила, був набага-
то старшим від неї. Ольгу це не лякало, навпа-
ки, потай гордилась, що її кохав вродливий, 
впевнений у собі, забезпечений чоловік. Заси-
пав Ольгу дорогими дарунками. Не раз відчу-
вала на собі заздрісні погляди одногрупниць, 
коли приходила у новому модному платті чи 
кофтині.

Інколи вона все-таки запитувала коханого: 
мовляв, що буде далі?

Довірся мені, – заспокоював він її, і Ольга 
відчувала себе ма- ленькою дівчинкою, якій не 
варто ні про що піклуватися. Вона помилила-
ся. Коли призналася Вікторові, що вагітна, че-
кала радості, здивування, розуміння. А вийшло 
зовсім по-іншому. Він дивився на неї недовір-
ливо, аж перелякано.

Цього не може бути, – заперечував. – Я ж 
купував тобі таблетки. Ольга чесно зізналася: 
вона забула про ті пігулки. Він обдав її крижа-
ним поглядом. Тоді це твої проблеми. До речі, 
аби ти знала: у мене є дружина, син. Чому ра-
ніше про це не сказав? Але ж ми не збиралися 
одружуватися. Я тобі нічого не обіцяв. Просто 
кохав. І я не винен, що ти, Оленько, усе зрозу-
міла по-іншому. А тепер – мені пора. Вона не 
вірила, що Віктор так просто зачинить за собою 
двері. Але за вікном шумів тільки вітер. Проп-
лакала усю ніч. Уранці спохопилася: вона ж не 
знає про Віктора нічого. Де він живе, де пра-
цює? Познайомилися вони випадково, на ву-
лиці. Падав дощ, а вона була без парасольки. 
І раптом десь з глибини вечірніх сутінків ви-
ринув Віктор. Прикрив її своєю широкою па-
расолею. Така гарна дівчина, а мокне. Ось моя 
машина, сідай, підвезу. Ольга на мить завага-
лася. Він засміявся. Не бійся, я маленьких ді-
вчаток не ображаю. Віктор справді відвіз її до 
гуртожитку. Та вже наступного дня чекав біля 
училища. Заїхав подивитися, чи не застудила-
ся моя дощова принцеса, – пожартував. Відтоді 
усе й поча- лося. Точніше, після того, як Ольга 
переселилась у квартиру, винайняту для неї Ві-
ктором. І все-таки він повернувся. Привіз гро-
ші. Ось. Тут вистачить, щоб обійшлося без кло-
потів. Вибач, але до лікарні підеш сама. Мене у 
місті багато хто знає. Вона поплакала ще кілька 
днів і зібралася в поліклініку. Одразу сказала 
лікарці, мовляв, чим швидше, тим краще, гро-
ші у неї є. Залишіть їх для дитини. Перерива-
ти вагітність уже пізно. У село до батьків Оль-
га їхати боялася. Старалася, щоб і в училищі 
не дізналися. З нетерпінням чекала канікул. 
Єдина втіха – Віктор заплатив за квартиру на-
перед. Та й господиня трапилася добра: ні про 
що не розпитувала, не дорікала Ользі. Немов-
ля народилося передчасно. Семимісячне, кво-
ле. Ользі було байдуже. Вона давно знала, що 
відмовиться від дитини. Хоча б назвіть дівчин-
ку, щоб не була безіменна. Дайте прізвище, – 
попросила лікарка, коли Ольга писала відмо-
ву. Вона вивела акуратним почерком: Вікторія. 
А прізвище дала дівоче своєї мами. Десь підсві-
домо хотілося, аби дівчинка мала щось і від неї, 
хай тоненьку ниточку.

Намагалася про все забути, стерти з пам’я-
ті і почати життя з чистого аркуша. Закінчила 
училище й одразу пішла на роботу. Влаштува-
лася медсестрою у дільничній лікарні невели-

кого міста. Її ровесниці уже давно повиходили 
заміж, а вона ніяк не наважу- валася. На за-
питання та докори батьків віджартовувалася, 
мовляв, навіщо мені чоловік, де його доброго 
знайти? Ліпше удочерю собі дівчинку. Батьки 
сердилися, а Ольга усе частіше думала про це. 
Про свою, загублену десь у дитячому будинку 
доньку. Вона розшукає і забере її. Удочерить. 
А тоді вийде заміж. Котрогось дня вона справ-
ді зупинилася перед дверима дитячого будин-
ку. Донька була тут. Ольга розпитувала у ви-
ховательки про дівчинку. Віка дуже розумна і 
талановита. Побачите, як вона малює. Тільки 
дівчинка хвора, від народження. Віка не може 
ходити. І знову в Ольги, як тоді, коли Віктор 
зрадив її, щось обірвалося всередині. Відда-
ла цукерки для Віки виховательці. Поглянула 
на доньку здалеку, коли та гралася з іншими 
дітьми. І поспішила попрощатися. Ще кілька 
разів Ольга їздила у дитячий будинок. Пере-
давала доньці одяг, домашні ласощі. І тільки 
один-єдиний раз зустрілася віч-на-віч з Вікою. 
Була рання осінь. Ольга приїхала в інтернат, у 
який перевели доньку. Ішла стежиною, рясно 
вкритою обпалим листям. І раптом:

Допоможіть, будь ласка…
Віка!..
Я не можу переїхати через бордюр. А ви-

ховательки нема. Піднесіть трішки візок. Це 
– неважко.

В Ольги трусилися руки. Нахилилася над 
візком і відчула на щоці тепле дихання доньки.

Ну ось, дякую, – Віка усміхалася Ользі. – 
Ой, а чого ви плачете? Дитяча рука торкнула 
Олине обличчя.

Не треба. Бачите, я не плачу…
Візок покотився далі, залишивши Ользі по-

гляд карих оченят доньки. Це вже потім, удо-
ма, Ольга згадувала: обличчя Віки сміялося, а 
очі – сумні-сумні. А, може, це тільки здалося?

Більше в інтернат Ольга не їздила. Ніби бо-
ялася ще однієї зустрічі з донькою. То навіщо 
травмувати себе і дитину? А потім у її житті 
з’явився Андрій. Тихий, ніби і нічим не приміт-
ний. У містечку усі хвалили Андрія: за те, що 
мав золоті руки і добру душу. А вроду? Один 
вродливий в Ольги уже був. Вони одружили-
ся. Незабаром Ольга народила доньку. У сім’ї 
панувало тихе спокійне щастя. І раптом ця без-
глузда трагедія: Іринку прямо біля дому збив 
п’яний мотоцикліст. Уже який день донька не 
приходить до тями, нікого не впізнає, не роз-
мовляє. А Ользі, тільки ледь задрімає, з’явля-
ється один і той же сон: Іринка, а поруч інша 
дівчинка. Стоїть біля Іринки, усміхається, а 
очі – сумні. Ольга кличе то одну, то другу, а 
нікотра до неї не йде. І тоді вона дала обітни-
цю – поїхати в інтернат і забрати додому Віку. 
Людські пересуди? Що їй до того? Андрій? 
Якщо кохає – зрозуміє. А ні – Ольга і без ньо-
го проживе, з доньками. Тільки ось хай Ірин-
ка одужає. Донька справді поверталась до жит-
тя. Лікарі знову розводили руками, мовляв, 
тільки диво врятувало дівчинку. Ольга ж дя-
кува- ла Всевишньому. Котрогось дня вона зі-
бралася і поїхала в інтернат. Ішла тією самою 
з пожухлою травою стежиною. А ось бордюр, 
біля якого вона зустрілася з донькою. Ви шу-
каєте Віку? Її уже немає, – літня вихователька 
дивилася на Ольгу байдуже і втомлено.

Її перевели в інший інтернат?
Ви не зрозуміли. Віка померла. Ви ж так дов-

го не їхали. Навіть не телефонували. Не зна-
ли, що вона тяжко хворіла. До речі, Віка часто 
запитувала, коли приїде схожа на неї тьотя. 
Якщо хочете, ходімо, я покажу, де її могила. 
Десь високо, у небесах, дрібним дощиком пла-
кав вітер. Маленький горбик землі і тиша. Я 
прийшла, я приїхала до тебе, доню. – шепотіла 
Ольга. – Прости, що пізно. І знову, як колись, 
у той далекий день її зустрічі з Вікою, відчула 
на обличчі доторк дитячих долонь. А, може, то 
просто повіяв вітер, що ридав у небесах.

Зіна Кушнірук
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Корисно

Обов’язковим платежем, що справ-
ляється з власників земельних діля-
нок та земельних часток (паїв), та 
постійних землекористувачів, є зе-
мельний податок. Існують випадки, 
коли певні особи мають пільги по 
сплаті цього платежу.

Від сплати земельного податку 
звільняються:

особи з інвалідністю І і ІІ групи;
особи, які виховують трьох і більше 

дітей віком до 18 років;
пенсіонери (за віком);
ветерани війни та особи, на яких по-

ширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту»;

особи, визнані законом такими, що 
постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи;

на період дії єдиного податку чет-
вертої групи власники земельних ді-
лянок, земельних часток (паїв) та 
землекористувачі за умови передачі 
земельних ділянок та земельних час-
ток (паїв) в оренду платнику єдиного 
податку четвертої групи.

Варто зазначити, що звільнення від 
сплати податку за земельні ділянки, 
поширюється на одну земельну ділян-
ку за кожним видом використання у 
межах граничних норм:

для ведення особистого селянсько-
го господарства – у розмірі не більш 
ніж 2 га;

для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських бу-
дівель і споруд (присадибна ділянка): 
у селах – не більш ніж 0,25 га, в сели-
щах – не більш ніж 0,15 га, в містах – 
не більш ніж 0,10 га;

для індивідуального дачного будів-
ництва – не більш ніж 0,10 га;

для будівництва індивідуальних га-
ражів – не більш ніж 0,01 га;

для ведення садівництва – не більш 
ніж 0,12 га.

Важливо пам’ятати, що до переліку 
видів земельних ділянок, щодо яких 
фізичні особи мають право на пільги зі 
сплати земельного податку, не вклю-
чено земельні ділянки, що утворили-
ся шляхом переданих за рішенням від-
повідної ради земельних часток (паїв). 
Якщо фізична особа станом на 1 січ-
ня поточного року має у власності 
декілька земельних ділянок одного 
виду використання, площа яких пе-
ревищує межі граничних норм, то до 
1 травня поточного року повинна по-
дати письмову заяву у довільній фор-
мі до контролюючого органу за міс-
цем знаходження земельної ділянки 
про самостійне обрання/зміну земель-
ної ділянки для застосування пільги. 
Пільга починає застосовуватися до 
обраної земельної ділянки з базово-
го податкового (звітного) періоду (ка-
лендарний рік), у якому подано таку 
заяву. Якщо право на пільгу у фізичної 
особи виникає протягом календарно-
го року, та/або фізична особа набуває 
право власності на земельну ділянку/
ділянки одного виду використання, 
така особа подає заяву про застосу-
вання пільги до контролюючого орга-
ну за місцем знаходження будь-якої 
земельної ділянки протягом 30 кален-
дарних днів з дня набуття такого пра-
ва на пільгу та/або права власності.

Про це розповіли у Мін’юст

Відкриття в Україні на початку 
липня цього року ринку землі 
стало черговим кроком в 
адаптації національного 
законодавства до європейського 
та дозволило громадянам 
вільно розпоряджатися своєю 
власністю. Тому питання, що 
виникають при укладанні 
договорів, предметом яких 
є земельні ділянки, є цілком 
очікуваними та потребують 
роз’яснення.

 Начальниця Північно-Східного 
міжрегіонального управління Мініс-
терства юстиції (м. Суми) Ірина СВИ-
СТУН відповіла на найпоширеніші пи-
тання, що цікавлять громадськість.

Хто може бути покупцем? 
Купити земельну ділянку можуть гро-

мадяни України, територіальні громади, 
держава, а також з 2024 року – юридич-
ні особи, котрі створені та зареєстровані 
за законодавством України, учасниками 
яких є лише громадяни нашої країни. 

Хто та як буде перевіряти 
покупця? 
Обов’язок контролю статусу покуп-

ця покладено на нотаріуса. Він пови-
нен буде перевірити не лише правиль-
ність поданих документів, а й з’ясувати 
деяку інформацію про саму особу, яка 
до нього звернулась: чи не накладено на 
неї санкції, джерело походження її ко-
штів, переконатися чи не розташована 
земельна ділянка поблизу Державного 
кордону. Разом з тим, за наявності по-
рушень встановлених вимог, нотаріус 
буде зобов›язаний відмовити в держав-
ній реєстрації договору. 

А чи оподатковується договір з відчу-
ження землі? Якщо так, то який відсо-
ток такого податку?

Варто пам’ятати, що при купівлі будь-
якої нерухомості, нараховується певний 
податок. Тож, й власникам земельних 
ділянок необхідно буде сплатити:

5% - податку на доходи фізичних осіб;
1,5% - військового збору. 
Базовою розрахунковою величи-

ною для оподаткування буде зазначе-
на в договорі купівлі-продажу ціна, яка 
не може бути нижчою за оціночну вар-
тість землі, розрахованої уповноваже-
ним органом.

Чи є чіткий та зрозумілий алгоритм 
реалізації права на безоплатне 
отримання земельної ділянки?

Звісно є. Цей алгоритм складається 
з 6 основних кроків, зробивши які, вис 
станете власником земельної ділянки. 

Тож, крок № 1: обрання вільної зе-
мельної ділянки за бажаним місцем роз-
ташування та з відповідним цільовим 
призначенням. У цьому може допомог-
ти Публічна кадастрова карта за поси-
ланням: https://map.land.gov.ua. 

Крок № 2: звернення до сільської, се-
лищної, міської ради (якщо питання 
стосуються земель комунальної власно-
сті) та надання необхідних документів.

Крок № 3: замовлення розроблення 
проекту землеустрою у землевпорядній 
організації шляхом укладення відповід-
но договору з чітким визначенням вар-
тості та строків виконання робіт.

Крок № 4: реєстрація земельної ділян-
ки у Державному земельному кадастрі.

Крок № 5: затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки. Рішення про затверджен-
ня проекту землеустрою є одночасно рі-
шенням про передачу земельної ділянку 
у власність чи у користування.

Крок № 6: державна реєстрація права 
власності тепер Вашої земельної ділян-
ки у Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень. Піс-
ля реєстрації у Державному реєстрі ре-
чових прав на нерухоме майно Ви стає-
те повноправним власником земельної 
ділянки.

А чи можлива зміна цільового 
призначення земельної ділянки?
Якщо ви бажаєте змінити цільо-

ве призначення земельної ділянки, то 
спочатку необхідно засвідчити у нота-
ріуса підписану власником заяву, потім 
подати до уповноваженого органу роз-
роблений проєкт землеустрою, а вже 
після його затвердження внести відпо-
відні зміни до Державного земельно-
го кадастру.

Відтепер землю можна використову-
вати більш продуктивно – без остраху 
вкладати кошти у власну землю (заку-
повувати техніку, інвестувати в розроб-
ку і покращення земель, використовува-
ти нові технології). 

Ринок землі зробив українських зем-
левласників повноспроможними влас-
никами землі — як і власники у євро-
пейських країнах. 

Середня вартість оренди земельних 
паїв в області зросла за останній рік.

Про це повідомив директор Депар-
таменту агропромислового розвит-
ку Полтавської ОДА Сергій Фролов 
12 жовтня під час брифінгу, присвя-
ченому 100 дням роботи ринку землі. 
За його словами, в області зросла вар-
тість оренди паїв:

«Якщо взяти за період хоча б року, 
то ми маємо збільшення (ціни оренди 
– прим. авт.) за пай з 10 тисяч до 25 
тисяч, а він в області становить 3,7 га».

Сергій Фролов говорить, що за-
провадження ринку землі поступово 
впливає на ріст ціни продажу земель-
ної ділянки, а також на вартість орен-
ди земельної ділянки:

«Вартість оренди буде продовжу-
вати зростати, тому що відбувається 
певна конкуренція в сфері земельних 
відносин. Суб’єкти господарювання, 

які використовують уже не один рік 
земельні ділянки, будуть робити все 
для того, щоб працювати на цій зе-
мельній ділянці, у яку вкладені пев-
ні інвестиції, у покращення її родю-
чості землі».

Зі слів директора Департаменту, за-
провадження обігу земель найбільше 
вплине на ті галузі сільського госпо-
дарства, які мають великі капітальні 
вкладення – садівництво та зрошення.

«Вкладаються величезні гроші в 
проведення комунікацій, закупову-
ється досить дороге обладнання для 
зрошення. Зрозуміло, що ця земельна 
ділянка є у власності. Це обладнання і 
кошти будуть досить довго працювати 
у сільгоспвиробника. У вигідному по-
ложенні будуть і власники земельних 
паїв, які хочуть скористатися правом 
продажу, і ті аграрії, які хотіли б мати 
у власності землі сільгосппризначен-
ня», – каже Сергій Фролов.

ВАРТІСТЬ ОРЕНДИ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ПАЇВ НА 
ПОЛТАВЩИНІ ЗРОСЛА

ХТО ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД 
СПЛАТИ ОБОВ’ЯЗКОВОГО 
ПЛАТЕЖУ

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК: 



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


