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Під таким гаслом, в усіх регіонах України 
із 1 квітня по 30 вересня 2021 року 
відбуватиметься 16-та Всеукраїнська 
акція «Серце до серця». 

Акцію організовують шістнадцятий рік 
поспіль. За цей час вона встигла набути 
загальнонаціональної підтримки. За 15 
років діяльності фонду спільними зусил-
лями було зібрано 42 786 419,30 грн, за які 
придбано медичне обладнання й переда-
но в безкоштовне користування в терито-
ріальні медичні об’єднання кожної облас-
ті України. Наприклад, в обласні та міські 

дитячі лікарні передали медобладнання 
для діагностики слуху в новонароджених 
і дітей старшого віку, слухові апарати, 
офтальмологічне й кардіологічне облад-
нання, інсулінові помпи, системи моні-
торингу цукру в крові, обладнання для 
реанімаційних і неонатальних відділень.

Як повідомили організатори, цього 
року акція відбуватиметься в адаптивно-
му режимі до змін стану захворюваності 
в територіальних об’єднаннях та з ураху-
ванням карантинних обмежень, пов’яза-
них із коронавірусною інфекцією.

Кошти збиратимуть для придбання не-

отологічного медичного обладнання у ди-
тячі відділення лікарень і пологові будин-
ки України.

Торік під час проведення п’ятнадцятої 
акції, яка тривала з 1 квітня по 30 верес-
ня, волонтери зібрали 1 593 138,69 грн. 
Найбільше коштів із-поміж регіонів Укра-
їни – 506 939 грн – зібрано в Кременчуці.

Деталі – на офіційній сторінці ВБФ 
«Серце до серця» https://sercedoserca.
com.ua/.

Всеукраїнський благодійний фонд  
«Серце до серця»

У 2012 році ООН своєю резолюцією 
проголосила 20 березня Міжнародним 
днем щастя. Цікаво, що ініціатива 
установи Міжнародного дня щастя 
надійшла з невеликої гірської країни - 
Бутану. Вважається, що жителі Бутану 
є найщасливішими людьми в світі - 
чемпіонами за коефіцієнтом Валового 
Національного Щастя (Gross National 
Happiness Index). 

Безсумнівно, кожен з нас хоч 
раз у житті замислювався: 
а що ж таке щастя... 

Одні кажуть, це — фізичний, мораль-
ний і соціальний стан людини, за яко-
го вона відчуває внутрішнє задоволення 
і радість від життя. Другі, що щастя — 
коли здійснюються всі мрії. Усі вони сто-
відсотково праві. Що ж таке щастя?

Щастя залежить від багатьох факторів, 
вони повинні діяти одночасно. Напри-
клад, людина мусить бути здоровою, ма-
ють бути здоровими її рідні і близькі, щоб 
було добро і благополуччя в сім’ї, бути 
вільною і самодостатньою, матеріально 
забезпеченою, мати роботу, що подоба-
ється, додайте до цього умови для повно-
цінного відпочинку, а ще доступ до всіх 
рівнів освіти, культури і мистецтва. Для 
щастя людині потрібні любов і шана, від-
чуття своєї корисності і потрібності для 
рідних, близьких, суспільства. Також ма-
ють бути щасливими всі навколо, вільною 
країна. Тому так складно людині відпо-
вісти на запитання: «Чи щаслива вона?» 

Оскільки складно мати всі названі фак-
тори, то дуже важливо визначати найго-
ловніші і боротися за них. А тверджен-
ня, що людина сама будує чи руйнує своє 
щастя, — справедливе. Адже здоров’я за-
лежить від того, як організувати свою 
роботу і відпочинок, раціонально і пов-
ноцінно харчуватися, боротися зі шкідли-
вими звичками. Приблизно такою мірою 
від людини, її мудрості і волі залежать й 
інші фактори, що формують щастя.

Визначення мети життя та методи її 
реалізації теж залежать від розуму і му-
дрості людини. Але є ще такі поняття, як 
доля, везіння, випадок, підсвідоме вмін-
ня бути у потрібному місці в потрібний 
час. Щоб стати щасливим, треба вміти 
ставити мету і мріяти про добре, вели-

ке, прекрасне. Можна наводити багато 
прикладів, коли ми, ніби випадково, зна-
ходимо те, що шукаємо, і здійснюємо те, 
про що мріємо. Хоча істиною є те, що для 
досягнення мети і здійснення мрій необ-
хідно систематично та цілеспрямовано 
працювати, мати волю, організованість, 
розсудливість і спокій, важливо розумно 
визначати мету і вміти обмежувати свої 
бажання.

Людина часто прагне того, 
що їй не потрібно

Щасливою може бути мудра і працьо-

вита людина, бо розумна і доцільна праця 
гарантує фізичне і духовне здоров’я, тво-
рить добро і матеріальні цінності. Лише 
мудра людина правильно визначає, коли 
необхідно сказати «так», а коли — «ні». 
Тому дурень, лінивий і злий не може бути, 
та й не буває щасливим. Щастя обирає до-
брих, чесних, коректних і справедливих. 
Спілкуйтеся так, щоб нікого не обража-
ти, не принижувати, поважайте свободу 
і право інших на свої думки і вподобан-
ня. Для щастя ми повинні користуватися 
знаннями, досвідом, культурою, літера-
турою, мистецтвом, різноманітною ін-

формацією. А спілкування з лісом, сте-
пом, горами, морем завжди несе людині 
здоров’я, задоволення і радість, а отже, 
щастя. І беззаперечно, що для щастя по-
трібен мир, відсутність природних і ан-
тропогенних катастроф, голоду і епідемій, 
свобода, розумний і гуманний державний 
устрій та мудрі, добрі люди навкруг. Ща-
стя не купується за гроші, його можна за-
служити, збудувати. Таке воно — щастя.

«БМ»

ЩАСТЯ, МАБУТЬ, У ТОМУ, ЩОБ УМІТИ, БУДЬ ВОНО 
ВСЕ НЕЛАДНЕ, ВІДЧУВАТИ СЕБЕ ЩАСЛИВИМ

У ЧОМУ ВОНО, ЩЧАСТЯ? 

КІЛЬКА СЛІВ ПРО ЩАСТЯ

«ЗДОРОВІ НЕМОВЛЯТА!»
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У зв’язку із цим, виконавчий комітет Гадяцької 
міської ради оголосив громадські обговорення з 
питання визначення місця встановлення ігрового 
комплексу

Ігровий комплекс «Корабель» призначений для ігро-
вих фізичних вправ на відкритому повітрі. Комплекс, 
розміром 14042мм х 7190мм х 6443мм, складається 
з платформ, з›єднаних між собою переходами різної 

конфігурації. Крім переходів до платформ приєдну-
ються різні підйоми і спуски.

Пропозиції щодо місця встановлення ігрового комп-
лексу «Корабель» приймаються у письмовій формі за 
адресою: вул. Л. Українки, 3, м. Гадяч (каб. № 11 (відділ 
містобудування, архітектури, ЖКГ та будівництва Га-
дяцької міської ради)) або на електронну пошту: arh_
hadiach@ukr.net. з 11.03.2021 по 10.04.2021.

«БМ»

У Агентстві місцевих доріг продовжуються спіль-
ні наради з головами територіальних громад Пол-
тавської області. Із головами громад обговорюють 
плани співпраці стосовно ремонту місцевих доріг і 
розвитку мережі, проведення заходів із безпеки руху 
та благоустрою смуги відведення, повідомляють в 

Агентстві місцевих доріг.
Меморандуми про співпрацю підписали уже 

49 громад. Серед них Сергіївська, Петрівсько-Ро-
менська, Великобудищанська, Краснолуцька, 
Лютенська. 

«БМ»

На офіційному сайті Гадяцької міської ради 
оприлюднили повідомлення для мешканців вулиць 
Полтавська та Героїв Майдану:

«З метою уникнення плутанини у назвах вулиць: 
Полтавська (колишня вулиця 50 років Жовтня), Геро-
їв Майдану (колишня вулиця Леніна) та дотримання 
Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітар-
них режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки», просимо власників домоволодінь вище-
зазначених вулиць демонтувати або замінити заста-
рілі покажчики назв вулиць, що розміщені на фаса-
дах будинків». 

«БМ»

Нагадаємо, у квітні 2020 року, виконавчий комітет 
Гадяцької міської ради прийняв рішення «Про надання 
дозволу гр. Олені Богуш на збір матеріалів попередньо-
го погодження для можливості будівництва розва-
жально-відпочивального комплексу «Тераса-парк».

Згідно ескізу наміру забудови розважальний комп-
лекс складатиметься із кафе, відкритих гриль-зон, аль-
танок, літнього майданчика, ігрового майданчика і 
зони фонтанів.

На офіційному сайті міської ради, 11 березня, по-
відомили, що розпочалися громадські обговорення 
передпроектних розробок «Будівництво розважаль-
но-відпочинкового комплексу «Тераса-Парк» в місті 
Гадяч».

Пропозиції мають право надавати фізичні та юри-
дичні особи, якщо вони є власниками (користувача-
ми) земельних ділянок або об’єктів нерухомого май-
на, розташованих в межах цієї територіальної зони, та 
на суміжній із визначеною зоною території.

Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій 
формі за адресою: м. Гадяч, вул. Л. Українки, 3, або на 
електронну пошту: arh_hadiach@ukr.net.

Анонімні пропозиції не розглядаються.
Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 

днів з дня оприлюднення повідомлення і триває з 11 
березня по  11 квітня 2021 року включно.

Із сайту міської ради

БУДУВАТИМУТЬ «ТЕРАСА-ПАРК»

МІСЬКРАДА ПРИДБАЛА 
НОВИЙ ІГРОВИЙ КОМПЛЕКС 

МЕМОРАНДУМ ПРО 
СПІВФІНАНСУВАННЯ РЕМОНТУ ДОРІГ 

ЗМІНІТЬ ЗАСТАРІЛІ 
ПОКАЖЧИКИ НАЗВ ВУЛИЦЬ

Шановний Сергію Олександровичу!
Ваш лист, разом із фотографією сина, опублікований 

у соцмережах та газеті, глибоко зворушив нас. Звичай-
но, жаль квітів, які Ви купили для колишньої дружини, 
шкода Ваших витрат, але не такий Ви й бідний. Бідні-
ший Ви душею, коли вдалися до такої писанини: брех-
ливої та принизливої.

Складається враження, що Ви продумали сценарій, за 
яким, у черговий раз, хотіли образити колишню дружи-
ну - Матip Ваших дітей. Вирішили привітати її, та забра-
кувало чоловічої і батьківської мудрості - першим сту-
пити на поріг хати, де народилися Ваші діти. Ось тут би 
й показали приклад синам, бодай не в любові, а в пова-
зі до Жінки,

Не по-чоловічому поступили Ви, пославши сина шу-
кати викинутi квіти (мабуть, не принесли вони радості 
у свято – тільки розпач і сльози).

Із Вашої писанини складається враження, що Інна 
Сергіївна погана мама, бо Ви, у вихідні, 90% часу прово-
дите з синами: гуляєте, подорожуєте, відвідуєте атрак-
ціони. Розваги у вихідні це не щоденні турботи, які ле-
жать на матері. Ви, мабуть, цього не бачили і не бачите, 
не цінували i не учите цьому дітей.  Ми ж у селі знаємо 
Інну Сергіївну, як працьовиту, добросовісну людину, 
охайну i дбайливу, турботливу i терплячу.

Йдеться у Вашому листі про нанесення психологічної 
травми дітям викинутими квітами. А травма від написа-
ного в листі, подвійна: i для матері і для дітей. 

Боляче читати про приниження людини, яка цього 
не заслуговує.

Усього 14 підписів

Питання реорганізації навчальних закладів Крас-
нолуцької територіальної громади розглядали під час 
засідання п’ятої сесії восьмого скликання, 2 березня. 

Отже, згідно оприлюднених рішень на офіційному 
сайті громади: 

 Римарівський заклад загальної середньої освіти 
(ЗЗСО) І-ІІІ ст. планують реорганізувати та перейме-
нувати у Римарівську гімназію; 

Хитцівський ЗЗСО І-ІІ ст. реорганізувати та перейме-
нувати у Хитцівську початкову школу; 

Гречанівський ЗЗСО І-ІІ ст. реорганізувати та пе-
рейменувати у Гречанівську початкову школу.

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», ст. 32 Закону України «Про 
загальну середню освіту», ст. ст. 32, 40 Кодексу Зако-
нів про працю України, ст. ст.106, 107 Цивільного ко-
дексу України, з метою приведення у відповідність до 
вимог законодавства, зокрема ЗУ «Про повну загаль-
ну середню освіту», підвищення ефективності заходів 
щодо розвитку освітньої галузі у громаді, ефективно-
го та раціонального використання бюджетних коштів, 
та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлен-
ня карантину та запровадження обмежувальних про-
тиепідемічних заходів з метою запобігання поширен-
ню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 
сесія сільської ради вирішила провести громадські об-
говорення з питань реорганізації вказаних закладів. 

Пропозиції та зауваження просять надсилати у пись-
мовій формі на електронну адресу: krlukaosvita@ukr.net 
із зазначенням прізвища ім’я по батькові особи, яка їх 
подає.

«БМ»

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ 
ЖИТЕЛІВ СВАТКIВСЬКОЇ 
ГРОМАДИ ОДНОСЕЛЬЦЮ 
СЕРГІЮ ХЕРОЇМУ

ХИТЦІ І ГРЕЧАНІВКА – 
ТІЛЬКИ ПОЧАТКОВА ШКОЛА
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
3 немовлят

10 осіб
пішли
з життя

4 пари
одружилися

жодна пара 
не 
розлучилася

Полтавською обласною прокуратурою спільно з 
іншими правоохоронцями у рамках розслідування 
кримінального провадження за фактом заволодіння 
чужим майном шляхом зловживання службовим 
становищем, вчиненому за попередньою змовою 
групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України), викрито 
протиправну діяльність працівників Газопромислового 
управління «Полтавагазвидобування» АТ 
«Укргазвидобування».

Працівники підприємства налагодили схему викра-
дення газового конденсату з установки комплексної 
підготовки газу. Викрадений конденсат вивозили на 
власних і службових автомобілях та реалізовували на 
одну з мереж автозаправних станцій, де газовий кон-
денсат змішували із бензином та продавали жителям 
Полтавщини. 

Під час обшуків на території промислу, автозаправ-
них станціях, за місцем проживання фігурантів, у га-
ражних приміщеннях, вилучено понад 53,5 тис. л. паль-
ного орієнтовною вартістю понад 1 млн 300 тис. грн., 
різноманітні ємності, наповнені рідиною з характер-
ним запахом газового конденсату, загальним об’ємом 
майже 900 л., чорнові записи тощо.

Також під час обшуків відібрано зразки палив-
но-мастильних матеріалів для проведення відповід-
них експертиз. 

Досудове розслідування у кримінальному про-
вадженні здійснюється  слідчим управлінням Головного 
управління Національної поліції України в Полтавській 
області за процесуального керівництва Полтавської об-
ласної прокуратури, оперативний супровід – Управлін-
ням стратегічних розслідувань в Полтавській області 
Департаменту стратегічних розслідувань Національ-
ної поліції України.

Слідчі та процесуальні дії тривають.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

У Гадячі, 10 березня, рятувальники допомогли дитині 
витягти ногу з радіатора опалення.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивіль-
ного захисту Полтавської ОДА:

«Рятувальники деблокували ногу дитини 2017 року 
народження, яка застрягла в радіаторі опалення, 
внаслідок власних пустощів дитини. Медичної допо-
моги хлопчик не потребував. Стан здоров’я дитини 
– задовільний». 

Мешканці села Рашівка Лютенської громади та ряту-
вальники місцевої пожежної охорони, 10 березня, вря-
тували двох оленів, які провалилися під лід на річці 
Псьол. Про це повідомила прес-служба ДСНС України.

Тварини тікали від зграї собак та провалилися під 
кригу. Люди витягли оленят на кригу та викликали пра-
цівників місцевої пожежної охорони та єгерів. Остан-
ні, за допомогою тросів, витягли тварин на берег. Обро-
били їм рани, коли тварини відпочили і їх відпустили.

«БМ» 

11.03.2021 р. у с. Лютенька, групою піротехнічних 
робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області 
знищено 3 артснаряди калібром 76 мм, 1 артснаряд ка-
лібром 45 мм та 1 мінометна міна калібром 82 мм, часів 
минулих війн, виявлені 10.03.2021р.

Управління цивільного захисту ОДА

подіяЗАСТРЯГ У 
РАДІАТОРІ

ВРЯТУВАЛИ ОЛЕНЯТ, 
ЯКІ ПРОВАЛИЛИСЯ 
ПІД КРИГУ

ВИКРАДЕННЯ 
ГАЗОВОГО 
КОНДЕНСАТУ 

До кол-центру поліції Полтавщини, 15-го березня, 
надійшло повідомлення від 36-річного жителя одного 
з сіл Гоголівської селищної територіальної громади Ми-
ргородського району. Чоловік повідомив, що він знахо-
диться у полі, поблизу села Устивиця в своєму автомо-
білі ВАЗ 2106 і має наміри покінчити з життям, а саме 
- підірвати побутовий газовий балон у своєму авто.

На місце події негайно були скеровані слідчо-опера-
тивна група Миргородського районного ВП, працівни-
ки кримінальної поліції, відділ вибухотехнічної служ-
би, поліція діалогу, рятувальники та медики.

Андрій Тюков, начальник Миргородського райвідді-
лу поліції, зазначив:

«У ході перемовин, які тривали майже дві години, 
нам вдалося вмовити чоловіка не робити необдуманих 
кроків. При спілкуванні ми з’ясували, що його обурив 
факт відмови місцевої сільради щодо виділення сім’ї 
двох гектарів земельного наділу. Це стало причиною 
таких відчайдушних дій. Намірів заподіяти шкоду ін-
шим людям він не мав».

На часі з чоловіком спілкуються слідчі. Вирішується 
питання про внесення даної події до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за частиною 1 статті 120 (До-
ведення особи до замаху на самогубство) Криміналь-
ного кодексу України.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

Київський районний суд Полтави, 1 березня виніс 
вирок Тарасу Торопову, який продав два згортки коно-
плі. За це суддя призначив чоловіку 6 років ув’язнення 
з конфіскацією частини майна. Про це стало відомо з 
Єдиного державного реєстру судових рішень.

Прес-служба прокуратури Полтавщини повідоми-
ла, що 32-річний чоловік у маршрутці продав особі два 
пакетики з коноплею. А майже через два тижні чоло-
вік вчинив аналогічні дії неподалік зупинки громад-
ського транспорту.

У суді обвинувачений провини не визнав та пояс-
нив, що першого разу в маршрутці їхав зі знайомим, 
який йому показував два згортки з канабісом, а також 
показував гроші. А другого разу, на зупинці, він пере-
дав знайомому пачку цигарок, в якій була конопля. Гро-
ші за неї не брав, бо це попрохав його зробити ще один 
знайомий.

Проте суд покази обвинуваченого розцінив критич-
но. До уваги суддя прийняв матеріали розшуково-слід-
чих дій — аудіо та відео фіксацію злочинів. 

Суд кваліфікував дії обвинуваченого як придбан-
ня наркотичних речовин з метою збуту та їх збут (ч.2 
ст. 307 КК України). Суддя призначив чоловіку 6 років 
тюрми з конфіскацією частини майна. Засуджений пе-
ребував під вартою з 5 жовтня 2020 року.

«Полтавщина»

Патрульна поліція Кременчука отримала виклик про 
крадіжку - жінка поважного віку повідомила, що до неї 
прийшли двоє невідомих, які представилися працівни-
ками газової служби та викрали у неї 5 тисяч гривень.

Отримавши опис імовірних злочинців, правоохо-
ронці розпочали пошуки. Виявили транспортний за-
сіб і людей, схожих за орієнтуванням. Перевіривши їхні 
документи правоохоронці з’ясували, що громадян нео-
дноразово притягували до кримінальної відповідально-
сті. Далі, відповідно до статті 34 Закону України «Про 
Національну поліцію» застосували превентивний за-
хід – поверхневу перевірку. Під час якої виявили кош-
ти, які, ймовірно, належать заявниці.

Патрульні передали осіб слідчо-оперативній групі для 
з’ясування всіх обставин.

Правоохоронці закликають усіх провести бесіди із 
рідними і пояснити, що шахраї часто маскуються під 
соціальних працівників. Якщо незнайомець завітав до-
дому, обов’язково вимагайте документ, який посвідчує 
особу, що він є представником конкретної організації. 
Звертайте увагу на особливі прикмети невідомих, аби 
за потреби надати цю інформацію поліції. У разі вияв-
лення підозрілих осіб телефонуйте на лінію 102.

Пресслужба поліції

ПОГРОЖУВАВ ПІДІРВАТИ 
ГАЗОВИЙ БАЛОН

6 РОКІВ ТЮРМИ 
З КОНФІСКАЦІЄЮ 
МАЙНА

ПРЕДСТАВИЛИСЯ 
ГАЗОВОЮ СЛУЖБОЮ 
ТА ПОЦУПИЛИ 
5 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
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На початку березня Гадяцький 
районний суд розглянув 
справу про адміністративне 
правопорушення, яка надійшла 
з відділення поліції № 1 
Миргородського РВП про 
притягнення до адміністративної 
відповідальності жителя с. 
Вельбівка Великобудищанської 
територіальної громади, 
директора Вельбівського 
закладу ЗСО І-ІІ ступенів, за ч. 5 
ст. 173-4 КУпАП.

Зі змісту протоколу про адміністра-
тивне правопорушення від 6 січня 2021 
року, складеного ДОП СП Гадяцького ВП 
Кайола С. В., слідує, що обвинувачений, 
перебуваючи на посаді директора Вель-
бівського ЗЗСО, порушив вимоги ст. 26 
Закону України «Про освіту», а саме не 
повідомив уповноваженим підрозділам 
органів Національної поліції України, а 
саме Гадяцький ВП про випадок булінгу 
зі сторони учня шостого класу, 2008 року 
народження. Його дії кваліфіковані за ч. 
5 ст. 173-4 КУпАП, як неповідомлення ке-
рівником закладу освіти уповноваженим 
підрозділам органів Національної поліції 
України про випадки булінгу (цькування) 
учасника освітнього процесу. Адже, згід-
но ч. 3 ст. 26 Закону України «Про освіту» 
керівник закладу освіти в межах наданих 
йому повноважень повідомляє уповнова-
женим підрозділам органів Національної 
поліції України та службі у справах дітей 
про випадки булінгу (цькування) в закла-
ді освіти.

Вину у вчиненні адміністративного 
правопорушення обвинувачений не ви-
знав та пояснив, що підстав для звернен-
ня з повідомленням до правоохоронних 
органів у нього не було, оскільки віднос-
но малолітньої особи булінг не вчинявся, 
тобто систематичних протиправних дій 
з боку інших учасників освітнього про-
цесу цькування не здійснювалось. Окрім 
того, пояснив, що навпаки сам школяр 
допускає неналежну поведінку, у зв`яз-

ку з чим виник між ним та іншими учня-
ми конфлікт.

Отже, в протоколі про адміністративне 
правопорушення має бути відображено 
суть адміністративного правопорушен-
ня, яке має включати не лише дані про не-
повідомлення про булінг, але і час, місце 
здійснення самого булінгу фактичні дані 
відносно того, що зазначений факт мав 
місце, коли, ким та яким чином він був 
здійснений, оскільки це підлягає доказу-
ванню під час розгляду справи про адмі-
ністративне правопорушення. Відсутність 
самого факту булінгу виключає і відпові-
дальність про неповідомлення про нього.

Протокол про адміністративне право-
порушення не містить зазначення суті ад-
міністративного правопорушення, тобто 
всієї його складової об`єктивної сторо-
ни. Відсутність місця на бланку прото-
колу для зазначення складу адміністра-
тивного правопорушення не виключає 
можливості здійснити його продовжен-

ня на додатковій сторінці (прошитій та 
пронумерованій з підписами особи яка 
склала протокол та особи яка притягаєть-
ся до адміністративної відповідальності).

Зі змісту протоколу про адміністратив-
не правопорушення вбачається, що він не 
містить зазначення суті адміністратив-
ного правопорушення, тобто всієї його 
складової об`єктивної сторони. Суть ад-
міністративного правопорушення викла-
дено в загальних рисах без конкретизації 
об`єктивних ознак складу адміністра-
тивного правопорушення, передбачено-
го ст.173-4 КУпАП. Зокрема, у протоко-
лі не зазначається, які саме насильницькі 
дії були вчиненні порушником (поруш-
никами) стосовно неповнолітнього по-
терпілого, які наслідки викликали вказані 
дії у потерпілого та чи були вони взага-
лі, чи мало діяння систематичний харак-
тер, якщо так, то в який період часу, з кон-
кретною вказівкою на час кожної події.

Як вбачається з заяви матері неповно-

літнього потерпілого, з якою вона звер-
нулася 24.12.2020 до Гадяцького ВП, 
23.12.2020 її сину, під час навчально-
го процесу було заподіяно тілесні ушко-
дження у вигляді струсу головного мозку.

Зі змісту колективного звернення бать-
ків від 28.12.2020 на ім`я директора Вель-
бівського ЗЗСО ступенів вбачається, що 
учень 6-го класу Вельбівської школи сво-
їми діями та поведінкою згубно впливає 
на психофізичний стан їх дітей, а саме об-
зиває учнів принизливою нецензурною 
лайкою, залякує та б`є, дівчатам погро-
жує зґвалтуванням, у зв`язку з чим про-
хали захисту у директора, шляхом переве-
дення цього учня на індивідуальну форму 
навчання.

Про конфлікт, який відбувся у Вельбів-
ському закладі ЗЗСО 23 грудня 2020 року 
між учнями, свідчать доповідні записки 
вчителя початкових класів, класного ке-
рівника 8 класу, а також пояснення ін-
ших осіб, долучені до протоколу про ад-
міністративне правопорушення , якими 
підтверджується не лише конфлікт, який 
відбувся між учнями школи, а також про 
неналежну поведінку самого потерпілого.

У той же час, будь-які докази, підтвер-
джуючі наявність у малолітнього тілес-
них ушкоджень та ступінь їх тяжкості, 
після конфлікту, який відбувся у школі 
23.12.2020, відсутні.

До протоколу про адміністративне пра-
вопорушення не додано беззаперечних 
доказів, того, що у закладі освіти був на-
явний випадок булінга (цькування) учас-
ника освітнього процесу, а саме учня 6-го 
класу Вельбівської школи , чи мало вка-
зане діяння систематичний характер, а 
докази, які маються в матеріалах справи, 
навпаки спростовують наявність булін-
гу відносно.

Оцінивши усі наявні у справі докази, 
суддя постановив закрити провадження 
справі через те, що факт наявності булінгу 
не знайшов свого підтвердження, а тому 
склад правопорушення, передбачений ч. 
5 ст. 173-4 КУпАП, відсутній.

Сторінку підготувала О. Кириченко за матеріалами 
відкритих даних ЄДРСР

Гадяцький районний суд, 24 лютого, 
розглядав матеріали про притягнен-
ня до адміністративної відповідально-
сті громадянина України, працюючого 
ПрАТ «Гадячгаз» слюсарем, за ч. 2 ст. 
182 КУпАП.

Було встановлено, що 16.01.2021 
року близько 2 години, у Гадячі по вул. 
Гетьманській,26, він порушував тишу, 
а саме: голосно викрикував та спі-
вав використовуючи звуковідтворю-
вальну апаратуру, яка заважала спати 
громадянам.

У судове засідання він не з`явився, бу-

дучи повідомленим належним чином. 
Його винуватість у вчиненні адміні-
стративного правопорушення, підтвер-
джується наступними доказами: прото-
колом, рапортом чергового відділення 
поліції №1, поясненнями учасників.

Керуючись ч.2 ст. 182, ст. 283, ст. 284 
КУпАП, суддя постановив визнати вин-
ним та піддати адміністративному стяг-
ненню у вигляді штрафу на користь 
держави в розмірі 255 грн. Окрім цьо-
го із нього буде стягнуто судовий збір  
454 грн.

Під час розгляду матеріалів, які надійш-
ли з відділення поліції №1 Миргородсько-
го РВП про притягнення до адміністра-
тивної відповідальності пенсіонера за 
ч.2 ст. 154 КУпАП, судом було встанов-
лено, що 1.02.2021 року. о 15:00, він вигу-
лював собак без намордника, внаслідок 
чого один собака вкусив потерпілу особу 
за ліву ногу, заподіявши шкоду здоров`ю.

У судове засідання власник собаки 
з`явився, свою вину визнав та пояснив, 

що собака не агресивна, раніше не на-
падала на людей. Його вина також під-
тверджується протоколом про адміні-
стративне правопорушення, рапортом, 
поясненнями учасників, фото.

Вивчивши матеріали справи, суд по-
становив закрити провадження у справі 
за малозначністю та звільнити обвинува-
ченого від адміністративної відповідаль-
ності і обмежитись оголошенням усного 
зауваження.

«ДИРЕКТОР ВЕЛЬБІВСЬКОЇ 
ШКОЛИ НЕ ПОВІДОМИВ  

ПРО ФАКТ БУЛІНГУ»

ГОЛОСНО СПІВАВ, 
ЗАВАЖАВ СПАТИ

СОБАКА БУВАЄ 
КУСЮЧОЮ, ЯКЩО 
БЕЗ НАМОРДНИКА
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Перше місце посідає паливно-енерге-
тична сировина – 35%, яка представлена 
вуглеводнями, а також торфом. На дру-
гому місці корисні копалини, що засто-
совуються для виробництва будівельних 
матеріалів – 34%, 20% – підземні води та 
лікувальні грязі, решта – це руди чорних 
металів і сировина для гірничо-хімічної 
промисловості, повідомляють на сайті 
Держгеослужби.

– 60% об’єктів мають відповідні дозво-

ли, 40% – не розробляються. Причини, 
чому не розробляються – різні, серед при-
чин: незначні запаси родовища, не дуже 
вдале розміщення об’єкта, питання пого-
дження та отримання різних дозвільних 
процедур, – пояснює Роман Опімах, го-
лова Державної служби геології та надр 
України.

Як видно з таблиці, на Полтавщині є 
наступні запаси корисних копалин:

нафта та газ – 100 родовищ;
торф – 30;
руди заліза – 6;
бішофіт – 1;
щебенева сировина – 12;
пісок будівельний – 16;
цегельно-черепична сировина – 98;
питні підземні води – 84;
мінеральні лікувальні підземні води – 22;
лікувальні грязі –1.

Загалом дізнатися про наявні родови-

ща корисних копалин, які відкриті для 
інвестування, ліцензовані об’єкти в об-
ласті, а також порядок отримання дозво-
лу на користування надрами можна з Ін-
вестиційного атласу Полтавської області 
надрокористувачу, який презентували на 
Полтавщині рік тому. Наразі цей продукт 
налічує понад 400 об’єктів, всі вони ма-
ють свій опис, знаходяться онлайн. 

Ознайомитися з ним детальніше можна 
на сайті Держгеології.

КОРИСНІ КОПАЛИНИ:
ЧОГО І СКІЛЬКИ У НАС Є

Запаси на Полтавщині

П’ята позачергова сесія 
Миргородської районної ради 
відбулася 12 березня. На 
засіданні депутати розглянули 
6 питань порядку денного, 
які стосувалися бюджету 
Миргородського району.
Перше питання порядку денного «Про 

перерахування залишків коштів загаль-
ного фонду, що утворилися на кінець бю-
джетного періоду на рахунках бюджетів 
ліквідованих районів» у минулому вже 
викликало хвилю обговорень, виконав-
чий апарат готував низку варіантів на за-
сідання четвертої сесії, проте цього разу 
депутати, які представляють інтереси те-
риторіальних громад, все ж дійшли згоди 
і поданий проект рішення на п’ятій сесії 
підтримали одноголосно. Відповідно до 
цього рішення, кошти частково спрямо-
вуються на річне функціонування Мир-
городської районної ради, решта коштів 
– повертаються до бюджетів територіаль-
них громад та мають цільове призначення 
– підтримка вторинної ланки медицини, 

адже в часи коронавірусу це є пріоритет-
ним напрямком фінансування.

Наступне рішення регламентує зміни 
до показників районного бюджету Ми-

ргородського району на поточний рік, а 
саме : кошти у сумі 6 млн гривень спря-
мовуються на продовження реконструк-
ції частини головного лікувального кор-

пусу під відділення екстреної медичної 
допомоги КНП «Миргородська ЦРЛ». Ме-
дичний заклад є опорним та буде обслу-
говувати пацієнтів з усіх 17 громад Мир-
городського району.

Також на засіданні депутати підтрима-
ли рішення про перерахування залишків 
коштів спеціального фонду, що утвори-
лися на рахунках відділу освіти, молоді, 
спорту та культури Шишацької РДА; про 
перерахування у 2021 році залишків ко-
штів спецфонду Миргородського район-
ного територіального центру соціального 
обслуговування; та про визнання безна-
дійною та списання повністю непогаше-
ної заборгованості по районному бюдже-
ту Великобагачанського району.

Окремо народні обранці прийняли рі-
шення направити звернення до Прези-
дента України, Голови Верховної Ради та 
Прем’єр-Міністра стосовно окреслення 
повноважень районних рад та приведен-
ня норм законодавства у відповідність до 
положень Конституції України.

Із сайту Миргородської райради

КОШТИ ПОВЕРНУЛИ ДО БЮДЖЕТІВ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

На Полтавщині обліковується 366 родовищ різноманітних 
корисних копалин, з яких 197 розробляються
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Ніна Бреус розповіла у Фейсбук-спільноті:
«Щоб показати, як святкують Масляну в нашій місцевості, броварчани 
завітали в етнографічний комплекс «Пирогово», під Києвом.
Це музей під відкритим небом, на якому представлено близько 300 
архітектурних споруд з усієї території України ХVI-XX ст. Сюди, на 
великі свята, їдуть кращі колективи і народні майстри з усієї України.
Отже наші броварчани - кращі, якщо їм випала така честь. Так тримати!»

«БМ»

Цими вихідними Полтавщина прощалася із зимою та вітала 
весну. Весь попередній тиждень у народі зветься Масляною. В 
цей час в Україні заведено ласувати млинцями та веселитися 
усім разом. 
Не відставати від традицій вирішили й співробітники Групи Нафтогаз. 

Вони запропонували місцевій владі своїх громад провести спільне свято. 
Валентин Жартовський, машиніст ТК, Яблунівський ЦВНГК: «Багато чую 

останнім часом, що люди втомилися від поганих новин та карантинів. Захо-
тілося подарувати всім радість. Поділився думкою з хлопцями, зі своїм керів-
ництвом із «Полтавагазвидобування». Всім сподобалося. Дякую, що органи 
місцевого самоврядування Великобудищанської (с. Плішивець, с. Книшів-
ка,) та Опішнянської територіальних громад підтримали ідею». 

Тим більше, як показала практика, якщо робити справу гуртом, то все ви-
ходить просто та легко. Місцеві творчі колективи із задоволеннями скориста-
лися можливістю продемонструвати свої таланти: колектив Опішнянського 
будинку дитячої та юнацької творчості; творчі колективи «Надвечір›я» Чов-
но-Федорівського будинку культури, «Дивоцвіт» Заїченського будинку куль-
тури, «Вишиваночка», Батьківського будинку культури, «Мелодіка», «Чарів-
ниця» (с. Плішивець) та інші.

Діти залюбки проводили час з аніматорами. Старші люди підспівували й 
підтанцьовували в такт рідним мелодіям та пригощали один одного тради-
ційними смаколиками, які приготували власноруч. 

Михайло Репало, слюсар-сантехнік, Яблунівський ЦВНГК: «Був приємно 
вражений активністю своїх односельців. Впевнений, що й надалі ми зможе-
мо разом робити багато добрих справ для наших громад».

Володимир Кужим, провідний інженер, Солохівський ЦВНГК: «Важаю зна-
ковим, що спільно з головою Опішнянської ТГ Миколою Різником ми змогли 
привести позитив у своє село. Люди щиро раділи нагоді відпочити та пара-
лельно робили добро для інших. Всі взяли участь у благодійному зборі ко-
штів на лікування для маленького Івана Єрмакова, який хворіє на цукровий 
діабет. Працюємо далі».

Микола Різник, голова Опішнянської ТГ: «Процвітання громади – наш 
головний обов’язок. Це можливо лише у співпраці з місцевими підприєм-
ствами та бізнесом. Вдячний за допомогу в організації сьогоднішнього свя-
та нашому давньому партнеру підприємству Групі Нафтогаз. Розраховуємо 
і подальшому на таке сусідське взаєморозуміння».

Сіл могло бути й більше, та через епідеміологічний стан багато з них були 
змушені відмовитися від заходу. Здоров’я важливіше. Втім, відмовилися не 
остаточно. Вирішили, що як тільки ситуація покращиться, спільно з місце-
вою владою громад провести наприкінці травня «Солов’їні ночі».

Ірина Степанко

Тепло з Нафтогазом

БРОВАРЧАНИ СВЯТКУВАЛИ 
МАСНИЦЮ В «ПИРОГОВО»
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Останнім часом населення 
почало звертати особливу увагу 
на якість «блакитного палива» - 
люди вважають, що до газу, який 
постачають до їхніх осель, щось 
домішують. Одні стверджують, 
що опалюють безперестанку 
свої будинки чи квартири, але 
бажаної тепловіддачі так і не 
отримують, інші нарікають 
на те, що їм значно більше 
часу доводиться витрачати на 
приготування їжі... Горить, але 
чомусь не гріє. Та й полум’я 
дивне - не блакитне, а жовте... 
Споживачі стверджують, що через не-

якісний газ швидко виходять із ладу ім-
портні котли, які дуже чутливі до різних 
домішок. При цьому газові лічильники 
справно нараховують куб за кубом. 

Якщо у Західній Європі газ доводять до 
потрібного стану спеціальною очисткою, 
то в Україні його не чистять. Лічильни-
ки враховують тільки об’єм, а не якість, 
тому населення платить за «брудний газ», 
який ледь горить, але коштує, як газ най-
вищої категорії.

Яка ситуація на Полтавщині і Гадяччи-
ні зокрема читайте далі.

Якість газу на Полтавщині 
одна із найгірших в Україні

Не дивлячись на те, що показник яко-
сті дещо покращився, все ж він залиша-
ється одним з найгірших в Україні. Про 
це повідомило ТОВ «Оператор газотран-
спортної системи України». Про якість 
газу свідчать показники теплоти згорян-
ня. У 2020 році теплота згоряння на Пол-
тавщині становила 8 тис. 144 ккал/м куб. 
У січні середнє значення теплоти згорян-
ня газу на Полтавщині становило 8 тис. 
202 ккал/м куб. А в лютому 2021 року цей 
показник становить 8 тис. 176 ккал/м куб. 

Схожі показники за лютий: на Львівщи-
ні, Черкащині, Кіровоградщині та Донеч-
чині. Середня теплота згоряння природ-
ного газу становить 8 тис 216 ккал/м куб. 

Найвищі показники зафіксували на Іва-
но-Франківщині (8 тис. 344 ккал/м³ куб) 
та Харківщині (8 тис. 310 ккал/м куб). 

Більшість країн Європи проблему з 
неякісним газом давно вирішили на ко-
ристь споживачів. Постачальник газу 
відправляє споживачу детальний раху-
нок, у якому зазначена спожита кількість 
газу в кубічних метрах, і теплота згорян-
ня. І це разом визначає кількість і якість 
спожитого газу, за який треба заплати-
ти. Однак у нашій державі це питання не 
врегульоване. 

Норма стандарту в Україні - 7600 кіло-
калорій (ккал) на метр кубічний. За євро-
пейськими стандартами - це паливо низь-
кої якості. За кордоном газ продають в 
мегаджоулях (МДж), а не в метрах кубіч-
них і «найгіршим» газом там прийнято 
вважати такий, теплота згорання якого 
сягає 8400 ккал, середні показники - це 
9000 ккал… 

На Гадяччині показники в нормі… 
Контролювати якість газу, вважають 

науковці, мають мати можливість не лише 
постачальники, але й споживачі, і в ос-
новному для того, щоб чітко розуміти, за 
що вони платять гроші. У той же час за-
соби вимірювання якості газу є тільки 

в того, хто його постачає - вони можуть 
раз на місяць чи тиждень провести дослі-
дження, виставити в Інтернет якісь про-
токоли, але ж насправді - це ні про що не 
говорить. 

Наприклад, на початку місяця 
прес-служба ПрАТ «Гадячгаз» інформу-
вала населення про те, що «Якість при-
родного газу, що подається споживачам у 
Гадяцькому окрузі, відповідає стандартам 
та являється однією з найвищих в Украї-
ні. Згідно ГОСТ 5542-87 теплота згорання 
природного газу має бути не менше 7600 
ккал/м. куб.

Найвища калорійність у Красній Луці 
– 9397 ккал/м. куб; Середняках – 9135 
ккал/м. куб, Харківцях 9132 ккал/м. куб.». 

Окрім цього, у ПрАТ «Гадячгаз» ствер-
джують, що не мають можливості вплива-
ти на фізико-хімічні характеристики газу. 
А сертифікати якості газу надані газови-
добувними організаціями (ГПУ «Пол-
тавагазвидобування» та НГВУ «Полта-
ванафтогаз»). Сертифікат відповідності 
фізико-хімічних параметрів природного 
газу видають Центральна хіміко-аналі-
тична лабораторія ГПУ «Полтавагазвидо-
бування», хіміко-аналітична лабораторія 
НГВУ «Полтаванафтогаз». Контроль яко-

сті проб природного газу, відібраних на 
об’єктах газопостачання в зоні діяльності 
ПрАТ «Гадячгаз» проводить атестована у 
відповідному порядку Виробнича лабора-
торія ПАТ «Полтавагаз», яка надає ПрАТ 
«Гадячгаз» Сертифікати контрольних пе-
ревірок параметрів природного газу. Кон-
троль параметрів газу товариство прово-
дить з періодичністю 1 раз на місяць.

Споживачі можуть ініціювати 
перевірки якості 

Всі підозри, які виникають у людей 
щодо низької якості блакитного палива, 
зовсім не свідчать про те, що якісний газ 
нам не постачають – стверджують спе-
ціалісти. Це може означати, що україн-
ське законодавство дозволяє її (якість) 
знижувати. 

Найпростіше, кажуть науковці, дода-
ти до природного газу більше азоту. Азот 
- інертний газ, він не вступає в реакцію з 
іншими речовинами, і виявити його вміст 
практично неможливо. А найцікавіше те, 
що відповідно до наших нормативних до-
кументів вміст азоту в природному газі не 
регламентується.

За допомогою нового обладнання мо-
лоді науковці в різні пори року досліджу-

вали газ, який нам постачають. І з’ясува-
ли, що в переважній більшості теплота 
згорання газу відповідає всім норматив-
ним документам, але протягом доби вона 
може відрізнятися в межах 10% (це бага-
то). Газ нижчої якості науковці досліджу-
вали взимку, вдень, якраз коли збіль-
шується його споживання. І цікаво, що 
в зимову пору року дослідники вияви-
ли підвищений вміст у газі азоту, в дея-
ких точках цей показник сягав 3%. І якщо 
наше законодавство вміст азоту у газі не 
регламентує, то у Європі він не повинен 
перевищувати 0,5%.

Оцінити якість газу в домашніх умовах, 
на жаль, практично неможливо, можна 
хіба що зробити незначні припущення. 
Скажімо, порівняти час приготування їжі 
на газовій плиті або ж відчути, як зміню-
ється температура в кімнаті. До того ж, 
багато може «розповісти» колір палива. 
Як відомо, газ має горіти чистим, блакит-
ним полум’ям. Тож помаранчеві або жов-
ті язики - показник, який «на око» можна 
побачити. Проте, перш ніж робити кон-
кретні висновки, фахівці радять пере-
конатися і в тому, чи правильно у вашій 
оселі встановлене і налаштоване газове 
обладнання (для цього потрібно викли-
кати майстра газової компанії). 

Якщо ж ви запідозрили, що до вашої 
оселі постачають газ не належної якості, 
то можна поскаржитися до газопоста-
чальника чи до регіонального відділен-
ня Держспоживстандарту, і теоретично 
вам повинні відшкодувати збитки. Пере-
вірка якості газу проводиться відповідно 
до умов ГОСТ 5542-87. Порядок відшко-
дування збитків, завданих споживачеві 
природного газу внаслідок порушення 
газопостачальним або газорозподільним 
підприємством Правил надання населен-
ню послуг з газопостачання відбувається 
таким чином: споживач письмово заявляє 
про відхилення параметрів якості газу, які 
потім досліджує спеціальна служба. Якщо 
ж паливо й справді не відповідає встанов-
леним нормативам, виконання цих робіт 
(перевірки) оплачує газопостачальне під-
приємство. Якщо параметри якості газу 
все-таки відхилені від встановленої нор-
мативними документами величини, газо-
постачальне підприємство здійснює пере-
рахунок розміру плати за газопостачання 
за період від дня подання заяви спожива-
чем до дня, коли газопостачальник відно-
вив параметри якості газу. І в разі незго-
ди споживача з результатами перевірки 
він має право для врегулювання цього пи-
тання звернутися до суду.

Але якщо буде встановлено якісні по-
казники газу, тоді «зміліє» гаманець у 
самого ж споживача. До того ж гарантії 
про те, що якість газу буде досліджено 
об’єктивно - ніякої. Хто ж тоді наважить-
ся поскаржитись? Запитання, мабуть, 
риторичне.

Отже, якісний газ у наших оселях чи ні, 
переконатися, на жаль, дуже важко. Тому 
доведеться споживати те паливо, яке нам 
сьогодні пропонують. Так, мабуть, буде 
доти, доки українське законодавство не 
буде врегульоване належним чином і доки 
кожен із нас не матиме можливості кон-
тролювати якість блакитного палива за 
допомогою спеціальних служб чи прила-
дів. Аж тоді ми зможемо сказати, що пла-
тимо гроші за газ.

Підготувала Оксана Кириченко

А ЛІЧИЛЬНИК АЖ СВИСТИТЬ»

Гадячани та жителі громад долучились  
до обговорення цієї важливої теми у соцмережах:

Александр Гуцуляк: «Згадую 90-ті і початок 2000-х років, то оселю при 
сильніших морозах, можливо було обігріти за півдня. Тепер, при неве-
ликих морозах, щоб обігріляся оселя, то треба опалювати газом май-
же добу. Газ взагальному став неякісним, а для людей досить дорогим.»
Ніна Котляр: «Про яку якість мова? І хто ту якість має контролю-
вати?! За що платимо? Гроші деруть справно, спробуй не запла-
ти! А от якість «продукту» вкрай низька! Це просто насмішка!»
Валентина Гезет: «Як якість може влаштовувати? Коли не гріє і вза-
галі котел тухне! Чистили, перевіряли - все гаразд, а в квар-
тирі холод, навіть вода не нагрівається, як раніше.» 
Виктор Деревянко: «А кількість сажі в колон-
ці та котлові? Раніше не було такого...»
Людмила Пляшкевич: «Половина чайника закипає за 15 хви-
лин! «Набігає» по 300 кубів і....дубарь! Раніше більше ніж 150 ку-
бів не накручувало! І це ж у нас утеплена квартира!»
Світлана Левченко: «Газ не гріє, а лічильник аж свистить. І хіба це газ? Хіба 
раніше такий був газ? Зараз горить жовтим, не блакитним, а ціни деруть!» 
Василь Голубенко: «Якість газу перевіряє той, хто його видо-
буває, у власній лабораторії. Немає у Гадячгаз власної лабора-
торії і немає можливості перевірити дійсну якість газу. Тому ін-
коли якість газу низька, із великим вмістом азоту.»

«ГАЗ НЕ ГРІЄ, 
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Після цього випадку дитина не хоче 
відвідувати школу – боїться, що тех-
нічки знову накинуться на неї зі 
звинуваченнями. 

Ми зверталися за коментарем до ди-
ректора школи Володимира Андрусенка, 
який підтвердив, що даний випадок мав 
місце, але зробив вигляд, що не розуміє 
претензій. Мало того, він наполягав на 
тому, що проблеми взагалі не існує, що 
це був одноразовий випадок, який «взя-
ли під контроль». 

Проте Ірина Карбач більш ніж впев-
нена, що у школі нічого не зміниться, бо 
директор сам прикриває вчинки своїх 
підлеглих. Тому, вона попросила опублі-
кувати цю історію. 

Публікація вийшла у попередньому 
номері тижневика і отримала бурхливу 
реакцію та велику кількість відгуків. 

Варто відзначити, що одним із пер-
ших до редакції зателефонував директор 
школи Володимир Андрущенко. Чесно 
кажучи, ми чекали його реакції – хотіли 
почути про результати проведеного служ-
бового розслідування та заходи, які вжи-
ли у відповідь. Проте, не дивлячись на те, 
що він особисто коментував подію корес-
понденту редакції і у телефонній розмові 
підтверджував, що описані події справ-
ді відбулися у навчальному закладі, те-
пер він наполягав на тому, що усе описане 
у публікації – брехня. Просив спросту-
вання, у інакшому разі погрожував су-
довим позовом. Словом, знову вступив-
ся за техперсонал, який перевищив свої 
повноваження.

А от користувачі соцмереж, які 
прочитали публікацію на нашому 
офіційному сайті, мали зовсім 
протилежну думку із приводу 
того, що сталося – чимало людей 
стверджували, що подібні ситуації 
у вказаному навчальному закладі 
відбуваються не вперше (деякі 
коментарі були анонімними): 

«Ой, далеко не одноразовий випадок 
це, шановні! Ці люди тероризують і ді-
тей, і колектив школи вже не один рік. Та, 
якщо доросла людина - то доросла люди-
на, і може справитися з двома навислими 
над собою гарпіями, істеричним криком 

та прокльонами...То для дитини ця зло-
ба стане справжнім випробуванням для 
психіки. Таких людей, як ці дві технічки 
в школу на гарматний вистріл підпуска-
ти не можна!»

«Нарешті! Нарешті! Ірино, спасибі Вам! 
Ці, вибачте, «тьотки» тероризують вже 
школу давним-давно... А директор через 
свою порядність не хоче конфліктів.... Жі-
ночки своїх обов›язків ніколи не викону-
вали... Бо мають великі горлянки... Гадаю, 
що директору пора перестати церемони-
тись й вигнати їх з роботи. Не церемони-
тись! Вигнати! Ірино, стаття за «булінг» 
має зараз велику силу! Хочете спокій сво-
їй дитині? Не зупиняйтесь!»

«Батьки не мовчіть! Це не одноразовий 
випадок цькування дітей цими жінками. 
Пора їм піти з цього закладу. Для спокою 
дітей, батьків і персоналу…»

«Може там директор не на своєму міс-
ці, якщо у нього в закладі прибиральниці 
головніші, ніж він сам? Яке моральне пра-
во вони мають займати дитину? Гнати та-
ких розумних в три шиї. Хай попробують 
у селі ще роботу найти.»

Надежда Савицкая: 
«Читаю і подумки ставлю себе на міс-

це дитини - який жах перенесла дівчин-
ка, коли на неї накинулися з розбірками 
при всьому класі! А ще і вчитель не засту-
пився! А ще й директор не побачив про-
блеми! Бідне дитя, таке приниження пе-
ренести! Як вчитель міг допустити таку 
ситуацію? Як директор може говорити, 
що нічого серйозного не трапилось? По-
садові інструкції порушуються, бо дирек-
тор дозволяє. А де ваша людяність?» 

Аня Тарасенко: «Знайома ситуація із ча-
сів, коли я навчалась у школі. Ці «дирек-
тори» кричали завжди, коли пройдеш по 
вимитій підлозі.»

Яна Бережна: «Вже набридли отакі ви-
падки по школах! Таке враження, що на-
ших дітей готові принижувати всі, кому 
не лінь! Озвіріли... Як туалет зробили, так 
це вже досягнення!»

Світлана Луценко: «Технічки явно 
«любі друзі» керівництва і доки у школі є 
такий директор - дітям комфорту не буде 

і ставлення шанобливе до важкої праці 
техпрацівника повинні виховувати дорос-
лі своїм прикладом, а не забороною ходи-
ти до вбиральні!»

Яна Розуменко: «Чи не занадто бага-
то на себе взяли ті техпрацівниці? Якщо 
тобі не подобається мити туалети, то я 
думаю насильно ніхто нікого не тримає! 
Звільняйся, і на ваше місце буде бажаю-
ча, якась нормальна людина! Хіба таким 
зміям біля дітей працювати?»

Ирина Яременко: «Якщо так себе ве-
дуть, то знають що за них є кому засту-
питися… Це, мабуть, той же директор.» 

Ярослав Цілуйко: «Їй платять за те що 
вона прибирає, а те що робити цього вона 
не хоче, вирішується через центр зайня-
тості. А мамі - вимагати вибачень при 
всьому класі!»

Психолог Світлана Каркач 
(Филь), у коментарі під постом 
у соцмережі, написала: 

«Те, що дитина отримала психологічну 
травму від закладу, де вона повинна від-
чувати себе захищеною і важливою для 
соціуму, вже ні в які рамки не входить, на-
віть якщо це непорозуміння чи одинич-
ний випадок. 

Якщо директор покриває і не помічає 
таку атмосферу, значить заклад пропи-
таний такою поведінкою і неповагою до 
учнів, тому для нього це звична флора. З 
ними боротися немає сенсу. Доцільніше 
буде пояснити дитині, що не всі дорослі 
нормальні...»

Депутат Полтавської обласної 
ради, Людмила Мірошніченко, яка 
має рідних у Рашівці, відповідно, 
часто відвідує Гадяччину, також 
звернула увагу на цю ситуацію: 

«Одного разу батько чи мати не витри-
мають. І не стануть мовчати. Просто не 
зможуть. Бо за цькуванням в стінах шко-
ли - велика психологічна травма дитини. 
Дитина, зацькована дорослими, беззахис-
на і розчавлена у своїй безпорадності, по-
терпає так, що , здається, руйнується її 
світ. Дитині важливий цей етап в житті. 
Дитина знаходить себе в системі школи 
і відкривається для суспільства, прояв-
ляє свої здібності і це може стати стар-
том для її подальших звершень. Або не 

має видатних здібностей, як багато геніїв 
у дитячому віці, і заслуговує на розумін-
ня дорослих.

Дорослі, які працюють в системі шко-
ли, зобов’язані стояти на захисті прав і 
потреб дитини. Бо вони несуть відпові-
дальність за дитину в час, коли вона пе-
ребуває в школі.

Наче ж зрозуміло? І для розумних, і для 
дурних, і для тямущих, і не дуже. 

Так чому ж тоді плачуть наші діти? 
Чому не хочуть іти в школу? Чому закри-
ваються і не знають, куди ж їм бігти від 
стресу, який отримують в стінах школи?

Чому батьки з «витріпаними» нервами 
не сплять ночами і самі, наче вже й дорос-
лі, потерпають від історій, які трапляють-
ся з їх дітьми в стінах школи?

Чому є неписане правило - МОВЧАТИ. 
І НЕ СМІТИ ГОВОРИТИ, ЩО ТВОЮ 
ДИТИНУ ТРАВЛЯТЬ? Таких правил біль-
ше не буде. Буде про це говорено. Написа-
но. Донесено суспільству. 

Я не чекатиму, коли дітвора почне рі-
зати собі вени, чи шукати п’ятий куток 
від безвиході в сумних ситуаціях, коли 
пресинг в межах школи розчавлює їх осо-
бистісно .Будемо говорити. Навіть, якщо 
всім вам не хочеться і ви бігатимете, як ті 
злодії з шапками, що не горять, а палають.

Ми всі в небезпеці. Жодна дитина не за-
хищена. Нам потрібні гарантії, що наших 
дітей не ображатимуть, не принижувати-
муть, не пресуватимуть, не вішатимуть на 
них ярлики і не списуватимуть, як непо-
тріб чи сміття.

Все просто: хто не вміє працювати в 
школі, може знайти себе на іншій роботі.

Розбираючи такі ситуації ми всі разом 
виробимо механізми протистояння та-
ким випадкам.»

Сподіваємось, що завдяки розголосу, 
правоохоронці звернуть увагу на цю си-
туацію. А ми, у свою чергу, продовжимо 
слідкувати за розвитком подій. Якщо до-
ведеться – то будемо відстоювати права 
дитини у залі суду, адже впевнені, що по-
дібне не повинне повторитись, а техпер-
сонал повинен відповісти у рамках чин-
ного законодавства за моральний булінг. 

«Базар Медіа в Україні»

ТЕХПЕРСОНАЛ 
ЦЬКУВАВ 
РАШІВСЬКУ 
ШКОЛЯРКУ

ПРОДОВЖЕННЯ

Нагадаємо, нещодавно Ірина Карбач розповіла 
про те, що її доньку, яка навчається у 
третьому класі Рашівської школи, цькували 
техпрацівники за те, що вона скористалися 
вже помитим туалетом. Із слів дитини, у 
клас, прямо посеред уроку читання, прибігли 
дві технічки, і в присутності вчителя та 
всього класу лаяли її і з’ясовували із нею 
відносини. Ірина стверджує, що неодноразово 
зверталася до директора школи із скаргами, 
але це не дало результатів. Дітям забороняють 
відвідувати внутрішню вбиральню доки «вони 
не навчаться правильно ходити в туалет». 
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Адміністрація КНП «Гадяцький 
ЦПМСД» повідомляє, що 
в зв’язку із зростанням 
захворюваності на ГРВІ із 
10.03.2021 року пацієнти з 
ознаками ГРВІ та бронхіту 
(підвищена температура, 
нежить, біль у горлі, кашель і 
т.д.) обслуговуються в АЗПСМ м. 
Гадяч №1 (вул. Лохвицька,1): 
Дорослі – 2 поверх АЗПСМ м. Гадяч 

№1 (з 8:00), вхід із вулиці Воровського.
Реєстратура – кабінет 102 (1 поверх).
Діти – КІЗ кабінет №103 (з 8:00 до 

12:00) та кабінет 108 (з 9:00 до 12:00), 

вхід з двору поліклініки (зі східців).
Пацієнти із захворюваннями серце-

во-судинної системи, травного тракту, 
опорно-рухової системи та іншими за-
гальними соматичними захворювання-
ми обслуговуються в АЗПСМ м. Гадяч 
№2 (м. Гадяч, вул. Полтавська,44).

Із метою уникнення черг та комфорт-
ного перебування в закладі прохання 
попередньо записуватися на прийом до 
лікаря за телефонами:

Реєстратура АЗПСМ м. Гадяч №1 – 
3-22-55, 095 75 000 51.

Реєстратура АЗПСМ м. Гадяч №2 – 
2-14-73, 095 75 000 32.

«БМ»

Аналіз за період з 08.03.2021 
року по 14.03.2021 року. 
У Полтавській області станом на 

14.03.2021 (за 10-й тиждень 2021 року) 
продовжується сезонний ріст захворю-
ваності на гострі респіраторні інфекції, 
показник не перевищує базовий рівень 
(епідемічний поріг). За тиждень в об-
ласті на гострі респіраторні інфекції за-
хворіло 6604 особи, на 10% більше по-
переднього тижня (на попередньому 
тижні ріст на 19%), показник захворю-
ваності – 478,8 на 100 тисяч населення, 
що нижче базового рівня (епідемічного 
порогу). Дітей захворіло 3425, що скла-
дає 52% від усіх захворілих. Найвищі по-
казники захворюваності в місті Гадяч 
(високий рівень), Полтавському райо-
ні, м. Лубни, Диканському районі (се-

редній рівень), де захворюваність вище 
базового рівня. Госпіталізовано 79 хво-
рих, що складає 1,2% від кількості за-
хворілих. Щеплень проти грипу в облас-
ті на 10 тижні 2021 року не проводили.

У Гадяцькому районі за попередній 
тиждень на ГРІ захворіло 338 осіб, з 
них дітей - 151 (44,7%). 

Випадків грипу не зареєстровано. По-
казник захворюваності на ГРІ серед на-
селення району цього тижня – 669,3 (на  
100 тисяч населення), в т.ч. по м. Гадяч 
– 1006,7; по сільських населених пунк-
тах – 387,5.

Щеплено проти грипу від початку 
епідсезону 270 осіб. 

Сергій Бабак, в. о. завідувача Гадяцького 
МВПЛД ДУ «Полтавський  

ОЛЦ МОЗ України»

За розподілом Полтавщина отримала 
54 тис. експрес-тестів вартістю 9,7 млн 
грн. Один тест коштує 180 грн. Про це 
стало відомо з наказу Міністра охорони 
здоров’я Максима Степанова.

Віктор Ляшко розповів, що також по-
над 1,8 млн експрес-тестів планують 
розподілити між закладами охорони 
здоров’я незалежно від форми власно-
сті та ФОПами, які надають медичні по-

слуги за Програмою медичних гарантій. 
Зараз очікують на поставку цих тестів.

Загалом в Україні Експрес-тести заку-
пили бюджетним коштом на суму понад 
337 млн грн.

Нагадаємо, що швидкий тест на 
COVID-19 став частиною безкоштов-
них послуг сімейного лікаря.

«БМ»

Зокрема, званням «ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІ-
КАР УКРАЇНИ» нагородили завідуючу 
терапевтичним відділенням комунально-
го некомерційного підприємства «Гадяць-
ка міська центральна лікарня» Гадяцької 
міської ради Світлану Нестеренко. 

Звання «заслуженого» представники 
різних професій отримують за значний 
особистий внесок у соціально-економіч-
ний, науково-технічний, культурно-освіт-

ній розвиток Української держави та зраз-
кове виконання службового обов’язку та 
багаторічну сумлінну працю.

Окрім цього, подяками Полтавської об-
ласної ради нагородили старшу медсестру 
терапевтичного відділення Оксану Коре-
нівську та медсестру терапевтичного від-
ділення Олену Ярош.

«БМ»
Фото із сторінки КНП «Гадяцька ЦРЛ» у Фейсбук

До команди лікарів КНП 
«Гадяцький ЦПМСД» приєдналася 
лікар-педіатр Тетяна Зощенко. 
Закінчила Національний медичний уні-

верситет ім. О. Богомольця у 2013 році 
за спеціальністю «Педіатрія», отримала 
кваліфікацію лікаря. У 2015 році закін-
чила інтернатуру за фахом «педіатрія». 
Із 3.08.2015 року працювала на посаді за-
відувача педіатричного відділення у КНП 
Миколаївської міської ради «Міська лі-
карня №4». Медичний стаж 7 років. 

Батьків дітей віком до 14 років, які ще 
не обрали свого лікаря-педіатра або обра-
ли раніше, але із якихось причини мають 
бажання змінити лікаря, можуть зверну-
тися до лікаря-педіатра АЗПСМ м. Гадяч 
№2 (каб. 1, тел. 066-590-01-35), згідно гра-
фіку прийому. 

Для укладення декларації можна за-
вітати безпосередньо до кабінету лі-
каря або звернутися в реєстратуру АЗ-
ПСМ м. Гадяч №2 по вул. Полтавська, 44 

(тел. 095-750-00-32, 2-14-73) із докумен-
тами (паспорт, ідентифікаційний код, 
свідоцтво про народження дитини або 
ID-картка). При собі потрібно мати мо-
більний телефон.

Адміністрація КНП «Гадяцький ЦПМСД»

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ГРИП ТА ГРІ

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 
ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ

ПОЛТАВЩИНА 
ОТРИМАЛА ЕКСПРЕС-
ТЕСТИ НА КОРОНАВІРУС

НОВИЙ ЛІКАР-ПЕДІАТР

«ЗАСЛУЖЕНИЙ 
ЛІКАР УКРАЇНИ»

Про це повідомив 
головний державний 
санітарний лікар 
Віктор Ляшко. За 
його словами, 
Міністерство 
охорони здоров’я 
придбало понад 
6,5 млн швидких 
тестів на антиген до 
коронавірусу.

Згідно інформації директора КНП «Га-
дяцька МЦЛ» Олександра Шаповала, у 
стаціонарі інфекційного госпіталю пе-
ребуває 49 пацієнт (24 із підтвердженим 
діагнозом і 25 із підозрою). У палаті ін-
тенсивної терапії – 5 пацієнтів. Із них на 
апараті штучної вентиляції легень 4 па-

цієнти. На підтримці дихання кисневими 
генераторами 7 хворих. Підтримують ди-
хання кисневими балонами 2 пацієнтам. 

Кількість летальних випадків за весь 
період карантину – 35.

Оксана Кириченко

НОВИНИ КАРАНТИНУ
Продовжуємо вас інформувати про ситуацію із COVID-19.
На 16 березня, у Полтавській області лабораторно підтвердили 
313 нових випадків захворювання на коронавірус. 

Із нагоди Міжнародного 
дня боротьби за права 
жінок, який відзначали 
8 березня, за особистий 
внесок у культурно-
освітній розвиток 
Української держави, 
зразкове виконання 
службового обов’язку 
та багаторічну сумлінну 
працю, нагороди від 
Президента отримали 
освітяни, лікарі, 
працівники культури, 
донори, діячі мистецтва, 
артисти, військові, 
прикордонники і інші 
українки.
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Українські солодощі знову стали 
різноманітними та красивими. Відомі 
фабрики вдало експерементують зі 
смаками та новими видами продукції. 
З’являються винахідливі крафтові 
виробники конфітюру, випічки, 
карамелі, печива. Кондитерська справа 
пережила одноманітність радянського 
часу й відроджує свою славу. Адже 
колись, іще до совєцької уніфікації, 
українські шоколадні фабрики 
перемагали на виставках у Брюсселі 
та Парижі, а відомі письменники 
присвячували смаколикам спогади.
Розповідаємо історію солодощів в 
Україні: чим ласували в Київській 
Русі, якими смаколиками тішили 
себе ченці, яку революцію здійснив 
цукор, які старі фабрики досі 
діють в Україні та в який бізнес 
інвестував Андрей Шептицький.

Молочні річки та кисільні береги
Серед перших солодощів у літописах 

Київської Русі згадують медовий хліб, різ-
номанітні вироби з дріжджового тіста, 
витримані в меду ягоди. Популярними 
були злакові киселі – житні, пшеничні, 
вівсяні. Нестор Літописець описує ціка-
вий випадок: одне давньоруське місто 
взяли в облогу печеніги. Від нападників 
вдалося врятуватися завдяки байці, на-
чебто всі місцеві криниці вщент заповне-
ні киселем. А отже, вороги можуть сидіти 
під мурами хоч до другого пришестя – 
містяни не пропадуть. І не пропали. Одна 
з найдавніших кондитерських традицій 
на території України – випікання пряни-
ків. Щоправда, для наших предків більш 
характерним було слово «медяник». До-
казом популярности смаколика є чудо-
ва експозиція пряничних форм у Націо-
нальному музеї народного декоративного 
мистецтва.

Поділися рецептом!
Чи схожі між собою столи князя Ярос-

лава Мудрого та його зятя, французького 
короля Генріха І? Схожі. Шляхта й коро-
лівські двори збагачувалися іноземними 
звичаями завдяки династичним шлюбам. 
Кулінарні традиції залежали від релігійної 
належности. Або від того, як далеко про-
лягали межі володінь. Втім мало яка за-
позичена страва залишалася у регіональ-
ній кухні неадаптованою. Із плином часу 
характерне для Київської Руси житнє бо-
рошно змінили на біле – за європейською 
модою. А, наприклад, пряники кочували 
із заходу на схід, змінюючи колір і склад 
борошна. Вафлі ж – це колишні церковні 
облатки, згодом видозмінені, покращені 
та урізноманітнені. Культура створення 
солодощів розвивалася поступово. Пер-
ші кулінарні трактати відомі нам ще з ан-
тичних часів. Але справжній “кулінарний 
Ренесанс” відбувся у Середньовіччі. При-
дворні кухарі європейських королів у ХІІІ 
столітті один за одним почали видавали 
книги рецептів.

Монахи варять мармелад
У XVII столітті ченці Києво-Печер-

ської лаври подавали до кави фруктовий 
конфітюр. Цей почастунок був елемен-
том урочистого прийняття гостей. Саме 
тоді наші предки зробили перший крок до 
освоєння технології виробництва марме-
ладу. За ранньою рецептурою його виго-
товляли з айви, яблук і абрикосів. Ці про-
дукти багаті на пектин, який є природним 
драглеутворювачем. Веніамін Похльоб-
кін, один із відомих істориків гастрономії, 
пов’язує мармелад із грецькими фрукто-
вими десертами – пелте. Їх готували випа-
рюванням яблучного чи айвового соку на 

відкритому сонці. Згущення та уварюван-
ня фруктових соків найбільш характерне 
для багатих сонцем країн. На території 
сучасної України виробництво мармела-
ду поширилося досить швидко завдяки 
різноманітності фруктів та ягід. У хро-
ніках і документах натрапляємо на бага-
то десертів на основі фруктів та меду. На-
приклад, вимочені в меду зелені горіхи. 
Вінцем традиції стало «сухе варення», на 
якому спеціалізувалася кондитерська ди-
настія Балабухів. Вони у XVIII столітті в 
Києві заснували власне виробництво. Їх-
ній десерт був знаменитим.

«Сухе варення» було схожим на фрук-
тові десерти Туреччини. За консистенцією 
нагадувало цукати, але значно ніжніше.

Цукор – всьому голова
Залежно від основної сировини конди-

терські вироби поділяють на борошняні 
та цукристі. До Середньовіччя цукристі 
солодощі ще навіть не з’явилися. Нато-
мість борошняні були досить схожими на 
сучасні. Технологію виготовлення цукру 
освоїли в часи Александра Македонсько-
го. А масове виробництво почалося лише 
тоді, коли Європа вхопила собі колонії у 
теплому кліматі. Схід першим оцінив по-
тенціал цукру як основної сировини для 
виготовлення солодощів. Невдовзі пред-
течу назвали рахат-лукумом. За свідчен-
ням дослідника Тіма Річардсона, перські 
та арабські рецепти лукуму вже містили 
цукор і крохмаль. Згодом ця традиція по-
ширилася і поблизу українського півдня, 
у Туреччині.

У роки Османської імперії південь 
України наповнився численними май-
стернями із виготовлення халви та луку-
му. Після заснування Одеси кондитерські 
традиції щедро переплелися із грецькими 
– ми отримали наше локальне Середзем-
номор’я. І якщо присмак східних солодо-
щів відчувався навіть у Києві то уявіть, 
яким відчутним він мав бути на півдні! 

Спочатку цукор виготовляли з цукро-
вої тростини – і це однозначно не підхо-
дило для кондитерів наших територій. 
Проблему вирішили наполеонівські вій-
ни. Відрізані від теплих колоній європей-
ські держави були змушені пригадати та 
вдосконалити вигадану ще у XVIII століт-
ті технологію виробництва цукру з буря-
ку. Місцева сировина була дешевою і дала 
змогу запровадити масове виробництво. 
Карамель, мармелад і пастила розпочали 
свою переможну ходу.

Наука XIX століття допомогла освоїти 
нові рецепти. Французький хімік і фарма-
цевт Анрі Браконно 1825 року докладно 
описав властивості та способи виробни-
цтва драглеутворювача. А голландський 
хімік Конрад ван Гутен винайшов тех-
нологію отримання какао-масла із ка-
као-бобів. Після цього стало можливим 
виробництво твердого шоколаду. Усі ін-
гредієнти були на руках. Можна почина-
ти промисловий переворот.

Шоколадна революція
Промисловий переворот у кондитер-

ській справі розпочався у 70–80 роках 
XIX століття. До того в солодкій індустрії 
працювали невеличкі цукерні зі замкне-
ною системою передавання інформації 
від майстра до учня, збереженою від се-
редньовічних гільдій. У документах Київ-
ської міської думи знаходимо, що 5 січня 

1859 року австрійський підданий Франц 
Косицький просив дозволу відкрити ко-
ндитерську. Він також хотів утримувати 
учнів і навчати їх готувати солодощі.

Промисел залишався замкненим. На-
віть у 20–30 роках ХХ століття знаме-
нита підприємиця Климентина Ав-
дикович-Глинська, власниця фабрики 
«Фортуна Нова», нарікала: кондитери Пе-
ремишля не квапляться навчати ремесла 
нових людей. Далеко не всі підприємства 
підтримували статус високотехнологіч-
них. У 90-х роках ХІХ століття фабрич-
на інспекція Київської губернії фіксу-
вала численні порушення умов праці та 
виробництва. Наприклад, ущент заби-
ту вентиляцію. Чи постіль та шкарпетки, 
які валялися вздовж та впоперек вироб-
ничого цеху. Натомість великі кондитер-
ські фабрики нагадували сяючі острівці 
цивілізації. 

Деякі найдавніші з них і нині успішно 
продовжують свою діяльність: фабрика 
братів Крохмальникових в Одесі, засно-
вана 1820 року; фабрика Жоржа Борма-
на в Харкові, 1896 рік; фабрика Валентина 
Єфімова в Києві, 1876 рік; фабрика «Бран-
ка» Маурісія Брандштадтера у Львові, 
1882 рік, яка згодом злилася з компані-
єю «Фортуна Нова» Клементини Авди-
кович. На жаль, не всі бізнеси дійшли до 
наших днів. Серед втрачених компаній 
варто згадати фабрику Лазаря Дуварджо-
глу в Одесі. Підприємство було одним із 
найкращих виробників східних солодо-
щів на півдні, поєднувало новітні техно-
логії та історичні традиції. Фабрика Жор-
жа Бормана в Харкові однією з перших 
встановила промислові холодильники. 
Її працівники носили однострої – жін-
ки були одягнені в малинові сукні та білі 
фартушки. Фірмові крамниці нагадували 
королівство з дитячих мрій. Там височі-
ли гігантські шоколадні фігури, всередині 
паморочили голову пахощі ванілі та кори-
ці. Ніжні ручки продавчинь складали со-
лодощі у вишукані коробочки, обтягне-
ні шовком та оксамитом, – бонбоньєрки.

Щоб створити дизайн упаковань, за-
лучали найкращих художників. Шоколад 
випускали із пересувними картинками, 
вкладеними ребусами, загадками, казка-
ми для дітей, картками із колекцією наці-
ональних костюмів тощо. Українські со-
лодощі отримували високі оцінки й на 
глобальному ринку. Харківська фабри-
ка Жоржа Бормана 1900 року здобула два 
гран-прі на Всесвітній виставці у Парижі. 
Фабрика Валентина Єфімова сподобила-
ся на золоті медалі виставок у Лондоні та 
Брюсселі 1904 року.

Львів’яни і шоколадна фабрика
Твердий шоколад у Львові розпочали 

виготовляти доволі швидко, через кілька 
років після освоєння технології в Європі. 
І майже одночасно з найдавнішими поль-
ськими фабриками (наприклад, Wedel). 
Взірцем відповідального бізнесу стало 
підприємство «Фортуна Нова». Власниця 
компанії, Климентина Авдикович-Глин-
ська, була дружиною професора Пере-
мишльської гімназії Ореста Авдиковича. 
Після смерті чоловіка залишилася з двома 
дітьми без заробітку. Сімейна криза збіг-
лася з періодом воєнних дій у Львові та 
економічною кризою. Фінансова система 
дала збій, Клементина не змогла добитися 
вдовиної пенсії – почала шукати виходу зі 

скрути. Історія фабрики «Фортуна Нова» 
починалася з одного мішка цукру, купле-
ного за гроші від продажу годинника. «На 
маленькій залізній кухоньці варила я цу-
кор, красила, додавала смаків, прибирала 
зверху, накладала в коробки та розноси-
ла по буфетах і цукорнях…», – згадувала 
Клементина.

Клементина продала частину пожитків, 
які залишив чоловік, та купила машинку 
для виробництва солодощів. Винайняла 
у знайомих дві стайні, повністю їх пере-
робила – «обдрапала, побілила, дала до-
брі двері та стала фабриканткою». Цукер-
ня помалу розвивалася, з’явилася власна 
крамниця та пакувальний цех. «Я зало-
жила фабрику. Працюватиму день і ніч, 
щоб вона була велика та міцна. Сотням 
наших працівників дам заробіток. Всім 
чужим підприємствам послугую прикла-
дом чистоти і здорових, гігієнічних умов 
праці для робітників», – хвалилася Глин-
ська. В історії «Фортуни» були навіть рей-
дери. Фабрику врятувала відчайдушна 
відданість робітниць: «Дівчата позами-
кали вікна та двері інвентарем «Фортуни» 
та огризалися з ними через стіну, доки 
я побігла за адвокатом». Підприємниць-
ка діяльність Клементини Глинської була 
чистою і яскравою. До її почину як тихий 
спільник долучився Андрей Шептицький 
– довгі роки її підтримував. Глинська була 
сповнена громадянського обов’язку, від-
повідальности за долю фабрики. Вірила 
у «зміцнення української нації шляхом 
її упромисловлення». У радянські роки 
«Фортуну» об’єднали з фабрикою Маурі-
сія Брандштадтера. Починалися нові часи 
– доба суцільної однаковости.

«Ракові шийки» та «Гусячі лапки»
У хаотичний час НЕПу більшість під-

приємств занепали: радянські трести не 
могли надати їм належної уваги. У 1920-
х роках, після воєн і революцій, технічна 
база нагадувала руїни. Почалася сталін-
ська індустріалізація. Фабрики поповни-
ли сотні різновидів нового обладнання. 
На більшість підприємств провели елек-
трику. Відкрили технологічні лінії, науко-
во-дослідні інститути кондитерської про-
мисловости. Почали видавати рецептурні 
збірники. Чимало рецептур запозичили 
з асортименту дореволюційних фабрик – 
наприклад, відомі цукерки «Ракові ший-
ки» і «Гусячі лапки».

Нове обладнання – це насправді зовсім 
непогано. Однак, як і кожна сфера, кон-
дитерське виробництво потребувало кон-
куренції та індивідуальности. Натомість 
за радянської доби промислом керували 
централізовано. Для цього сформували 
громіздкі структури – Всеукраїнське ко-
ндитерське об’єднання, Укрголовконди-
тер, Укркондитерпром. Тому невдовзі од-
наковий ірис «Золотий ключик» можна 
було знайти і в асортименті Івано-Фран-
ківської фабрики, і Воронезької.

Рецептурні збірники – схвалені, за-
кріплені, затверджені… Обгортки – од-
накові, смаки – однакові. Але щось же 
було унікальним? «Київський торт», ка-
жете? Так! Та одна ластівка весни не ро-
бить. Відсталість радянської кондитер-
ської промисловости стала очевидною 
після падіння «залізної завіси». Неви-
багливий споживач моментально капі-
тулював перед силою західного марке-
тингу. Забув навіть про «Київський торт» 
і погнав за фіолетовими жуйками та 
«Кіндер-сюрпризом».

Солодощі – не хліб насущний. Не пер-
шочергова життєва потреба. Але потреба 
повноти життя. Потреба насолоди.

Ольга Коцюбанська, історик
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Бегемот та 
сонце».
6.40 М/ф «Братик Кролик та 
братик Лис».
6.50 М/ф «Будиночок для 
равлика».
7.00,8.00,9.00,13.00,15.0
0,18.00,21.00,23.35,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13.1
0,18.20 Суспiльна студiя.
9.30 Т/с «Вiра». (16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.35,0.10,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни». (16+).
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Дика прогу-
лянка».
19.55 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
21.55,0.20,5.55 Спорт. 
Аспект.
22.00 Д/с «Виживання у 
дикiй природi».
23.00 #ВУкраїнi.
0.25,5.05 Погода.
0.30 Д/с «Суперчуття».
1.00 Т/с «Посольство». 
(16+).
2.20 Д/с «Дикуни. Дикi за-
бави в зоопарку Сан-Дiєго».
2.40 Бюджетники.
4.10 Д/с «Повернення до 
природи».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.0
0,16.45,19.30,4.10 «ТСН».
9.25,10.20,3.10,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15 «Одру-
ження наослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Мелодрама «Навчи 
мене кохати». (12+).
20.45 Т/с «Папiк». (12+).
22.00 Т/с «Родичi». (12+).
23.05,0.05 Т/с «Кухня».
1.10 Комедiя «Ва-банк».

5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
00,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 

Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «З Неаполя з 
любов`ю». (12+).
14.30,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00,19.00,3.55 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Агата Рейзiн». 
(12+).
1.45 Т/с «Спокуса». (12+).
5.00 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
0,16.00,17.00,18.00,19.00
,0.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Pro Вiйсько.
7.10,20.55 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.10 Д/с «Неймовiрнi вина-
ходи».
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с 
«Щось пiшло не так: зво-
ротний вiдлiк».
11.10,16.10 Д/с «Нижче 
тiльки пекло».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
17.10,23.10 Д/с «Тихооке-
анська вiйна в кольорi».
18.10,22.00 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
19.30,1.15 Дiйовi особи.
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Терор».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35,20.15 Громадянська 
оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.10,13.15,21.20 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.

13.45,22.20 Т/с «Розтин 
покаже 2». (16+).
15.10,16.15 Х/ф «Амери-
канський гангстер». (16+).
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
23.15 Х/ф «Судна нiч». 
(18+).
0.45 Х/ф «Пристрель їх». 
(16+).
2.30 Я зняв!

5.15 Т/с «Комiсар Рекс».
9.00 Битва екстрасенсiв. 
(16+).
13.10,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК. (16+).
20.15,22.50 Т/с «Вiрина 
Любов». (12+).
23.00 Т/с «Наречений». 
(16+).
1.05 Слiдство ведуть екс-
трасенси. (16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка. Неви-
дане.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
11.00 Х/ф «Крутi вiражi».
13.00 Любов на виживання.
15.00 Орел i решка.
17.10 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
20.00 Improv Live Show.         
21.00 Х/ф «13-й район: 
Цеглянi маєтки». (16+).
22.50 Х/ф «В облозi». (16+).
0.40 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки». (16+).
2.20 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,23.
00,2.25 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45,3.15 Реальна мiс-
тика.
13.55,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2». (16+).
17.10,4.00 Т/с «Виклик». 
(12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Сашка». (12+).
23.10 Т/с «Три сестри», 4 i 5 

с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Три сестри», 6 с. 
(12+).

7.00,8.00,9.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00
,16.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з Л. 
Вакулюк, М. Шамановим та 
М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Лео-
нчук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» з 
Т. Березовцем.

5.00 Х/ф «Дневной поезд». 
(16+).
6.50 Х/ф «Проект «А» 2». 
(Гонконг - США). (16+).
9.00 Х/ф «На гребне волны». 
(Япония - США). (16+).
11.25 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды». (США). (16+).
13.25 Х/ф «Проект «А». 
(Гонконг). (16+).
15.10 Х/ф «Деньги на 
двоих». (США). (16+).
17.55 Х/ф «Кожа, в которой 
я живу». (Испания - США). 
20.20 Х/ф «Паранойя». 
(США). (16+).
22.20 Х/ф «Сирота казан-
ская». (16+).
0.05 Х/ф «Доспехи бога 2: 
Операция «Кондор». (Гон-
конг). (16+).
2.15 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гонконг). 
(16+).

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

9.10 «Навколо М».
10.00,2.15 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями».
13.30 «Орел i решка. Навко-
лосвiтня подорож».
15.30 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
17.10 «Орел i решка. На 
краю свiту».
19.00 «Орел i решка. Пере-
завантаження».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50,16.00 Смачнi страви.
10.20,18.00 Один за 100 
годин.
11.20 Удачний проект.
13.00,16.20,3.40 Кориснi 
поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00,20.10 Гордон Рамзi 
готує вдома.
17.10 Квартирне питання.
19.00 Майстри ремонту.
22.10 Готуємо разом.
0.30 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.55,10.45,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
7.50,17.15,2.35 «Випад-
ковий свiдок».
30,12.30,16.30,19.00,2.05
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Страх висоти».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.35 «Свiдок. Агенти».
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси».
18.20 «Будьте здоровi».
23.00 Х/ф «Повернення 
«Святого Луки».
0.50 «Склад злочину».
1.30,3.05 «Речовий доказ».
4.05 «Правда життя».
5.00 «Top Shop».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
10.00,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».

11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55 Т/с «Склифосовский».
15.45,1.30 Новости куль-
туры.
16.15,3.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир».
20.20 Т/с «Семейные обсто-
ятельства».
21.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».
0.35 Вести - Санкт-Петер-
бург.
0.50 «Острова». В. Баринов.
1.50 Т/с «Тайны следствия».

6.00 Бандитський Київ.
9.00,1.40 Правда життя.
10.10,0.30 Речовий доказ.
11.20,18.05 Мисливцi за 
торнадо.
12.20 Зона будiвництва.
13.20 Україна: забута 
iсторiя.
14.15 Дикi тварини.
15.15,19.55 Секретнi тери-
торiї.
16.15,21.45 НАСА: нез`ясо-
ване.
17.10,20.50 Шукачi непри-
ємностей.
19.05 Мiсця сили.
22.30 Дика природа Японiї.
23.30 Таємнича свiтова 
вiйна.
2.45 Бандитська Одеса.
5.50 Гордiсть України.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Полтавою.
8.45,0.15 Сiмейка У.
9.45,0.45 Казки У.
10.45,23.15 Країна У.
11.15,18.15 Т/с «Батько 
рулить 4».
12.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Святий Вiнсент». 
(16+).
2.00 Рятiвники.
3.00 Т/с «Хамелеон». (16+).
3.45 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30,14.10 Х/ф «Мумия: 
Гробница императора дра-
конов». (США - Китай - Гер-
мания). (16+).
8.20,16.00 Х/ф «Братья 
Гримм». (США - Чехия - Ве-

ликобритания). (12+).
10.15 Х/ф «Голодные игры». 
(США). (16+).
12.35 Х/ф «Волшебная 
страна». (Великобритания 
- США). (12+).
17.55 Х/ф «Призрачный 
патруль». (США). (12+).
19.30,4.40 Х/ф «Пингвины 
Мадагаскара». (США). (6+).
21.00 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны». (Велико-
британия). (12+).
22.55 Х/ф «Соммерсби». 
(США - Франция). (16+).
0.45 Х/ф «Чтец». (США - 
Германия). (16+).
2.45 Х/ф «Клиент». (США). 
(16+).

6.00,18.50,2.20 «ДжеДАI».
6.10 Т/с «Ласко». (16+).
8.10 Х/ф «Перше вбивство». 
(16+).
10.10 Х/ф «Гнiв». (16+).
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15,1.50 «Спецкор».
19.25 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
20.20,21.15 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 3».
22.25,0.00 Т/с «Кiстки 11». 
2.50 «Вiн, вона та те-
левiзор».
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Додолики». Вип. 4
06:15 М/ф «Дострибни до 
хмаринки»
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопереклад)
07:05 «Ранок на 
Суспільному» 
(сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопереклад)
08:05 «Ранок на 
Суспільному» 
(сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопереклад)
09:15 «. Сьогодні» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
09:45 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
10:15 Телепродаж на 
комерційній основі

10:30 Т/с «Гранд готель», 
33с. (12+)
12:10 «Геолокація: Волинь». 
Вип. 3
12:35 «Еко-люди»
12:40 Д/ц «Боротьба за 
виживання», 2с.
13:05 Д/п «Світ 
майбутнього. Планета 
Земля 2050», 7с.
13:30 «Лайфхак 
українською»
13:40 «Ок, я тобі поясню». 
Вип. 2
13:45 «Піщана казка». Вип. 
2
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови», 3с., 4с.
14:05 М/ф Дерево і кішка»
14:15 М/ф «Ведмедик і той, 
хто живе у річці»
14:25 М/ф «Велика 
подорож»
14:35 М/ф «Капітошко»
14:45 М/ф «Козлик та 
ослик»
14:50 «Піщана казка». 
15:00 ПТН
15:05 «Суспільна студія»
16:00 ПТН
16:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Країна пісень». Вип. 
1 
18:40 «Буковинські загадки»
18:45 «Край пригод». Вип. 3
19:00 «. Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «StopFakeNews». 
Вип.2
20:05 «#ВУкраїні». 7 сезон
20:40 ПТН
21:00 Д/ф «Клітка для двох» 
(12+)
22:05 «. Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:00 Т/с «Посольство», 5с. 
(16+)
00:05 Д/ф «Блаженніший» 
(12+)
02:00 Національні новини 
UA: Перший 
02:40 «#ВУкраїні». 6 сезон
03:05 «Артефакти»
03:35 «Геолокація: Волинь». 
Вип. 3
04:05 «Буковинські загадки»
04:15 «Недалечко». Вип. 7
04:30 «Край пригод». Вип. 7
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
05:45 «Лайфхак 
українською»

6.00 Гiмн України.
6.05,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Ходить гарбуз по 
городу».
6.40 М/ф «Iсторiя про 
дiвчинку, яка наступила на 
хлiб».
6.50 М/ф «Колосок».
7.00,8.00,9.00,13.00,
,18.00,21.00,0.05,5.25
Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13.10,
18.20 Суспiльна студiя.
9.30 Т/с «Вiра». (16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.25,0.30,5.50
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни». (16+).
17.25 Д/с «Боротьба за вижи-
вання».
18.55 «Супротивники рифiв».
19.55 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 Д/с «Суперчуття».
1.10 Т/с «Посольство». (16+).
2.35,3.10,5.20 Погода.
2.40 Бюджетники.
4.10 Д/ф «Веронськi скарби».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.00,
16.45,19.30,4.10 «ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15 «Одру-
ження наослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Мелодрама «Навчи 
мене кохати». (12+).
20.45 Т/с «Папiк». (12+).
22.00,23.05 Т/с «Родичi». 
(12+).
0.10 Т/с «Кухня».
1.10 «Голос країни 11».

2.30 Т/с «Свiдок звинува-
чення».
4.55,5.00 «Телемагазин».
5.25,22.05 «Слiдство вели...» 
з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.05,18.00,19.00,3.55
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Париж почекає». 
(12+).

14.15 Х/ф «Ти умiєш 
зберiгати таємницi?» (12+).
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Агата Рейзiн». 
1.50 Т/с «Спокуса». (12+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,18.00,19.00
00,0.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Pro Вiйсько.
7.10,20.55 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.10 Д/с «Неймовiрнi вина-
ходи».
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с «Щось 
пiшло не так: зворотний 
вiдлiк».
11.10,16.10 Д/с «Нижче 
тiльки пекло».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
17.10,23.10 Д/с «Тихоокеан-
ська вiйна в кольорi».
18.10,22.00 Д/с «Загадки на-
цистських злочинiв».
19.30,1.15 «Кондратюк у 
понедiлок».
20.30 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Терор».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!
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4.55 Скарб нацiї.
5.05 Еврика!
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.15,10.10 Громадянська 
оборона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
11.05 Секретний фронт.
12.10,13.15 Анти-зомбi.
12.45,15.45 Факти. День.
13.50,16.15 Х/ф «Будь кмiт-
ливим!»
16.25 Х/ф «Агенти А.Н.К.Л». 
(16+).
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.

21.20 Т/с «Пес». (16+).
22.35 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Американський 
гангстер». (16+).
2.50 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.55 Т/с «Комiсар Рекс».
8.50 Битва екстрасенсiв. 
13.10,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiкна-Но-
вини.
15.35 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi. (16+).
20.15,22.50 Т/с «Вiрина 
Любов». (12+).
23.00 Т/с «Наречений». (16+).
1.05 Слiдство ведуть екстра-
сенси. (16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка. Чудеса 
свiту.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
10.30 Х/ф «Крокодил Дандi». 
(16+).
12.30 Х/ф «Крокодил Дандi 
2». (16+).
15.00 Орел i решка.
17.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (16+).
19.00 Вiд пацанки до па-
нянки. (16+).
21.00 Х/ф «13-й район». 
(16+).
22.50 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». (16+).
0.50 Х/ф «Небезпечний 
бiзнес». (16+).
2.50 Служба розшуку дiтей.
2.55 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з Укра-
їною.
7.00,8.00,15.00,19.00,23.0
0,2.25 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45,3.15 Реальна мiстика.
13.55,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2». (16+).
17.10,4.45 Т/с «Виклик». 
(12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Сашка», 1 i 2 с. 
(12+).
23.10 Т/с «Три сестри», 1 i 2 
с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Три сестри», 3 с. 
(12+).
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7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,
6.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з Л. 
Вакулюк, М. Шамановим та М. 
Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, П. 
Рольником, О. Близнюком, Д. 
Щасливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий день» 
з А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. Кур-
бановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Лео-
нчук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. 
Березовцем.
23.00 «Перша передача» з О. 
Федченко.

5.00 Х/ф «9 дней и одно 
утро». (16+).
6.50 Х/ф «Самоволка». 
(США). (16+).
9.00 Х/ф «Легенда �17». (16+).
11.25 Х/ф «Патруль». (США). 
13.25 Х/ф «Разбирая Гарри». 
(США). (16+).
15.10 Х/ф «Виват, гардема-
рины!» (16+).
17.55 Х/ф «На гребне волны». 
(Япония - США). (16+).
20.20 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды». (США). (16+).
22.20 Х/ф «Проект «А». (Гон-
конг). (16+).
0.05 Х/ф «Проект «А» 2». 
(Гонконг - США). (16+).
2.15 Х/ф «Деньги на двоих». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його друзi».
8.30 «Навколо М».
10.10 Х/ф «Досягни успiху».
12.00 Х/ф «Знайомтесь: 
Бiлл». (16+).
13.40 «Орел i решка. Навко-
лосвiтня подорож».
14.35 «Орел i решка. Навколо 
свiту».
16.30 «Орел i решка. На краю 
свiту».

18.10 «Орел i решка. Переза-
вантаження».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
0.40 Х/ф «Дорiан Грей». 
(18+).
2.35 Т/с «Три сестри».
3.25 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50,16.00 Смачнi страви.
10.20,18.00 Один за 100 
годин.
11.20 Удачний проект.
13.00,16.20,3.40 Кориснi 
поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00,20.10 Гордон Рамзi 
готує вдома.
17.10 Квартирне питання.
19.00 Майстри ремонту.
22.10 Готуємо разом.
0.30 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.45,4.55 «Top Shop».
5.15 Х/ф «Чортова дюжина».
6.45,17.15,3.20 «Випад-
ковий свiдок».
7.35 Х/ф «Вони воювали за 
Батькiвщину».
10.40,19.30 Т/с «Коломбо». 
(16+).
12.30,16.30,19.00,2.50
«Свiдок».
12.50 Х/ф «Переможцi та 
грiшники». (16+).
14.55 «Таємницi свiту».
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Х/ф «Страх висоти».
0.45 Х/ф «Нiчна бригада». 
(18+).
3.40 «Речовий доказ».
4.10 «Правда життя».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
00,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. Местное 
время.
13.55 Т/с «Склифосовский».
15.45,1.20 Новости куль-

туры.
16.15,3.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Семейные обстоя-
тельства».
22.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».
0.25 Вести - Санкт-Петер-
бург.
0.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с А. Гориболем и О. 
Петровой.
1.40 Т/с «Тайны следствия».

6.00 Бандитська Одеса.
8.40,1.40 Правда життя.
10.15,0.30 Речовий доказ.
11.25,18.05 Мисливцi за 
торнадо.
12.25 Зона будiвництва.
13.25 Україна: забута iсторiя.
14.20 Дикi тварини.
15.20,19.55 Секретнi тери-
торiї.
16.15,21.45 НАСА: нез`ясо-
ване.
17.10,20.50 Шукачi непри-
ємностей.
19.05 Мiсця сили.
22.30 Океани. Арктика.
23.30 Таємнича свiтова вiйна.
2.45 Прихована реальнiсть.
5.40 Гордiсть України.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,19.15 Одного разу 
пiд Полтавою.
8.45,9.45,23.15 Країна У.
10.15 Т/с «Батько рулить 3».
12.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
18.15 Т/с «Батько рулить 4».
21.15 Х/ф «Двоє: я та моя 
тiнь».
0.15 Сiмейка У.
0.45 Казки У.
2.00 Рятiвники.
3.00 Т/с «Хамелеон». (16+).
3.45 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.55 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). (12+).
8.40 Х/ф «Один день». (США 
- Великобритания). (16+).
10.25 Х/ф «Пышка». (США). 
(16+).
12.10 Х/ф «Давайте потан-
цуем». (США). (12+).
13.55 Х/ф «Смурфики 2». 
(США). (6+).
15.35 Х/ф «Хорошо быть 
тихоней». (США). (16+).

17.15 Х/ф «Мумия: Гробница 
императора драконов». (США 
- Китай - Германия). (16+).
19.05 Х/ф «Братья Гримм». 
(США - Чехия - Великобри-
тания). (12+).
21.00 Х/ф «Тепло наших тел». 
(США - Канада). (12+).
22.35 Х/ф «Переговорщик». 
(США - Германия). (16+).
0.50 Х/ф «Останься». (США). 
(16+).
2.25 Х/ф «Сделано в Аме-
рике». (США - Франция). 
(16+).
4.15 Х/ф «Быть Астрид Линд-
грен». (Швеция - Дания). 
(16+).

6.00,18.50,2.20 «ДжеДАI».
6.45 Т/с «Звонар 2». (16+).
10.50 Х/ф «Петля часу». 
(16+).
13.00 Х/ф «Облога». (16+).
15.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15,1.50 «Спецкор».
19.25 Т/с «Карпатський рей-
нджер». (16+).
20.20,21.15 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 3».
22.20 «Грошi».
22.35 «Дубинiзми».
0.05 Х/ф «Приреченi 2». 
(18+).
2.50 «Вiн, вона та телевiзор».
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Додолики». Вип. 3
06:15 М/ф «Рукавичка»
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспільному» 
(сурдопереклад)
07:00 Національні новини UA: 
Перший(сурдопереклад)
07:05 «Ранок на Суспільному» 
(сурдопереклад)
08:00 Національні новини UA: 
Перший(сурдопереклад)
08:05 «Ранок на Суспільному» 
(сурдопереклад)
09:00 Національні новини UA: 
Перший(сурдопереклад)
09:15 «Пліч-о-пліч». 4 сезон
09:45 «Відтінки України». 
Вип. 2
10:15 Телепродаж на 
комерційній основі
10:30 Т/с «Гранд готель», 
32с. (12+)
11:55 «Буковинські загадки»
12:10 «Геолокація: Волинь». 

Вип. 2
12:35 «Еко-люди»
12:40 Д/ц «Боротьба за 
виживання». Вип. 1
13:05 Д/п «Світ майбутнього. 
Планета Земля 2050», 1с.
13:30 «Лайфхак українською»
13:40 «Ок, я тобі поясню». 
Вип. 1
13:45 «Піщана казка». Вип. 1
13:50 «Уроки тітоньки Сови», 
1с., 2с.
14:05 М/ф «Казка про 
жадібність»
14:15 М/ф «Історія про 
дівчину, яка наступила на 
хліб»
14:25 М/ф «Знахідка»
14:35 М/ф «Ватажок»
14:50 «Піщана казка». Вип. 11
15:00 ПТН
15:05 «Суспільна студія»
16:00 ПТН
16:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Країна пісень». Вип. 
12 
18:40 «Загадки чернівецьких 
атлантів»
18:45 «Небезпечна зона». 
Вип. 9, 10
19:00 «. Сьогодні» (сурдопе-
реклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:05 «На східному фронті»
20:40 ПТН
21:00 Д/ф «Заміновані вір-
ністю» (12+)
21:50 «Шерифи для нових 
громад». Вип. 7
22:05 «. Сьогодні» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
23:00 Т/с «Посольство», 4с. 
(16+)
00:05 «Буковинські загадки»
00:15 «Культ. Особистості»
00:30 Д/ф «Малевич»
02:00 Національні новини UA: 
Перший
02:40 «Еко-люди»
02:45 «#ВУкраїні». 6 сезон
03:05 «Роздивись». Вип. 
13,14
03:35 «Геолокація: Волинь». 
Вип. 2
04:05 «Буковинські загадки»
04:15 «Недалечко». Вип. 6
04:30 «Край пригод». Вип. 6
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
05:45 «Лайфхак українською»

понеділок, 22 березня
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Рукавичка».
6.40 М/ф «Козлик та його 
горе».
6.50 М/ф «Як їжачок шубку 
мiняв».
7.00,8.00,9.00,13.00,15.0
0,18.00,21.00,0.00,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13.1
0,18.20 Суспiльна студiя.
9.30,1.00 Т/с «Вiра». (16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.35,0.35,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни». (16+).
17.25 #ВУкраїнi.
18.55 UEFA U21 ЧЄ з фут-
болу 2021. Чехiя - Iталiя.
21.55 UEFA U21 ЧЄ з фут-
болу 2021. Угорщина - Нi-
меччина.
0.55,2.35,3.10,5.05,5.55
Погода.
2.40 Бюджетники.
4.10 Д/ф «Три Iвани».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.0
0,16.45,19.30,4.10 «ТСН».
9.25,10.20,3.05,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15 «Одру-
ження наослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Мелодрама «Навчи 
мене кохати». (12+).
20.45 Т/с «Папiк». (12+).
22.00 Т/с «Родичi». (12+).
23.05,0.10 Т/с «Кухня».
1.15 Комедiя «Ва-банк 2».

5.30,22.00 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
.00,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Суперзять». 
(16+).
14.30,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00,19.00,4.00 «Стосу-

ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Агата Рейзiн». 
(12+).
1.50 Т/с «Спокуса». (12+).
4.55 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
0,16.00,17.00,18.00,19.00
,0.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.
7.10,20.55 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.10 Д/с «Неймовiрнi вина-
ходи».
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с 
«Щось пiшло не так: зво-
ротний вiдлiк».
11.10,16.10 Д/с «Нижче 
тiльки пекло».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
17.10,23.10 Д/с «Тихооке-
анська вiйна в кольорi».
18.10,22.00 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
19.30,1.15 «Велика полi-
тика».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Терор».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.05,13.15,21.20 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
14.50,16.15,22.30 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
16.25 Х/ф «На одного 
менше». (16+).
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.

23.30 Х/ф «Судна нiч 2». 
(18+).
1.25 Х/ф «Судна нiч». (18+).
2.40 Я зняв!

5.15 Т/с «Комiсар Рекс».
8.55 Битва екстрасенсiв. 
(16+).
13.10,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.35 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх. (16+).
20.15,22.50 Т/с «Вiрина 
Любов». (12+).
23.00 Т/с «Наречений». 
1.05 Слiдство ведуть екс-
трасенси. (16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30,15.00 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
11.00 Х/ф «Мерлiн».
13.00 Любов на виживання. 
(16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Вар`яти. (12+).
21.00 Х/ф «З Парижа з лю-
бов`ю». (16+).
23.00 Х/ф «Обитель зла». 
(18+).
1.00 Т/с «Вiдчайдушнi домо-
господарки». (16+).
2.40 Служба розшуку дiтей.
2.45 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,23.
50,2.25 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45,3.15 Реальна мiстика.
13.55,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2». (16+).
17.10,4.45 Т/с «Виклик». 
(12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Футбол. Лiга Нацiї 
УЄФА. Францiя - Україна.
0.00 Т/с «Три сестри», 7 с. 
(12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Три сестри». (12+).

7.00,8.00,9.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,15.00

,16.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з Л. 
Вакулюк, М. Шамановим та 
М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий день» 
з А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Лео-
нчук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з 
Т. Березовцем.

5.00 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро», 1 с. 
(16+).
6.50 Х/ф «Доспехи бога 2: 
Операция «Кондор». (Гон-
конг). (16+).
9.00 Х/ф «Кожа, в которой я 
живу». (Испания - США). 
(16+).
11.25 Х/ф «Паранойя». 
(США). (16+).
13.25 Х/ф «Сирота казан-
ская». (16+).
15.10 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гонконг). 
(16+).
17.55 Х/ф «Левша». (Гон-
конг - США). (18+).
20.20 Х/ф «Кикбоксер». 
(США). (16+).
22.20 Х/ф «Адреналин». 
(США). (18+).
0.05 Х/ф «Хоттабыч». (16+).
2.15 Х/ф «Черный тюльпан». 
(Франция - Италия - 
Испания). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Дай лапу».
9.00 «Навколо М».
10.00,2.15 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
13.30 «Орел i решка. Навко-
лосвiтня подорож».
15.10 «Орел i решка. 

Навколо свiту».
17.10 «Орел i решка. На 
краю свiту».
19.00 «Орел i решка. Пере-
завантаження».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50,16.00 Смачнi страви.
10.20,18.10 Один за 100 
годин.
11.20 Удачний проект.
13.00,16.20,3.40 Кориснi 
поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00,20.10 Гордон Рамзi 
готує вдома.
17.10 Квартирне питання.
19.00 Майстри ремонту.
22.10 Готуємо разом.
0.30 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.00,10.50,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
7.55,17.15,2.40 «Випад-
ковий свiдок».
30,12.30,16.30,19.00,2.10
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Повернення «Свя-
того Луки».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.40 «Таємницi кримiналь-
ного свiту».
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
23.00 Х/ф «Чорний принц».
0.50 «Склад злочину».
1.35,3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя».
4.55 «Top Shop».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
10.00,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55 Т/с «Склифосовский».

15.45,1.30 Новости куль-
туры.
16.15,3.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир».
20.20 Т/с «Семейные обсто-
ятельства».
21.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».
0.35 Вести - Санкт-Петер-
бург.
0.50 «Больше, чем любовь». 
Георгий и Тамара Вицины.
1.50 Т/с «Тайны следствия».

6.00 Бандитська Одеса.
9.00,1.40 Правда життя.
10.10,0.30 Речовий доказ.
11.20,18.00 Мисливцi за 
торнадо.
12.20 Зона будiвництва.
13.20 Україна: забута 
iсторiя.
14.15 Дикi тварини.
14.45 Суперчуття. Зiр.
15.15,19.55 Секретнi тери-
торiї.
16.10,21.45 НАСА: нез`ясо-
ване.
17.05,20.50 Шукачi непри-
ємностей.
19.00 Мiсця сили.
22.30 Дика Бразилiя.
23.30 Iнженернi iдеї.
2.25 Єврорабинi.
3.15 Професiя - альфонс.
4.00 Шосте вiдчуття.
4.45 Секти. Контроль свiдо-
мостi.
5.35 Гордiсть України.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Полтавою.
8.45,0.30 Сiмейка У.
9.45,1.00 Казки У.
10.45,23.30 Країна У.
11.15,18.15 Т/с «Батько 
рулить 4».
12.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Так, можливо». 
(16+).
2.15 Рятiвники.
3.15 Т/с «Хамелеон». (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.20,15.30 Х/ф «При-
зрачный патруль». (США). 
(12+).
7.55 Х/ф «Джейн Эйр». 

(Великобритания - США). 
(12+).
9.50 Х/ф «Правила вино-
делов». (США). (16+).
11.50 Х/ф «Пингвины Мада-
гаскара». (США). (6+).
13.20 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 
(Франция - Китай - Бельгия 
- Германия - США). (16+).
17.05 Х/ф «Дюна». (США - 
Мексика). (12+).
19.20 Х/ф «Джуманджи». 
(США). (6+).
21.00,2.05 Х/ф «Миссия 
«Серенити». (США). (16+).
22.55 Х/ф «Останься». 
(США). (16+).
0.30 Х/ф «Тепло наших тел». 
(США - Канада). (12+).
4.05 Х/ф «Пятый элемент». 
(Франция - США). (16+).

6.00,18.50,2.15 «ДжеДАI».
6.25 Т/с «Ласко». (16+).
8.15 Т/с «Перевiзник». (16+).
13.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15,1.45 «Спецкор».
19.25 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
20.20,21.15 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 3».
22.20,23.55 Т/с «Кiстки 11». 
2.45 «Вiн, вона та те-
левiзор».
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Додолики». Вип. 5
06:15 М/ф «День, коли 
щастить»
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопереклад)
07:05 «Ранок на 
Суспільному» 
(сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопереклад)
08:05 «Ранок на 
Суспільному» 
(сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопереклад)
09:15 «. Сьогодні» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
09:45 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон

10:15 Телепродаж на 
комерційній основі
10:30 Т/с «Гранд готель», 
34с. (12+)
11:45 «Культ. Особистості»
12:10 «Геолокація: Волинь». 
Вип. 4
12:35 «Еко-люди»
12:40 Д/ц «Боротьба за 
виживання», 3с.
13:05 Д/п «Світ 
майбутнього. Планета Земля 
2050», 8с.
13:30 «Лайфхак 
українською»
13:35 «Кіношкола вдома». 
Вип. 9
13:45 «Піщана казка». Вип. 5
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови», 5с., 6с.
14:05 М/ф «Як Козаки 
олімпійцями стали»
14:25 М/ф «Івасик-Телесик»
14:35 М/ф «Хто в лісі хазяїн»
14:45 М/ф «Черевички»
14:50 «Піщана казка». 
15:00 ПТН
15:05 «Суспільна студія»
16:00 ПТН
16:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Країна пісень». Вип. 
18:40 «ЗаАрхівоване». Вип. 
18:45 «Недалечко». Вип. 12
19:00 «. Сьогодні» (сурдопе-
реклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:05 «Схеми. Корупція в 
деталях»
20:40 ПТН
21:00 Д/ф «АУ» (12+)
22:05 «. Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:00 Т/с «Посольство», 6с. 
(16+)
00:20 «Буковинські загадки
00:30 Д/ф «Будинок «Слово» 
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:40 «Схеми. Корупція в 
деталях»
03:05 «Артефакти»
03:35 «Геолокація: Волинь». 
Вип. 4
04:05 «Буковинські загадки»
04:15 «Недалечко». Вип. 8
04:30 «Край пригод». Вип. 8
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
05:45 «Лайфхак 
українською»

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Iванко та Воро-
нячий Цар».
6.40 М/ф «Котигорошко».
6.50 М/ф «Тредичiно».
7.00,8.00,9.00,13.00,15.00,
18.00,21.00,0.25,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13.10,
18.20 Суспiльна студiя.
9.30,1.00 Т/с «Вiра». (16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.35,5.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 
2021. Англiя - Швейцарiя.
18.55 Д/с «Виживання у дикiй 
природi».
19.55 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
21.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 
2021. Францiя - Данiя.
0.00 Схеми. Корупцiя в де-
талях.
2.35,3.10,5.05,5.55 Погода.
2.40 Бюджетники.
4.10 Д/ф «Перехрестя Балу». 
(12+).

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 «ТСН».
9.25,10.20,5.10 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15 «Одру-
ження наослiп».
16.00 «Свiт навиворiт».
17.10 Мелодрама «Навчи 
мене кохати». (12+).
20.30 Т/с «Папiк». (12+).
21.45 «Право на владу».
0.45 Бойовик «Король Артур».
3.05 Комедiя «Ва-банк».

5.25,22.05 «Слiдство вели...» 
з Л. Каневським».
7.00,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Чоловiк нароз-
хват». (16+).
14.30,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий 

випадок».
18.00,19.00,4.10 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Агата Рейзiн». 
(12+).
1.45 Т/с «Спокуса». (12+).
3.45 М/ф.
4.55 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,18.00,19.00
00,0.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 На власнi очi.
7.10,20.55 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.10 Д/с «Неймовiрнi вина-
ходи».
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с «Щось 
пiшло не так: зворотний 
вiдлiк».
11.10 Д/с «Нижче тiльки 
пекло».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
16.20 Таємницi вiйни.
17.10,23.10 Д/с «Тихоокеан-
ська вiйна в кольорi».
18.10,22.00 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
19.30,1.15 «Прямим тек-
стом».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Терор».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.00,13.15,21.20 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
14.50,16.15,22.35 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).

17.05 Х/ф «Пасажир 57». 
(16+).
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
23.30 Х/ф «Судна нiч 3». 
(18+).
1.35 Х/ф «Судна нiч 2». (18+).
3.05 Я зняв!

5.15 Т/с «Комiсар Рекс».
8.55 Битва екстрасенсiв. 
(16+).
13.10,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiкна-Но-
вини.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Як вийти замiж. (16+).
20.15,22.50 Т/с «Вiрина 
Любов». (12+).
23.00 Т/с «Наречений». (16+).
1.05 Слiдство ведуть екстра-
сенси. (16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30,15.00 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
11.00 Х/ф «Мерлiн».
13.00 Любов на виживання. 
(16+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «Гонитва». (16+).
23.10 Х/ф «Обитель зла 2: 
Апокалiпсис». (18+).
1.00 Вар`яти. (12+).
2.45 Служба розшуку дiтей.
2.50 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з Укра-
їною.
7.00,8.00,15.00,19.00,23.0
0,2.25 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45,3.15 Реальна мiстика.
13.55,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 2». (16+).
17.10 Т/с «Виклик». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Кришталева мрiя», 
1 i 2 с. (12+).
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Кришталева мрiя», 
3 с. (12+).
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Кришталева мрiя». 

7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з Л. 
Вакулюк, М. Шамановим та 
М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, П. 
Рольником, О. Близнюком, Д. 
Щасливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий день» 
з А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. Кур-
бановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Лео-
нчук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курбановою.
21.30 «Watchdogs».
22.00 «Прямий» контакт» з Т. 
Березовцем.

5.00 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро», 2 с. 
(16+).
6.50 Х/ф «Хоттабыч». (16+).
9.00 Х/ф «Левша». (Гонконг 
- США). (18+).
11.25 Х/ф «Кикбоксер». 
13.25 Х/ф «Адреналин». 
(США). (18+).
15.10 Х/ф «Черный тюльпан». 
(Франция - Италия - 
Испания). (16+).
17.55 Х/ф «Альфа дог». (Гер-
мания - США). (18+).
20.20 Х/ф «Дорогой Джон». 
(США). (16+).
22.20 Х/ф «Погоня». (США). 
0.05 Х/ф «Сказ про Федо-
та-стрельца». (16+).
2.15 Х/ф «Младенец на $30 
000 000». (Гонконг). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його друзi».
8.35 «Дай лапу».
9.00 «Навколо М».
10.00,2.15 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
13.15 «Орел i решка. Навко-
лосвiтня подорож».

15.10 «Орел i решка. Навколо 
свiту».
17.10 «Орел i решка. На краю 
свiту».
19.00 «Орел i решка. Переза-
вантаження».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50,16.00 Смачнi страви.
10.20,18.10 Один за 100 
годин.
11.20 Удачний проект.
13.00,16.20,3.40 Кориснi 
поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00,20.10 Гордон Рамзi 
готує вдома.
17.10 Квартирне питання.
19.00 Майстри ремонту.
22.10 Готуємо разом.
0.30 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.55,10.50,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
7.50,17.15,3.05 «Випад-
ковий свiдок».
.30,12.30,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Чорний принц».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.35 «Вартiсть життя».
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси».
18.20,4.05 «Правда життя».
23.00 Х/ф «Сицилiйський 
захист».
0.45 «Склад злочину».
1.30,3.35 «Речовий доказ».
5.00 «Top Shop».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
10.00,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. Местное 
время.

13.55 Т/с «Склифосовский».
15.45,1.30 Новости куль-
туры.
16.15,3.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир».
20.20 Т/с «Семейные обстоя-
тельства».
21.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».
0.35 Вести - Санкт-Петер-
бург.
0.50 «Искусственный отбор».
1.50 Т/с «Тайны следствия».

6.00 Бандитський Київ.
8.55,1.40 Правда життя.
10.05,0.30 Речовий доказ.
11.15,18.00 Мисливцi за 
торнадо.
12.15 Зона будiвництва.
13.15 Україна: забута iсторiя.
14.15 Суперчуття.
15.15 Секретнi територiї.
16.10,21.45 НАСА: нез`ясо-
ване.
17.05,20.50 Шукачi непри-
ємностей.
19.00 Мiсця сили.
19.50 Фантастичнi iсторiї.
22.30 Дика Бразилiя.
23.30 Iнженернi iдеї.
2.35 Скарб.ua.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.45
Одного разу пiд Полтавою.
8.45,0.00 Сiмейка У.
9.45,0.30 Казки У.
10.45,23.00 Країна У.
11.15,18.15 Т/с «Батько 
рулить 4».
12.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Мiж небом та 
землею». (16+).
1.45 Рятiвники.
2.45 Т/с «Хамелеон». (16+).
3.30 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.25 Х/ф «Давайте потан-
цуем». (США). (12+).
8.05,16.00 Х/ф «Джума-
нджи». (США). (6+).
9.50 Х/ф «Мирный воин». 
(США - Германия). (12+).
11.45 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Великобри-
тания - Германия - Чехия). 

(12+).
13.45 Х/ф «Дюна». (США - 
Мексика). (12+).
17.40 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда». (США - 
Канада). (16+).
19.15 Х/ф «Голубая лагуна». 
(США). (16+).
21.00 Х/ф «Не говори ни 
слова». (США - Австралия - 
Канада - Швейцария). (16+).
22.50 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны». (Великобри-
тания). (12+).
0.45 Х/ф «Соммерсби». (США 
- Франция). (16+).
2.35 Х/ф «Клиент». (США). 
(16+).
4.30 Х/ф «Голодные игры». 
(США). (16+).

6.00 Т/с «Ласко». (16+).
7.50 Х/ф «Лiтаючi мечi бiля 
брами дракона». (16+).
10.10 Х/ф «Герой». (16+).
12.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15,1.50 «Спецкор».
18.50,2.20 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський рей-
нджер». (16+).
20.20,21.15 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 3».
22.25,0.00 Т/с «Кiстки 11». 
2.50 «Вiн, вона та телевiзор».
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Додолики». Вип. 6
06:15 М/ф «Дерево і кішка»
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспільному» 
(сурдопереклад)
07:00 Національні новини UA: 
Перший(сурдопереклад)
07:05 «Ранок на Суспільному» 
(сурдопереклад)
08:00 Національні новини UA: 
Перший(сурдопереклад)
08:05 «Ранок на Суспільному» 
(сурдопереклад)
09:00 Національні новини UA: 
Перший(сурдопереклад)
09:15 «По09:15 «По

. 
Сьогодні» (сурдопереклад) 
ПОВТОР
09:45 «Країна пісень». Вип. 7
10:15 Телепродаж на 

комерційній основі
10:30 Т/с «Гранд готель», 
35с. (12+)
11:45 «Культ. Особистості»
12:10 «Геолокація: Волинь». 
Вип. 5
12:35 «Еко-люди»
12:40 Д/ц «Боротьба за 
виживання», 4с.
13:05 Д/п «Світ майбутнього. 
Планета Земля 2050», 9с.
13:30 «Лайфхак українською»
13:45 «Піщана казка». Вип. 6
13:50 «Уроки тітоньки Сови», 
7с., 8с.
14:05 М/ф «Чого в лісі не 
буває»
14:15 М/ф «Червона жаба»
14:25 М/ф «Про кішку, яка 
упала з неба»
14:35 М/ф «Курка, яка несла 
всяку всячину»
14:45 М/ф «Літачок Ліп»
14:50 «Піщана казка». Вип. 4
15:00 ПТН
15:05 «Суспільна студія»
16:00ПТН
16:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Країна пісень». Вип. 3 

18:40 «ЗаАрхівоване». Вип. 
18:45 «Street схід». Вип. 3
19:00 «. Сьогодні» (сурдопе-
реклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:05 «Крим. Реалії»
20:40 ПТН
21:00 Д/ф «Одесити на Дон-
басі» (12+)
22:05 «. Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:00 Т/с «Посольство», 7с. 
(16+)
00:20 «Буковинські загадки»
00:30 Д/ф «Северин Нали-
вайко. Остання битва!» (12+)
02:00 Національні новини UA: 
Перший
02:40 «Крим. Реалії»
03:05 «Артефакти»
03:35 «Геолокація: Волинь». 
Вип. 5
04:05 «Буковинські загадки»
04:15 «Недалечко». Вип. 9
04:30 «Край пригод». Вип. 9
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
05:45 «Лайфхак українською»

середа, 24 березня

четвер, 25 березня
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ТБ ПРОГРАМА
6.00 Гiмн України.
6.05,4.40 Енеїда.
6.30 М/ф «Черевички».
6.40 М/ф «Чарiвнi окуляри».
6.50 М/ф «Нiкудишко».
7.00,8.00,9.00,13.00,15.00,
8.00,21.00,23.55,2.05,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13.10,
18.20 Суспiльна студiя.
9.30 Т/с «Вiра». (16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.35,2.40,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Т/с «Любов пiд час 
вiйни». (16+).
17.25 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Дика прогулянка».
19.55 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
21.55,2.50,5.55 Спорт. 
Аспект.
22.00 Х/ф «Додому». (12+).
0.30 Д/с «Суперчуття».
1.00 Схеми. Корупцiя в де-
талях.
1.30 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
2.00,2.53 Погода.
2.55 «Зворотнiй вiдлiк».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.00,
16.45,19.30,4.10 «ТСН».
9.25,10.20,6.05 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15 «Одру-
ження наослiп».
14.30,20.15 «Лiга смiху».
17.10 Мелодрама «Навчи 
мене кохати». (12+).
22.20 «Лiпсiнк Батл».
0.15 Комедiя «Я, знову я та 
Iрен».
2.30 Комедiя «Ва-банк 2».
4.55 «Свiтське життя».

5.25,22.50 «Слiдство вели...» 
з Л. Каневським».
7.00,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Ласкаво просимо 
на борт». (16+).

14.30,15.25,0.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «21 мiст». (16+).
2.15 «Чекай на мене. 
Україна».
3.25 М/ф.
3.55 «Орел i решка. Чудеса 
свiту».
4.45 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,18.00,19.00
00,0.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.10,8.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.15 Форшмак.
8.45 Натхнення.
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с «Щось 
пiшло не так: зворотний 
вiдлiк».
11.10,16.10 Д/с «Нижче 
тiльки пекло».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
15.30 Час «Ч».
17.10,23.10 Д/с «Тихоокеан-
ська вiйна в кольорi».
18.10,22.00 Д/с «Загадки на-
цистських злочинiв».
19.20,1.15 «Полiтклуб з 
Вiталiєм Портнiковим».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Терор».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

05 05 ictv.tiftif
4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30,0.50 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.05 Дизель-шоу. 
(12+).
11.25 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну 2».
12.45,15.45 Факти. День.
13.15,16.15,23.50 «На 

трьох». (16+).
16.20 Х/ф «Обладунок бога 3: 
Мiсiя «Зодiак». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
22.45 «На трьох 9». (16+).
1.15 Х/ф «Судна нiч 3». (18+).
3.10 Я зняв!

4.45 Х/ф «Проста послуга». 
(16+).
6.55,19.00,22.50 Холостяк. 
(12+).
11.50 Як вийти замiж. (16+).
12.55,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiкна-Но-
вини.
23.50 Про що мовчать жiнки. 
(16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
11.20 Вiд пацанки до па-
нянки. (16+).
13.20,1.40 Вар`яти. (12+).
15.20 Де логiка? (12+).
16.20 Х/ф «13-й район». 
(16+).
18.00 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум». (16+).
20.00 Х/ф «Обитель зла 3: 
Вимирання». (16+).
22.00 Х/ф «Обитель зла 4: 
Потойбiчне життя». (18+).
23.50 Х/ф «Обитель зла 5: 
Вiдплата». (18+).
2.55 Служба розшуку дiтей.

6.30,7.10,8.15 Ранок з Укра-
їною.
7.00,8.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
9.00 Зоряний шлях.
10.50 Т/с «Пробудження 
любовi». (12+).
14.45 Т/с «Королева дорiг», 1 
i 2 с. (12+).
15.30 Т/с «Королева дорiг». 
(12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова Савiка 
Шустера.
0.00 Т/с «Рись», 1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Рись». (12+).
3.50 Х/ф «Востаннє про-
щаюся». (12+).
5.30 Реальна мiстика.

10 pryamuy
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16
.00,17.00 «Репортер». Но-
вини.
7.10,8.10 «Новий день» з Л. 
Вакулюк, М. Шамановим та М. 
Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, П. 
Рольником, О. Близнюком, Д. 
Щасливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий день» 
з А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. Кур-
бановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Лео-
нчук.
18.00 «П`ята колонка» з Х. 
Чернегою.
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство правди».
22.30 «Запорєбрик News» з 
О. Курбановою.

5.00 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершив-
шееся сто лет назад». (16+).
6.50 Х/ф «Сказ про Федо-
та-стрельца». (16+).
9.00 Х/ф «Альфа дог». (Гер-
мания - США). (18+).
11.25 Х/ф «Дорогой Джон». 
(США). (16+).
13.25 Х/ф «Погоня». (США). 
(16+).
15.10 Х/ф «Младенец на $30 
000 000». (Гонконг). (16+).
17.55 Х/ф «Воспоминания о 
будущем». (Великобритания 
- Дания). (16+).
20.20 Х/ф «Пенелопа». (12+).
22.20 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». (16+).
0.05 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки». (16+).
2.15 Х/ф «Крысиные бега». 
(США - Канада). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його друзi».
8.30 «Навколо М».
10.15 Х/ф «Особливо небез-
печна». (16+).

12.00 «Орел i решка. На краю 
свiту».
13.00 «Орел i решка. Навколо 
свiту».
17.50 Х/ф «Орбiта 9». (12+).
19.35 Х/ф «Пастка часу». 
(16+).
21.10 «Орел i решка. Переза-
вантаження».
1.10 Х/ф «Йолопи-розбiй-
ники». (16+).
2.45 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50,16.00 Смачнi страви.
10.20,18.10 Один за 100 
годин.
11.20 Удачний проект.
13.00,16.20 Кориснi поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00,20.10 Гордон Рамзi 
готує вдома.
17.10 Квартирне питання.
19.00 Майстри ремонту.
22.10 Готуємо разом.
0.30 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Зiрковi долi.
4.10 М/ф.

6.00,10.50,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
7.55,17.15,2.40 «Випад-
ковий свiдок».
.30,12.30,16.30,19.00,2.10
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Сицилiйський 
захист».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.35,4.00 «Правда життя».
16.50 «Легенди бандитської 
Одеси».
18.20 «Таємницi свiту».
22.50 Х/ф «Дезертир». (16+).
0.40 «Склад злочину».
3.00 «Речовий доказ».
4.30 «Легенди бандитського 
Києва».
4.55 «Top Shop».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
10.00,13.00,16.00,19.00
Вести.

10.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. Местное 
время.
13.55 «Близкие люди».
15.45 Новости культуры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Семейные обстоя-
тельства».
22.40 Х/ф «Последний лепе-
сток».
0.20 «Белая студия». Жора 
Крыжовников.
1.05 Детектив «Ночное про-
исшествие».
2.40 Х/ф «Уйти, чтобы ос-
таться».

6.00 Бандитська Одеса.
8.50,1.40 Правда життя.
10.00,0.30 Речовий доказ.
11.10 Секретнi територiї.
12.10 Зона будiвництва.
13.10 Україна: забута iсторiя.
14.10 Дика природа Японiї.
15.10,19.50 Фантастичнi 
iсторiї.
16.10,21.45 НАСА: нез`ясо-
ване.
17.05,20.50 Шукачi непри-
ємностей.
18.00 Мисливцi за торнадо.
19.00 Мiсця сили.
22.30 Дика Бразилiя.
23.30 Iнженернi iдеї.
2.45 Прихована реальнiсть.
4.50 Гордiсть України.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,20.15
Одного разу пiд Полтавою.
8.45,0.25 Сiмейка У.
9.45,0.55 Казки У.
10.45,18.15 Т/с «Батько 
рулить 4».
12.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
17.15 СуперЖiнка 2.
21.15 Х/ф «Управлiння 
гнiвом». (16+).
23.25 Країна У.
2.10 Рятiвники.
3.10 Теорiя зради.
3.55 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.00,13.50 Х/ф «Двойная 
жизнь Чарли Сан-Клауда». 
(США - Канада). (16+).

8.35,15.25 Х/ф «Голубая 
лагуна». (США). (16+).
10.15 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). (12+).
12.05 Х/ф «Давайте потан-
цуем». (США). (12+).
17.10 Х/ф «Чикаго». (США - 
Германия - Канада). (12+).
19.00 Х/ф «Правила вино-
делов». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Секреты Лос-А-
нджелеса». (США). (18+).
23.15 Х/ф «Клиент». (США). 
(16+).
1.10 Х/ф «Не говори ни 
слова». (США - Австралия - 
Канада - Швейцария). (16+).
3.00 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле». (Великобритания 
- Швеция - Дания). (16+).
4.30 Х/ф «Библиотекарь: В 
поисках Копья Судьбы». (США 
- Германия). (16+).

6.00 Т/с «Ласко». (16+).
7.55 Х/ф «Облога». (16+).
10.05 Х/ф «Вцiлiла». (16+).
11.55 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15,2.05 «Спецкор».
18.50,2.35,3.05 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Обiтниця мов-
чання». (16+).
21.10 Х/ф «Сек`юрiтi». (16+).
23.00 Х/ф «Слiд смертi». 
(16+).
0.50 Х/ф «Вiйни дронiв». 
(16+).
3.45 «Цiлком таємно».
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Додолики». Вип. 7
06:15 М/ф «Іванко і воро-
нячий цар»
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспільному» 
(сурдопереклад)
07:00 Національні новини UA: 
Перший(сурдопереклад)
07:05 «Ранок на Суспільному» 
(сурдопереклад)
08:00 Національні новини UA: 
Перший(сурдопереклад)
08:05 «Ранок на Суспільному» 
(сурдопереклад)
09:00 Національні новини UA: 
Перший(сурдопереклад)
09:15 «По. Сьогодні» 
(сурдопереклад) ПОВТОР

09:45 «Обличчя»
10:15 Телепродаж на 
комерційній основі
10:30 Т/с «Гранд готель», 
36с. (12+)
11:45 «Культ. Особистості»
12:10 «Геолокація: Волинь». 
Вип. 6
12:35 «Еко-люди»
12:40 Д/ц «Боротьба за 
виживання», 5с.
13:05 Д/п «Світ майбутнього. 
Планета Земля 2050», 10с.
13:30 «Лайфхак українською»
13:35 «Кіношкола вдома». 
Вип. 10
13:45 «Піщана казка». Вип. 7
13:50 «Уроки тітоньки Сови», 
9с., 10с.
14:05 М/ф «Як Козаки 
інопланетян зустрічали»
14:25 М/ф «Іванко і 
воронячий цар»
14:35 М/ф «Горщик-
сміхотун»
14:45 М/ф «Маруся 
Богуславка»
14:50 «Піщана казка». Вип. 6
15:00 ПТН
15:05 «Суспільна студія»
16:00 ПТН
16:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Відтінки України» 
18:40 «Буковинські загадки»
18:45 «Шукачі пригод». Вип. 6
19:00 «По. Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:05 «На східному фронті»
20:40 ПТН
21:00 Д/ф «Вибір» (12+)
22:05 «По. Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:00 Т/с «Посольство», 8с. 
(16+)
00:05 «Буковинські загадки»
00:30 Х/ф «Лісова пісня» 
(12+)
02:00 Національні новини UA: 
Перший
02:40 «На східному фронті»
03:35 «Крутий заміс». 1 сезон
04:05 «Буковинські загадки»
04:15 «Недалечко». Вип. 10
04:30 «Край пригод». Вип. 10
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
05:45 «Лайфхак українською»

6.00 Гiмн України.
6.05,4.00 Енеїда.
8.00,9.00,21.00,0.00,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.40 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
8.05 Д/с «Тваринна зброя».
9.05 Вiдтiнки України.
9.35 #ВУкраїнi.
10.00 «Зупини мене, якщо 
зможеш».
11.00 Х/ф «Додому». (12+).
12.40 Дитинчата панди.
13.40 Неймовiрний свiт 
цуценят.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Т/с «Любов пiд час 
вiйни». (16+).
17.40 Полювання.
18.40 Мiста та мiстечка.
18.55 UEFA U21 ЧЄ з фут-
болу 2021. Угорщина - Ру-
мунiя.
21.20 Д/с «Боротьба за 
виживання».
21.55 UEFA U21 ЧЄ з фут-
болу 2021. Iспанiя - Iталiя.
0.20 Д/ф «Крим, як це 
було». (16+).
2.30 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
3.00 Перехiд на лiтнiй час.
5.00 Бюджетники.
5.30 Погода.

7.00,6.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
12.50 Т/с «Папiк».
18.20 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
19.30,5.00 «ТСН».
20.15 «Лiпсiнк Батл».
22.00 «Жiночий квартал».
23.20,0.20 «Свiтське 
життя».
1.20 «Лiга смiху».

5.15 «Планета Земля».
7.05 «Слово Предстоятеля».
7.15 Х/ф «Високий блондин 
в чорному черевику».
9.00 «Готуємо разом. До-
машня кухня».
10.00 «Корисна програма».

11.00 Х/ф «Коли я стану 
велетнем».
12.50 Х/ф «Пригоди Шер-
лока Холмса i доктора Ват-
сона. Скарби Агри».
15.50 Т/с «Слiдчий Горча-
кова». (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 Т/с «Кров не вода», 
1-4 с.
1.45 Х/ф «Полiт фантазiї». 
(16+).
4.15 «Подробицi» - «Час».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.00
,11.00,12.00,15.00,17.00,
18.00,20.00,23.00,0.00,1.
00,2.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,7.10 Д/с «Крила 
вiйни».
7.50,8.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.
8.15 Д/с «Неймовiрнi вина-
ходи».
8.40 Натхнення.
9.10 Час «Ч».
9.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Гончаренко рулить.
11.40 На власнi очi.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10,23.10 Д/с «Тихооке-
анська вiйна в кольорi».
18.15 Pro вiйсько.
18.30,0.35 Невигаданi 
iсторiї.
19.00 Д/с «Майстри вiйни».
20.10,2.10,5.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35,3.00 Вiкно до Аме-
рики.
22.00 Д/с «Загадки нацист-
ських злочинiв».
0.10 Є сенс.
1.10 Д/с «Терор».
3.20 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!
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5.30 Скарб нацiї.
5.40 Еврика!
5.50 Факти.
6.15 Т/с «Марк+Наталка». 
(16+).

8.10,9.45,10.55 «На 
трьох». (16+).
9.05,10.15 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну».
11.30,13.00,1.55 Т/с «Та-
ємнi дверi». (16+).
12.45 Факти. День.
13.35 Т/с «Пес». (16+).
16.45 Х/ф «Термiнатор 3: 
Повстання машин». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Бладшот». 
21.25 Х/ф «Хижаки». (16+).
23.25 Х/ф «Щось». (16+).
3.45 Я зняв!

5.25,0.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.20,10.50 Т/с «Вiрина 
Любов». (12+).
7.55 Неймовiрна правда 
про зiрок.
17.00 Хата на тата 10. (12+).
19.00 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
22.20 Dizel Night. (12+).

6.00,1.00 Вар`яти. (12+).
8.25,9.55 Kids` Time.
8.30 М/ф «Зачарований 
принц».
10.00 Орел i решка. 
Ювiлейний сезон.
11.00 Орел i решка. Чудеса 
свiту.
12.10 У кого бiльше? (12+).
14.20 Х/ф «Гонитва». (16+).
16.20 Х/ф «Автомонстри». 
(12+).
18.20 Х/ф «Реальна сталь». 
(16+).
21.00 Х/ф «Обитель зла: 
Фiнальна битва». (16+).
23.00 Х/ф «Командир еска-
дрильї».
2.30 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьогоднi.
7.25,4.10 Реальна мiстика.
8.55,23.15 Х/ф «Коли мене 
полюбиш ти». (12+).
11.00 Т/с «Утiкачка». (12+).
14.50 Т/с «Утiкачка 2», 1 с. 
(12+).
15.20 Т/с «Утiкачка 2». 
(12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
1.30 Телемагазин.

2.00 Контролер.
2.25 Т/с «Виклик». (12+).

9.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00 «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.
13.15,14.10,15.10,16.10
Д/ф.
17.00 «Не наша Russia» з М. 
Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. 
Рольником та О. Близ-
нюком.
20.30 «Вiйна за незалеж-
нiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30 «Влада хохотала».
22.00 «The Week». Мiжна-
родний огляд з Т. Бере-
зовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. Пол-
тавою.

5.00 Х/ф «Почти смешная 
история», 1 с. (16+).
6.50 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
(16+).
9.00 Х/ф «Воспоминания о 
будущем». (Великобритания 
- Дания). (16+).
11.25 Х/ф «Пенелопа». 
(12+).
13.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». (16+).
15.10 Х/ф «Крысиные 
бега». (США - Канада). 
(16+).
17.55 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобритания). 
(16+).
20.20 Х/ф «Ветреная река». 
(Великобритания - Канада 
- США). (18+).
22.20 Х/ф «Медовый месяц 
Камиллы». (США - Велико-
британия). (16+).
0.05 Х/ф «Герой». (Гонконг 
- Китай). (16+).
2.15 Х/ф «Лабиринт 
Фавна». (Испания - Мексика 
- США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.20 Х/ф «Орбiта 9». (12+).
12.10 Х/ф «Пастка часу». 
(16+).
13.50 «Орел i решка. Пере-
завантаження. Америка».
0.00 Х/ф «Будинок в кiнцi 
вулицi». (16+).
1.50 «Бiйцiвський клуб».
2.45 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Сенсацiї екрану.
9.50 Кориснi поради.
11.40 Правила життя.
13.40 Один за 100 годин.
15.20,0.10 Iдеї ремонту.
16.00 Майстри ремонту.
18.00 Дачна вiдповiдь.
21.40 Удачний проект.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Зiрковi долi.
4.10 М/ф.

6.10 Х/ф «Вiчний поклик».
13.00 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
14.15 Х/ф «Бiлi вовки».
16.05 Х/ф «Лорд Дракон».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,2.35 «Свiдок».
19.30 Х/ф «У бiй iдуть лише 
«старi».
21.15 Х/ф «Кодекс злодiя». 
23.20 Х/ф «Страховик». 
(16+).
1.25 «Хвороби-вбивцi».
3.05 «Випадковий свiдок».
3.25 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя».
4.25 «Легенди бандит-
ського Києва».
4.50 «Top Shop».

5.00 «Утро России. Суб-
бота».
8.00 Вести. Местное время.
8.15 Местное время. Суб-
бота.
8.30 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону».
9.15 «По секрету всему 
свету».
9.35 «Формула еды».

10.00 Вести.
10.30 «Пятеро на одного».
11.10 «Сто к одному».
11.55 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
12.50 «Доктор Мясников».
13.45 Х/ф «В час беды».
17.05 «Привет, Андрей!»
19.00 Вести в субботу.
20.00 Х/ф «Воспитатель-
ница».
23.40 «Романтика ро-
манса».
0.30 Х/ф «Право на лю-
бовь».
3.30 Х/ф «Сокровище».

6.00 Випадковий свiдок.
7.25,1.00 Мiстична Україна.
8.15,19.10 У пошуках 
iстини.
10.05 Речовий доказ.
11.15 Секретнi територiї.
12.15 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
14.15,21.00 Зона будiв-
ництва.
16.15 Дика Бразилiя.
18.15 Брама часу.
0.00 Фантастичнi iсторiї.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.35 М/ф «Маленький ве-
ликий герой».
11.05 М/ф «Ретчет i Кланк: 
Галактичнi рейнджери».
12.50 Х/ф «Прекраснi 
створiння». (16+).
15.15 Х/ф «Мiж небом та 
землею». (16+).
17.00 Х/ф «Святий Вiн-
сент». (16+).
19.00 Одного разу пiд Пол-
тавою.
23.00 Iгри приколiв.
0.00 Сiмейка У.
1.00 Панянка-селянка.
2.55 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.10,15.05 Х/ф «Чикаго». 
(США - Германия - Канада). 
(12+).
8.00 Х/ф «Давайте потан-
цуем». (США). (12+).
9.45 Х/ф «Хорошо быть 
тихоней». (США). (16+).
11.25 Х/ф «Большие глаза». 
(США - Канада). (16+).

13.05 Х/ф «Правила вино-
делов». (США). (16+).
16.55,2.15 Х/ф «Эмма». 
(Великобритания - США). 
(16+).
18.55 Х/ф «Мумия возвра-
щается». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Ангелы и де-
моны». (США - Италия). 
(16+).
23.15 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). (12+).
0.50 Х/ф «Пианист». 
(Франция - Германия). 
(16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.30,7.50 «ДжеДАI».
8.50 «Загублений свiт».
13.50 Х/ф «Людина листо-
пада». (16+).
15.55 Х/ф «Експедицiя 
«Ноїв Ковчег». (16+).
18.40 Х/ф «Александр». 
(16+).
22.00 Х/ф «Хижак». (18+).
0.05 Х/ф «Спека». (16+).
2.00 «Вiн, вона та те-
левiзор».
3.15 «Цiлком таємно».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Разом»
06:30 «Разом»
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопереклад)
07:10 «Ранок на 
Суспільному. Дайджест»
07:30 «Недалечко». Вип. 2
07:45 «Шукачі пригод». Вип. 
1
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопереклад)
08:15 «Ранок на 
Суспільному. Дайджест»
08:30 «Геолокація: Волинь». 
Вип. 1
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопереклад)
09:15 «. Сьогодні» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
09:50 Д/с «Дика 
прогулянка», 1с.
10:15 Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
11:25 Х/ф «Мій найкращий 

роман» (12+)
12:55 «#ВУкраїні»
13:20 «Небезпечна зона». 
Вип. 3, 4
13:35 «Я вдома»
14:05 «Лайфхак україн-
ською»
14:20 М/ф «Рукавичка»
14:30 М/ф «День, коли 
щастить»
14:40 М/ф «Дощику, до-
щику, припусти»
14:50 М/ф «Як песик і 
кошеня підлогу мили»
15:00 «Додолики». Вип. 1
15:10 М/ф «Ведмедик і той, 
хто живе у річці»
15:20 «Піщана казка». Вип. 
7, 8
15:30 «Шо? Як?». Вип. 3
15:50 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
16:00 «Маршрутом змін». 
Вип. 19
16:15 «Антропологія». Вип. 
5
16:40 Х/ф «Тюльпани для 
Роуз» (12+)
18:05 Освітні лекції «Фо-
руму інклюзивності»
18:25 «Крутий заміс». 2 
сезон
19:00 «Культ. Особистості»
19:15 «Візуальний код». 
Вип. 3
19:50 Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотний відлік» 
(сурдопереклад) 
21:30 Х/ф «Пілігрим» (16+)
23:00 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
23:55 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
00:00 «#ВУкраїні». 6 сезон
00:25 Д/ф «Хто створив 
Змієві Вали?» (12+)
01:20 Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотний відлік» 
(сурдопереклад)
03:00 ПЕРЕХІД НА ЛІТНІЙ 
ЧАС (мінус одна година)
04:05 «Буковинські за-
гадки»
04:15 «Недалечко». Вип. 11
04:30 «Край пригод».
04:40 UA Музика 
04:45 «Відтінки України»
05:15 «Крутий заміс». 1 
сезон
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

п'ятниця, 26 березня

субота, 27 березня
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.55 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0.00,2
.05,3.30,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.40 М/ф «Як козаки кулiш 
варили».
7.50 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
8.15,0.20,2.00,3.50,5.30
Погода.
8.20,18.00 Д/с «Дикi тва-
рини».
9.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя Укра-
їнської Греко-Католицької 
Церкви.
12.30 Недiльна Свята Меса 
Римсько-Католицької Церкви 
в Українi.
13.30 Неймовiрний свiт цу-
ценят.
14.25 Телепродаж.
14.55 Країна пiсень.
15.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 
2021. Iсландiя - Данiя.
18.40 Мiста та мiстечка.
18.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 
2021. Хорватiя - Швейцарiя.
21.20 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
21.55 UEFA U21 ЧЄ з футболу 
2021. Португалiя - Англiя.
0.25 Д/ф «Северин Нали-
вайко. Остання битва!» (12+).
2.25 #ВУкраїнi.
3.00 Бюджетники.

7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45 «Свiт навиворiт 12. Па-
кистан».
10.50,2.20 «Свiт навиворiт».
17.40 Трилер «Сурогати». 
(16+).
19.30,5.00 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 11».
0.00 «Свiтське життя».
1.00 «Жiночий квартал».

4.50 Х/ф «Високий блондин в 
чорному черевику».
6.25 Х/ф «Повернення висо-
кого блондина».

8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00 «Iнше 
життя».
12.50 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
17.20 Т/с «Проект «Синя 
книга».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 
Холмса i доктора Ватсона. 
Скарби Агри».
1.00 «Речдок».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,15.00,17.00,20.
00,23.00,0.00,2.00,3.00,4.0
0,5.00 Час новин.
6.10,7.10 Д/с «Крила вiйни».
7.50,21.25 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.
8.15 Невигаданi iсторiї.
8.35 Vоїн - це я!
8.45 Натхнення.
9.25 Хронiка тижня.
10.10 Д/с «Щось пiшло не 
так: зворотний вiдлiк».
11.10 Д/с «Нижче тiльки 
пекло».
12.25 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10,23.10 Д/с «Тихоокеан-
ська вiйна в кольорi».
18.00,1.00,5.10 Час. Пiд-
сумки тижня з А. Мiрошни-
ченко.
19.00 Д/с «Майстри вiйни».
20.10,2.15 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.
22.00 Д/с «Загадки нацист-
ських злочинiв».
0.10 Д/с «Терор».
1.55 Огляд преси.
3.15 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!
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4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.55 Не дай себе ошукати!
5.40 Бiльше нiж правда.
6.35 Анти-зомбi.
7.30 Секретний фронт.
8.25 Громадянська оборона.
9.20,1.25 Т/с «Розтин покаже 

2». (16+).
12.00,13.00 Х/ф «Термiнатор 
3: Повстання машин». (16+).
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф «Обладунок бога 3: 
Мiсiя «Зодiак». (16+).
16.40 Х/ф «Бладшот». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Вiд колиски до 
могили». (16+).
23.20 Х/ф «Найманець». 
(16+).
3.40 Я зняв!

4.05 Х/ф «Вiдпустка за 
власний рахунок».
6.40 Х/ф «Покровськi во-
рота».
9.30 МастерШеф. Професiо-
нали. (12+).
12.50 Хата на тата 10. (12+).
15.05 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. (16+).
23.15 Таємницi ДНК. (16+).

6.00,2.40 Вар`яти. (12+).
7.25,9.15 Kids` Time.
7.30 М/ф «Зачарований 
принц».
9.20 М/ф «Бi Мувi: Медова 
змова».
11.00 Х/ф «Небеснi гiнцi».
13.00 Х/ф «Автомонстри». 
(12+).
15.00 Х/ф «13-й район: 
Цеглянi маєтки». (16+).
17.00 Х/ф «Хенкок». (16+).
18.50 Х/ф «Могутнi рей-
нджери». (12+).
21.00 Х/ф «Тихоокеанський 
рубiж». (16+).
23.40 Improv Live Show. (12+).
0.40 Х/ф «Я тебе бачу». (16+).

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
8.50 Т/с «Сашка». (12+).
12.45 Т/с «Ласкаво просимо 
на Канари». (12+).
16.40 Т/с «Скажи менi 
правду», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 
Олегом Панютою.
20.00 Т/с «Скажи менi 
правду». (12+).
21.35 Футбол. Лiга Нацiї 

УЄФА. Україна - Фiнляндiя.
23.50 Т/с «Кришталева мрiя», 
1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Кришталева мрiя». 
(12+).
4.00 Гучна справа.
4.45 Т/с «Виклик». (12+).

9.00,10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00,17.00
«Репортер». Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» з Н. 
Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» з Н. 
Фiцич.
13.10,14.10,15.10,16.10
Д/ф.
17.15 «Не наша Russia» з М. 
Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з П. 
Рольником та О. Близнюком.
20.00 «Мiнiстерство правди».
20.25 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. 
Березовцем.
22.00 «Влада хохотала».
22.30 «Щасливий день з 
полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. Пол-
тавою.

5.00 Х/ф «Почти смешная 
история», 2 с. (16+).
6.50 Х/ф «Герой». (Гонконг - 
Китай). (16+).
9.00 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобритания). 
11.25 Х/ф «Ветреная река». 
(Великобритания - Канада 
- США). (18+).
13.25 Х/ф «Медовый месяц 
Камиллы». (США - Велико-
британия). (16+).
15.10 Х/ф «Лабиринт Фавна». 
(Испания - Мексика - США). 
(16+).
17.55 Х/ф «Побег». (16+).
20.20 Х/ф «Большой Стэн». 
(США). (16+).
22.20 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
0.05 Х/ф «Ягуар». (Франция). 
(16+).
2.15 Х/ф «Помни». (США). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.30 «Дай лапу».
9.10 Х/ф «Особливо небез-
печна». (16+).
11.00 Х/ф «Громобiй».
12.35 «Орел i решка. Переза-
вантаження. Америка».
0.00 Х/ф «Мiй хлопець - 
кiлер». (18+).
1.45 Т/с «Три сестри».
2.35 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квадратний метр.
9.20,0.10 Iдеї ремонту.
10.20 Правила життя.
12.20,3.40 Кориснi поради.
14.20 Магiя солодощiв.
14.50 Спецiя.
15.50 Смачнi страви.
16.50 Удачний проект.
20.30 Дачна вiдповiдь.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.20 Х/ф «Жiночi радощi та 
печалi».
7.00 «Слово Предстоятеля».
7.05 «Будьте здоровi».
7.50 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
9.00 Х/ф «Бiлi вовки».
10.55 Х/ф «Кодекс злодiя». 
(16+).
12.55 Х/ф «Скарби стародав-
нього храму».
15.25 Х/ф «Одиночне пла-
вання».
17.15 Х/ф «У бiй iдуть лише 
«старi».
19.00 Х/ф «Сержант мiлiцiї». 
(16+).
22.50 Х/ф «Кривава помста». 
(18+).
0.55 Х/ф «Страховик». (16+).
2.50 «Речовий доказ».

5.10 Х/ф «Уйти, чтобы ос-
таться».
6.45 Х/ф «Последний лепе-
сток».
8.20 Местное время. Воскре-
сенье.
8.55 «Пешком...» Москва 

органная.
9.15 «Устами младенца».
10.00 Вести.
10.30,3.40 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.10 «Сто к одному».
11.55 «Парад юмора».
13.45,2.05 Х/ф «Здравствуй 
и прощай».
15.30 Х/ф «Любовь под ми-
кроскопом».
19.00 Вести недели.
21.00 Москва. Кремль. 
Путин.
21.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».
0.30 Комедия «Люблю, по-
тому что люблю».

6.00 Випадковий свiдок.
7.25,1.00 Мiстична Україна.
8.15,19.10 У пошуках iстини.
10.05 Речовий доказ.
11.15 Секретнi територiї.
12.15 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
14.15,21.00 Зона будiв-
ництва.
16.15 Дика Бразилiя.
17.15 Дика Iндiя.
18.15 Брама часу.
0.00 Фантастичнi iсторiї.
1.50 Вiйна всерединi нас.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.50 Х/ф «Мармадюк».
12.35 Х/ф «Управлiння 
гнiвом». (16+).
14.45 Х/ф «Так, можливо». 
(16+).
17.00 Х/ф «Двоє: я та моя 
тiнь».
19.00 Одного разу пiд Пол-
тавою.
22.30 Х/ф «Нянь». (16+).
0.10 Панянка-селянка.
2.25 Т/с «Хамелеон». (16+).
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.15 Х/ф «Уцелевшая». (США 
- Великобритания). (16+).
7.50 Х/ф «Большие глаза». 
(США - Канада). (16+).
9.30 Х/ф «Библиотекарь: В 
поисках Копья Судьбы». (США 
- Германия). (16+).
11.05 Х/ф «Эмма». (Велико-

британия - США). (16+).
13.00 Х/ф «Братья Гримм». 
(США - Чехия - Великобри-
тания). (12+).
14.55 Х/ф «Мумия возвраща-
ется». (США). (12+).
17.05,5.20 Х/ф «Спеши 
любить». (США). (12+).
18.40 Х/ф «Капитан Крюк». 
(США).
21.00 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). (16+).
23.05 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны». (Великобри-
тания). (12+).
0.55 Х/ф «Не говори ни 
слова». (США - Австралия - 
Канада - Швейцария). (16+).
2.50 Х/ф «Секреты Лос-А-
нджелеса». (США). (18+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.30 «ДжеДАI».
10.25,0.40 «Загублений 
свiт».
14.15 Т/с «Перевiзник». 
(16+).
18.00 Х/ф «Хеллбой 2: Золота 
армiя». (16+).
20.15 Х/ф «Алiта: Бойовий 
янгол».
22.45 Х/ф «Фар Край». (18+).
1.40 «Вiн, вона та телевiзор».
4.00 «Найкраще».
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «На східному фронті»
06:30 «Разом»
07:00 Національні новини UA: 
Перший(сурдопереклад)
07:15 «Ранок на Суспільному. 
Дайджест»
07:30 «Недалечко». Вип. 3
07:45 «Шукачі пригод». Вип. 2
08:00 Національні новини UA: 
Перший(сурдопереклад)
08:15 «Ранок на Суспільному. 
Дайджест»
08:30 Д/ц «Світ дикої при-
роди», 1с.
08:55 Національні новини UA: 
Перший(сурдопереклад)
09:10 Д/с «Світ дивовижних 
тварин», 9с.
10:00 «Загадки чернівецьких 
атлантів»

10:15 «Культ. Особистості»
10:30 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 2 сезон
11:30 Х/ф «Обручка до 
весни» (12+)
13:05 «Буковинські загадки»
13:20 «Роздивись»
13:35 «Візуальний код». Вип. 
3
14:05 «Лайфхак українською»
14:15 «Оk, я тобі поясню». 
Вип. 12
14:20 М/ф «Ниточка та 
кошеня»
14:30 М/ф «Повертайся, 
Капітошко»
14:40 М/ф 
«Найсправжнісінька пригода»
14:50 М/ф «Свара»
15:00 «Додолики». Вип. 2
15:10 «Піщана казка». Вип. 
11, 12
15:30 «Шо? Як?». Вип. 4
15:50 «Невідомі Карпати». 
Вип. 12
16:05 «#ВУкраїні»
16:35 Освітні лекції «Форуму 
інклюзивності»
16:55 Х/ф «Поруч з Ісусом: 
Юда»  (12+)
18:30 «Крутий заміс». 1 сезон
19:00 «Культ. Особистості»
19:15 «Обличчя». Вип. 26
19:55 «Задача з зірочкою»
20:00 «100 років ізоляції»
21:00 «Бийся як дівчина». 
Вип.1
21:05 Д/с «Секрети історії. 
Портрети», 11с. (12+)
23:00 «Розсекречена історія» 
ПОВТОР
23:55 «Загадки чернівецьких 
атлантів»
00:00 «Артефакти»
00:25 Х/ф «Сон» (12+)
01:55 Д/ф «Олександр 
Довженко: Одеський 
світанок» (12+)
02:25 «Хортиця ONLINE». 
Висота Брагарня
02:45 «Розсекречена історія» 
ПОВТОР
03:35 «Геолокація: Волинь». 
Вип. 6
04:05 «Буковинські загадки»
04:15 «Недалечко». Вип. 12
04:30 «Край пригод». Вип. 12
04:40 UA Музика
04:45 «Відтінки України»
05:15 «Обличчя». Вип. 26
05:45 «Лайфхак українською»

Кросворд

неділя, 28 березня

По горизонталi:
1. Аллах. 6. Кожух. 10. Акант. 14. Iрис. 
15. Аноа. 16. Вакцина. 18. Падишах. 22. 
Окис. 24. Сiам. 26. Луска. 28. Бояри. 29. 
Блиск.

По вертикалi:

2. Лох. 3. Ара. 4. Якiр. 5. Етан. 7. Ор. 8. 
Живопис. 9. Уса. 11. Кан. 12. Анархiя. 13. 
Но. 17. Кола. 19. Аск. 20. Асо. 21. Тмин. 
23. Ку. 25. Ар. 27. Аул. 28. Бiс.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД З №9

По горизонталi:
1. Довгохвостий папуга.
4. Шарф iз пiр`я.
7. Запаси верблюда.
9. Метеорологiчна куля.
10. Команда собацi.
11. Австралiйський страус.
13. Об`єднанi Арабськi Емiрати.
15. Кора липи.
16. ...-Плата.
18. Заперечна частка.
19. С/г культура.
20. Острiв в Iндонезiї.
21. 3,14.
23. Укр. письменник.
26. Син Ноя.
29. Рiчка в Казахстанi.
31. Команда собацi.
32. ... Марiя.
34. Верхнiй шар повiтря.
36. Символ творчостi.
38. Будiвництво столiття.
39. Поле.

По вертикалi:
1. Турецький селянин.
2. Атмосф. опади.
3. Одиниця площi.
4. Японська холодна зброя.
5. Рiчка в Росiї.
6. ... Роговцева.
8. Винахiдник телефону.
9. Iкло.
10. Попередження в баскетболi.
12. Засiб для укладання волосся.
14. Озеро в Пн. Америцi.
17. Арабський титул.
18. Рiчка в Африцi.
21. "Вогонь!"
22. Грошова одиниця Латвiї.
24. Лiтературний жанр.
25. Дозвiл на в`їзд.
26. Князь в Монголiї.
27. В`ючна тварина.
28. Покарання.
30. Частина обличчя.
33. Озеро в Туреччинi.
35. Опiр.
37. Марка лiтака.
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19
м. Гадяч, вул. Енгельса, 26

макулатуру, поліетилен,
пластикові пляшки,

склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120

Тел. 

9
11

КУПЛЮ СВИНЕЙ 
ЖИВОЮ ВАГОЮ

Тел. 0663451052, 
0506644240

ДОРОГО

12

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

КУПЛЮ
9

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403

До
ро

го

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

16

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165Те

л.

Са
ш

а

20

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 
0969329526

КУПЛЮ КОРІВ, КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙБИКІВ, КОНЕЙ

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

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

	� БУДИНОК, с. Хитці. 
Тел.0502824783.

	� БУДИНОК, з/п 98 м. кв., 
5 кімнат, центр с. Марти-
нівка. Газ, вода, колодязь 
у дворі. З/д 22 сотки, сад, 
огород. Господарські спо-
руди, 2 вхідні погреби, л/
кухня з піччю. Ціна дого-
вірна. Тел. 0677301404

	� 1/2	БУДИНКУ,	вул. Н. 
Грунь. З/д 0,14 га. 2 кім-
нати, + коридор. Газ, вода, 
без зручностей. М/п вікна, 
жилий стан. Новий великий 
гараж з ямою та світлом. 
Сарай, л/кухня, огород, 
сад. Тел. 0500629905.

	� 1/2	БУДИНКУ,	р-н 
парку. Гарне і зручне місце. 
Є сарай, погріб, л/кухня, 
з/д. Ціна договірна.  Торг. 
Тел. 0500622596

	� БУДИНОК, р-н Заяр, 
біля школи №3. З/п 63,7 м. 
кв., господарські споруди, 
гараж, вхідний погріб. З/д 
15,8 соток. Газ, світло, 
вода з лічильниками. Тел. 
0677237948

	� САДИБА, с. Новоселівка. 
Тел. 0500853323

	� БУДИНОК, газ, вода, 
зручності, л/кухня, госпо-
дарські споруди, 2 гаражі. 
Або обміняю на квартиру. 
Тел. 0668882925 (Олена)

	� БУДИНОК, пров. 
Чапаєва, 22, с/г споруди, 
погріб, з/д 7 соток. Тел. 
0954238850

	� САДИБА,	с.	Сари,	
з/д	38	соток,	газ,	вода,	
комунікації	в	будинку,	
3	фази.	Господар-
ські	будівлі,	л/кухня.	
Тел.	0959486422,	
0956795977

	� БУДИНОК добротний, 
жилий, цегляний, р-н Заяр, 
вул. Тельмана. З/п 68 м. 
кв., 3 кімнати, всі зручності, 
охайний стан, опалення – 
газовий котел. Гараж, гос-
подарські споруди. З/д 6 
соток. Ціна при огляді. Тел. 
0966791430

	� БУДИНОК, с. Петрів-
ка-Роменська, центр села, 
біля школи. Будинок з 
обстановкою, 109 м. кв. 
Дворище, 2 гаражі, л/кухня, 
сараї, у дворі асфальт. 
З/д 0,14 га. Торг. Тел. 
0506715371

	� БУДИНОК, 82,1 м. кв., 
вмебльований, з господар-
ськими спорудами. З/д 12 

соток. Вул. Н. Грунь. Тел. 
0953995098

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

	� БУДИНОК, 1993 р. в., 
105 м. кв., із білої цегли, 
газифікований, зі зруч-
ностями. Гараж, підвал, 
погріб під будинком. 
З/д 12с. приватизована. 
Обмін на дві квартири або 
одну з доплатою. Тел. 
0668791450. 

	� БУДИНОК, з/п 64 м. кв., 
зі зручностями. З/д при-
ватизована. Можливий 
обмін на 1-, 2-кімн. кв. Тел. 
0668791450. 

	� БУДИНОК, с. Розби-
шівка, газ, господарські 
споруди, гараж, колодязь, 
сад. Поряд луг, річка. Тел. 
0506858793. 

	� БУДИНОК, с. Білен-
ченківка, недорого. Тел. 
0664323554.

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

	� БУДИНОК, с. Бухалове, 
з/п 52,5 м кв., опалювальна 
площа 31 м кв. газифіко-
ваний. 15 + 7с. орної землі. 
Господарські споруди. 
Ціна за домовленістю. Тел. 
0664116193, 0954136812. 

	� БУДИНОК, вул. Павлова, 
24. З/д 5,8 соток, прива-
тизована. З/п 60 м. кв. Усі 
зручності в будинку. Газ, 
вода, погріб, сарай. Тел. 
0956324779.

	� БУДИНОК, цегляний, 
центр с. Бобрик, газ, вода, 
сарай, вода, гараж, л/
кухня, з/д 40 с. Поряд траса 
Лебедин – Гадяч. Тел. 
0675310131, 0536743975. 

	� ЧАСТИНА	БУДИНКУ 
із окремим двором і 
під’їздом. Повний ремонт, 
газ, вода, всі зручності, з/п 
37 м. кв., з/д 5 соток. Є всі 
господарські споруди, сад, 
ягідник. Тихе місце, зручне 
для забудови. Р-н газо-
вого господарства. Тел. 
0956136209. 

	� БУДИНОК, с. Розби-
шівка, газ, господарські 
споруди, гараж, колодязь, 
сад. Поряд луг, річка. Тел. 
0506858793. 

	� БУДИНОК з 2-х кімнат, 
ж/п 35 м.кв., в селі. Під дачу 
або проживання. Поряд ліс, 
ставок. Ціна договірна. Тел. 
0956262141. 

	� БУДИНОК	в селі, або 
обміняю на житло в м. 
Гадяч. Тел. 0957757334. 

	� БУДИНОК, с. Красна 
Лука. Газ, вода, річка 
поряд. Ціна договірна. 

Можлива розстрочка. Тел. 
0957757334. 

	� БУДИНОК,	с. Кни-
шівка, 54,4 м. кв. Газ, пічне, 
з/д 27с. приватизована + 
сінокіс, с/г споруди, коло-
дязь. Недорого. Можлива 
розстрочка. Розгляну всі 
варіанти.  Тел. 0957757334.

	� БУДИНОК, два види опа-
лення, з/д 10 соток, при-
ватизована. Частковий 
ремонт. Тел. 0505150450 

	� БУДИНОК, с. Осняги. 
Тел. 0507359949

КВАРТИРИ
Продаж

 

	� 2-КІМН. кв., 30 м. кв., 
одноповерховий будинок, 
центр. Газ, холодна вода, 
лічильники. Без зруч-
ностей. Сарай, погріб. 
Ціна договірна. Тел. 
0669129442. 

	� 2-КІМН. кв., р-н Чере-
мушки, 3/5 поверх. Тел. 
0509767814. 

	� 2-КІМН. кв., 3/5 поверх, 
в центрі міста, біля місь-
кого ринку по вул. Гетьман-
ській (над магазином «Пан 
та Пані»). Реальному покуп-
цеві хороший торг. Тел. 
0993563369

	� 2-КІМН. кв., з/п 50,5 
м. кв., вул. Гагаріна, р-н 
цегельного з-ду, 4/5 
поверх, централізоване 
опалення, всі лічильники, 
м/п вікна, м/п лоджія, 
новий ремонт. Ціна дого-
вірна. Тел. 0684840859

	� 1-КІМН. кв., (малосі-
мейка), 1/5 поверх, лічиль-
ники. Без ремонту. Тел. 
0508628189

	� 3-КІМН. кв., центр міста, 
2-й поверх, опалення цен-
тралізоване, не кутова, 
лічильники. Без ремонту. 
Тел. 0669454145

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

	� 3-КІМН. кв., р-н Сар-
ського перехрестя, 68 м. 
кв., 1/5 поверх, євроре-
монт, індивідуальне опа-
лення. Ціна договірна. Тел. 
0662007558

	� 1-КІМН. кв., з/п 24 м. 
кв., вул. Полтавська, р-н 
Сарський, 2/5 поверх. Тел. 
0665189014

	� 3-КІМН. кв., 2-й поверх, 
70 м. кв. Ціна договірна. 
Тел. 0666733742. 

	� 1-КІМН. кв., центр, 
ремонт, бойлер, вікна 
пластик. З/п 39 м. кв., іде-
альний стан. Зручне пла-
нування, не кутова, тепла. 
Ціна договірна. Тел. 
0973867019, 0663233947.

	� 1-КІМН. кв., р-н Чере-
мушки, 5/5 поверх, з/п 24 
м. кв., не кутова, гарний 
стан, м/п вікна, балкон. 
Тел. 0992729586. 

	� 3-КІМН.	кв., 62,3 м. 
кв., 5-й поверх, нові вікна, 
лічильники, централізо-
ване опалення, не кутова.  
Вул. Полтавська, 100. Тел. 
0667121463. 

	� 3-КІМН.	кв., р-н В. Круга, 
5/5 поверх, з/п 68 м. кв., 
балкон та лоджія засклені, 
не кутова. Тел. 0668345441. 

	� 2-КІМН. кв., р-н М. 
Круг, 2/2 поверх, з/п 49 
м. кв., індивідуальне опа-
лення, гараж поряд. Тел. 
0957757230.

	� 3-КІМН.	кв., 62,3 м. 
кв., 5-й поверх, нові вікна, 
лічильники, централізо-
ване опалення, не кутова. 
Вул. Полтавська, 100. Тел. 
0667121463. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

	� З/Д	10	соток, р-н авто-
станції, приватизована. 
Комунікації поруч. Тел. 
0667535655

	� З/Д	10	соток, р-н ново-
будов, вул. Степова, 10. Л/
кухня, погріб. Приватизо-
вана. Ціна договірна. Тел. 
0950615720. 

	� З/Д	10	соток, прива-
тизована, є гараж, фун-
дамент, комунікації 
поряд, пров. Лохвицький, 
6, р-н автостанції. Тел. 
0953444703, 0509178530. 

	� З/Д,	м. Гадяч. Недорого. 
Тел. 0965696401

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

ЗДАМ

	� БУДИНОК, подобово, на 
тривалий термін або бри-
гаді у відрядженні, Інтернет, 
кондиціонер. Можливість 
надання відповідних доку-
ментів. Тел. 0508783429. 
(18) 

	� КВАРТИРА, подобово, на 
тривалий термін або бри-
гаді у відрядженні, Інтернет, 
кондиціонер. Можливість 
надання відповідних доку-
ментів. Тел. 0508783429. 
(18)

	� 1-КІМН.	кв., подобово, з 
усіма зручностями (гаряча 
вода, вмебльована, TV, 
Wi-Fi), р-н Черемушки. Тел. 
0990321777

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

	� 1-КІМН. кв., подо-
бово, р-н Черемушки. Тел. 
0501607067

	� ПРИМІЩЕННЯ під 
магазин чи офіс, р-н 
Орбіта. Тел. 0503462730

	� КВАРТИРА, подо-
бово або бригаді у відря-
дженні. Центр. Вмебльо-
вана. Бойлер. Wi-Fi. Тел. 
0506803455

	� КОМФОРТАБЕЛЬНЕ	
ЖИТЛО.	Економ та люкс-
класу. Подобово та на 
тривалий термін. Тел. 
0956751072

	� ПРИМІЩЕННЯ,	р-н 
Черемушки (біля кафе «У 
Дімона»), 16 м. кв. Можливо 
під офіс Тел. 0507347800

	� 2-КІМН. кв., подобово. 
Центр. Всі зручності. Тел. 
0992839394

ЗНІМУ

ГАРАЖІ
Продаж

	� ГАРАЖ	з погребом, р-н 
Сарського перехрестя, 
вул. Полтавська, 56. Тел. 
0979401922

	� ГАРАЖ, р-н Черемушки. 
Тел. 0689031236

	� ГАРАЖ, із погребом, 
р-н очисних споруд. Тел. 
0500751724.

АВТО
Продаж

	� ВАЗ-2163, 1991 р.в. 
Ціна при огляді. Тел. 
0966756831

	� ЗАЗ-968 Х40. Находу. 
Тел. 0957038491

	� RENAULT	Megane,	
дизель 1,5, 2008 р. в., іде-
альний стан, не битий, не 
фарбований, економічний. 
Тел. 0505667025. 

	� ВАЗ-11183, седан, 
2008 р. в., 1,6, газ/бензин. 
Гарний стан. Ціна дого-
вірна. Тел. 0681633546. 

	� МОСКВИЧ-2137, 
находу. Можна на з/ч. Тел. 
0954242042, 0950545437.  

	� ЛУАЗ	«Волинь», 1986 
р. в. Двигун ВАЗ, рульова 
рейка, пічка, неварена. Все 
працює. Тел. 0500223103.  

	� FIAT	Scudo, 1998 р. в., 
фургон, 6 місць, 1,9 TDi, 
пробіг 290 тис. км. Ціна 4 
тис. у. о. Тел. 0507747092.

	� VW	Golf	III, 1998 р. в., на 
євро номерах, 1,9 TDi. Ціна 
1200 у. о.  Тел. 0953094117

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� МТЗ-82,	892,	балочні,	
сіялки,	АГ	та	БДН,	глибо-
корозпушувачі,	плуги,

	� культиватори,	гру-
добої,		розкидачі	добрив,	
ОП,	обприскувачі,	
інше.	Тел.	0679001648,	
0504041300,	
0734041300

	� КАРТОПЛЕКОПАЧ 
2-рядний, навісний, граблі, 
косарка роторна, сіялка 
(ширина 2м.). Віялка. Тел. 
0662049825

	� ОПРИСКУВАЧ 
тракторний, на 800 л. Тел. 
0990483014 

	� Т-25: Віялка, сівалка 
навісна 3,4 м., граблі, два 
плуги. Тел. 0953817935

МОТО
Продаж

	� МІНСЬК. Тел. 
0955172246. 

	� МІНСЬК, 1989 р. в., 
гарний стан, ціна дого-
вірна. С. Лютенька. Тел. 
0991787236. 

	� ПЛАНЕТА-5, із коляскою. 
Гарний стан. Ціна 20 тис. 
грн. Тел. 0994525514

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� АВТО-МОТО	РОЗБІР: 
куплю автомобілі, мото-
цикли, мопеди та ін. тех-
ніку на запчастини. Тел. 
0974018984, 0508406689, 
0501332250

	� ВАЗ-2106: шатуни 
б/в, нова поршнева 79,4, 
кардан, колінвал під про-
точку. ВАЗ-2108:	капот 

КУПЛЮ СВИНЕЙ

10Тел.: 0669676637

ЦІЛОДОБОВО

11

Тел.Тел. 0950086550  0950086550 
09947574550994757455

Куплю СВИНЕЙ

16

№
12Те
л. 

СВИНЕЙСВИНЕЙ
КУПЛЮ

0952516709 
0673571017

20

КУПЛЮ

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 
0969329526

КІЗ
ОВЕЦЬ

биків – 40-43 грн/кг
корів – 30-33 грн/кг

телят, коней, свиней, кнурів
Дорого. Доріз. Цілодобово
Тел. 0990302837, 0962684531

КУПЛЮ

Тел.: Тел.: 09913203450991320345

корів (30 -33 грн/кг) 
биків (40-43 грн/кг)

Цілодобово. Дорого

9

КУПЛЮ 
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короткий, крило праве. Тел. 
0500624597

	� ДИСКИ R15, 4 шт., до 
Peugeot Partner та Citroеn 
Berlingo. Гарний стан. Тел. 
0507756543 

	� ДИСКИ сталеві, R14 
на 4. Внутрішній діаметр 
54 мм., з ковпаками. Тел. 
0503086590. 

	� КЕНГУРЯТНИК до	УАЗ.  
З/ч до ГАЗ-2410 (Волга): 
задній та передній мости, 
скло лобове, заднє та 
інше. Тел. 0667011653, 
0975799474

	� ЗАЗ,	ЛУАЗ (з/ч), нові 
та б/в. Гума. В наявності є 
все. Тел. 0500223103. 

	� КАМАЗ: трищітки, крани 
блокіровки, кран галь-
мівний, 2-провідний, фор-
сунки, трубки гальмівні, 
поршня Т-40, рукав РВД 
55-1,5, вкладиші шатунів 
Н2 МТЗ, палець поршневий 
ЯМЗ, футорки ЗІЛ. Тел. 
0506996896

	� ВАЗ-2109 (з/ч). Тел. 
0955172246

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� ЩЕБІНЬ, пісок, плити 
ПКЖ (6,0 х 1,5 м., 6,0 х 3,0 
м.) та плити пустотні (6,0 
х 1,20 м., 4,20 х 1,20 м.), 
марш, гранвідсів та інше. 
Доставка. Тел. 0501881470

	� ПІСОК,	цегла,	цемент,	
з/б	кільця	колодязьні,	
з/б	плити	перекриття,	
б/в.	Блоки	фундаментні	
ФБС.	Газоблок.	Щебінь	
різних	фракцій,	щебінь	
для	ландшафтного	
дизайну,		гранвідсів,	
камінь	бутовий.	
Керамзіт.	Доставка.	Тел.	
0953514363.	

	� ВАГОНКА	(смерека),	
БЛОК-ХАУЗ,	ФАЛЬШ-
БРУС, рейка, під-
лога, сходи, двері. Тел. 
0679001648

	� ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, 
береза. Доставка. Тел. 
0509080626. (42)

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

МЕБЛІ
Продаж

	� ЛІЖКО-ТРАНСФОРМЕР 
ручної роботи, для лежа-
чого хворого. З матрацом, 
на колесах. Всі частини під-
німаються і опускаються. 
Тел. 0975979247. 

	� ДИВАН «Малютка» в 
дуже хорошому стані. Ціна 
2200 грн. Тел. 0506245598

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

	� КОМП’ЮТЕР Flatron 
F700В. Недорого. Теле-
візор Horizont. Тел. 
0507267257.

	� ТЕЛЕВІЗОР LG. Недо-
рого. Тел. 0996888310. 

	� ТЕЛЕВІЗОР	Sanyo, 
б/в, робочий стан. Тел. 
0502237428

РІЗНЕ
Продаж

	� ОВОЧЕДРОБІЛКА елек-
трична. Тел. 0501977731. 

	� ШВЕЙНА	МАШИНКА, 
каструлі, казани, каністри, 
бідончики, ночви, ліжка, 

автоматика, корито, діжки, 
антена, водяні насоси, 
телевізор, ящик для сміття, 
баддя, ел. соковижи-
малка, блендер, гардероб, 
пилосос, м’ясорубка, 
тумба під ТВ, ящики. Тел. 
0989542346. 

	� ПРИЧІП до легкового 
авто. Тел. 0957800937, 
0631943128, 0678357766

	� КАРТОПЛЯ, 8 грн./кг. 
Тел. 0506380373

	� КУКУРУДЗА, пшениця. 
Тел. 0992256242

	� ТРУБИ (можливо для 
паркану), діаметр 90/78, 
товщина 8 мм., висота 2,5 
м. Ціна 10 грн./кг. Котел під 
дрова. Висівний апарат на 
с/з 3,6. Тел. 0995484823

	� ДРОВА пиляні, твердих 
порід. Ціна 3000 грн.  
Доставка. Тел. 0685650976, 
0989687417

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

	� ДРОВА рубані, твердих 
порід. ЗІЛ 5 куб. Можлива 
доставка від 1 куба. Тел. 
0995644611

	� ЗЕРНО кукурудзи. Тел. 
0990141820

	� ПОСІВНИЙ	ЯЧМІНЬ 
«Командор» 2-ї репродукції. 
Тел. 0664284481

	� ДРОВА пиляні, рубані, 
твердих порід. Доставка 
по місту та району. Тел. 
0957998288

	� КОЛЯСКА інвалідна. Тел. 
0982045113

	� БУРЯК кормовий. Кар-
топля велика. с. Плішивець.  
Тел. 0970417558

	� СІНО тюковане, лугове. 
Тел. 0664881209

	� БУРЯК кормовий. Куку-
рудза. Тел. 0669568122

	� КАРТОПЛЯ сортова, 
велика та посадкова. Буряк 
кормовий. Тел. 0958060207

	� СТІНКА	МЕБЛЕВА 
4,2м., спальний гарнітур 
(в розбір), крісла шкіряні, 
диван-софа розкладна. 
Телевізор Samsung. Комод, 
стіл, стільці, люстри, килим 
(натуральна шерсть). Тел. 
0501984812

	� СІНО, не тюковане. 
Люцерна. Буряк кор-
мовий. С. Харківці. Тел. 
0993417772

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0667789291

	� ДВИГУН-редуктор 1,6 
кВт. Труба сталева 1,3м., 
діам. 50 см., товщ. 1 см. 
Тел. 0665895177

	� МЕДОГОНКА 4-рам-
кова, рюкзак тактичний. 
Пальма, драцена 1,5м., 
пандус 1 м. модем по 100 
грн., скло 1,20х0,55м. Тел. 
0995333835.  

	� БОЧКА, куб, бак до ком-
байна, бак до трактора, 
візок, кравчучка, скло Т-25, 
кардан ВАЗ. Обігрівач для 
курчат. Можливий обмін на 
зерно. Тел. 0663346179

	� СТІНКА меблева, 
плита 4-камфорна. Диван 
в гарному стані. Тел. 
0662671861

	� БІДОН молочарський, 
200 грн. Тел. 0963226313.  

	� ГАВ’ЯЗЬ для лікувальних 
цілей. Тел. 0509915010.

	� ШВЕЙНА машинка елек-
трична, баян, велосипед, 
апарат «живої і мертвої 
води» вир. Білорусь. Тел. 
0673894399, 0667025100. 

	� КИЛИМИ на підлогу, 
стільці, посуд, книги. Тел. 
0502045073.  

	� КОРНЕРІЗКА елек-
трична, універсальна. 
Дере коренеплоди, 
чистить качани кукурудзи. 
Коренерізка ручна. Тел. 
0506184275.  

	� ЄМНІСТЬ бункерна, 
нова, з утеплювачем. Для 
опалення. Тел. 0993530555. 

	� БАРКАС	В1000	КВ, 1970 
р.в. Фургон малотонажкий 
- В. Ціна договірна. Тел. 
0669022908. 

	� СТІНКА меблева 3,75 м. 
Батареї чавунні, 8т., для 
опалення, б/в. Котел опа-
лювальний АОТВ 32. Авто-
матика АПОК-1 з котлом. 
Труби для опалення. Вело-
сипед ХВЗ, б/в, дешево. 
Тел. 0669749666

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0989010972, 0507667181. 

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА	
«Indesit» - 750 грн., матрац 
ватний р. 1,9х0,9х0,07 – 
2шт., по 100 грн. Медо-
гонка 950 грн., книги по 
бджільництву, 40-50 грн., 
люстра 5 плафонів, 150 
грн., різний городній та 
будівельний інвентар 50-60 
грн. Тел. 0956136209.

	� СТІНКА меблева, тре-
льяж, шифоньєр, килими, 
доріжки, кравчучка, маг-
нітофон, музичний центр, 
стіл, банки, бутлі, опри-
скувач, хлібопіч, духовка, 
бочка для ПММ. Тел. 
0660302881.  

	� ХОЛОДИЛЬНИК, 
пральна машина, моро-
зильна камера та інша 
побутова техніка. Вело-
сипед. Тел. 0953094117 

	� ОБЛАДНАННЯ для мага-
зину одягу. Більше інфор-
мації. Тел. 0994496500

	� ПРИЧЕП до легкового 
автомобіля, 1987 р. в., 
Корюківський з-д. Ціна 14 
тис. грн. Тел. 0971680962. 

	� АЛОЕ, каланхое, лілії, 
грошове дерево, різдвяник, 
толстянка. Недорого. Тел. 
0952074022. 

	� МАТРАЦ сучасний, 
2-спальний, б/в, гарний 
стан. Недорого. Тел. 
0956746081. 

	� ГУМА нова, БЦ-20. 
Човен ПВХ, 220х32. Тел. 
0991760454, 0997737204. 

	� БАЯН, електроквочка, 
велосипед, ел. швейна 
машинка, DVD з колон-
ками, апарат «жива і мертва 
вода», в-к Білорусія. Тел. 
0667025100.  

	� ШАФА 3-дверна – 700 
грн., стіл овальний – 500 
грн., килим 2х3м. – 300 
грн., етажерка дерев’яна – 
150 грн., ел. самовар – 300 
грн. Тел. 0502231913. 

	� МЕБЛІ, полички. Бак для 
душа. Банки. Сіно. Кані-
стри. Пилосос. Пароварка. 
Ботинки  р.42, Телевізор. 
DVD, відео техніка. Мікро-
хвильова піч. Все для фото. 
Тел. 0955711574. 

ТВАРИНИ

	� ПОРОСЯТА породи 
«дюрок». Козенята 
породи «англо-ну-
бійці ». Цап дорослий 
породи «ламанча». Тел. 
0661693860

	� КОРОВА лебедин-
ська порода. Теличка вік 
1 рік. Тел. 0664881209, 
0987019427

	� КНУР в’єтнамський, вік 
2 роки. Тел. 0666016447

	� ВІВЦІ романів-
ської породи. Тел. 
0665737580. 

	� ТЕЛИЦЯ тільна, чер-

воно-ряба. С. Лютенька. 
Тел. 0997648709

	� ЦАПИК заанен-
ської породи. Тел. 
0951526539.

КУПЛЮ
 

	� КВАРТИРУ	3-4-КІМН.	
у центрі міста, на 2 або 3 
поверсі з автономним опа-
ленням. Тел. 0997777820

	� ЗЕМЕЛЬНІ	ПАЇ.	Тел.	
0505976790

	� ВАШЕ	АВТО в будь-
якому стані: гниле, роз-
бите, розукомплектоване. 
Для себе. Дорого. Тел. 
0662230886, 0984603220. 

	� КУКУРУДЗУ, соняшник, 
сою та пшеницю. Само-
вивіз. Тел. 0661607354

	� АВТО в будь-якому 
стані. Тел. 0668309648, 
0985629180

	� КІЗ	-12 грн./кг. ЦАПІВ 
– 15 грн./кг живої ваги. 
Електронні ваги. Тел. 
0990128098 (Олег)

	� БУДИНКИ, приміщення 
під розбір. Тел. 0959207946

	� ТРУБА сталева, 400мм., 
товщина стінки не менше 
10мм., довжина 1м. Тел. 
0506184275. 

	� ТОНОМЕТР	Longevita 
BP-1209, не працюючий. 
Тел. 0506959680.

	� ЗАЗ-965 (горбатий), 
із документами. Тел. 
0502049434. 

	� БАРАНІВ, овець, цапів, 
кіз. Тел. 0684151318, 
0954898661 (Радіон). (12) 

	� СІНО	тюковане.	Тел.	
Тел.	0505976790

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВВАЖАТИ	НЕ	ДІЙ-
СНИМ свідоцтво про здо-
буття базової середньої 
освіти ТА № 49794528, 
видане 15.06.2017 року 
Рашівською загальноосвіт-
ньою школою І-ІІІ ступенів 
Гадяцької районної ради 
Гадяцької районної ради 
Полтавської області на ім’я 
Анатолія	Анатолійовича	
Шурдука у зв’язку з його 
втратою

ЗНАЙОМСТВА

	� ШУКАЮ	жіночку згідну 
на переїзд у село. Всі зруч-
ності. Тел. 0994811302

	� ЧОЛОВІК, 69 років, 
познайомиться з жінкою 
65-70 років. На переїзд не 
згоден. Тел. 0997244377

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН, холодильників, 
мультиварок, мікрохви-
льовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побу-
тової техніки. Ремонт елек-
троінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, 
каналізація. Встановлення 
лічильників, бойлерів, 
насосних станцій. Вода, 
опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій). (11)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН, м/х пічок, м’ясо-
рубок, мультиварок, блен-
дерів-комбайнів, пило-

сосів, хлібопічок, духових 
шаф, інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, «бол-
гарок», дрилів та ін. Виїзд 
на замовлення. Досвід 
роботи 12 років. Доступна 
ціна. Тел. 0957423588, 
0684830471. (11)	

	� РЕМОНТ	ТА	ПЕРЕ-
ТЯЖКА	М’ЯКИХ	МЕБЛІВ, 
зміна дизайну, великий 
вибір тканин. Тел. 
0956795984, 0963814148

	� СПИЛЮВАННЯ	ДЕРЕВ 
та підрізання будь-
якої складності. Тел. 
0988654900, 0505609195

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ	до 7 т. ЗІЛ - 130 
самоскид (цегла б/в, 
щебінь, пісок, плити ПКЖ, 
гранвідсів та інші будма-
теріали). Послуги екскава-
тора. Тел. 0501881470

	� ПОСЛУГИ	ЕЛЕКТРИКА: 
монтаж, ремонт, консуль-
тація. Тел. 0950810277

	� ВІДЕО	ТА	ФОТО	
ЗЙОМКА ВАШИХ	СВЯТ, 
урочистих та інших подій. 
Зйомка у форматі FULL 
HD. Збережіть ваші емоції, 
яскраві моменти та осо-
бливі дати в якісному відео 
та фото. Тел. 0952483028

	� РЕМОНТ.	БУДІВЕЛЬНІ	
РОБОТИ:	гіпсокартон,	
пластик,	ОСБ,	шпалери,	
лінолеум,	відкоси,	м/п	
вікна,	двері,	балкони,	
сайдинг,	блокхауз,	зва-
рювальні	роботи,	сан-
техніка,	пайка	труб,	
опалення	та	інше.	Тел.	
0994174060

	� РЕМОНТ	БЕНЗОПИЛ	
ТА	МОТОКОС. Тел. 
0994396387, 0687430322

	� ЧИСТИМО	ТА	ПОГЛИ-
БЛЮЄМО колодязі, 
копаємо каналізації. Вико-
нуємо монтаж труб. Тел. 
0997072433, 0972524399

	� ПИЛЯЮ	ДЕРЕВО будь-
якої складності. Мож-
ливий виїзд по району. Тел. 
0951103666, 0669931090

	� КОПАЄМО, чистимо 
і поглиблюємо коло-
дязі. Копаємо каналізації. 
Б’ємо свердловини. Тел. 
0664865679, 0687844221

	� ВИГОТОПЛЕННЯ	
ДВЕРЕЙ із натурального 
дерева. Будь-які розміри. 
Монтаж/демонтаж. Якісно. 
Тел. 0507070558

 � Надаємо послуги з 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
(зовнішні, внутрішні 
мережі, електрооблад-
нання): монтаж , ремонт і 
технічне обслуговування, 
консультація.    Тел./viber: 
+380958489965

	� СПИЛЮВАННЯ	ДЕРЕВ 
будь-якої складності. 
Роботу виконаємо швидко 
та якісно. Ціна договірна. 
Тел. 0960767071

	� ОРАНКА присадибних 
ділянок мотоблоком. Роз-
копування цілини. Після 
обробки грунт м’який, під-
ходить для сіяння газонної 
трави та висадки огоро-
дини. Тел. 0960767071 

	� ПИЛЯЄМО	ДЕРЕВА 
будь-якої складності. Тел. 
0956802463

	� КОПАЄМО	ТА	ПОГЛИ-
БЛЮЄМО	КОЛОДЯЗІ. 
Встановлюємо бетонні 
кільця. Копаємо каналізації. 
Тел. 0507345680

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

	� ВСІ	ВНУТРІШНІ	
РОБОТИ. Шпаклівка, гіпсо-
картон, плитка, ламінат, 
клейка шпалер, встанов-
лення унітазів, ванн. Фар-

бування стін і стель. Недо-
рого. Телефонуйте, про 
ціну домовимось. Тел. 
0992384298

	� СПИЛЯЮ	ГІЛКИ, 
дерева, зріжу омелу, 
напиляю дрова. Тел. 
0509767871

	� УТЕПЛЕННЯ при-
ватних будинків та багато-
поверхівок. Комплексний 
ремонт житла. Професійно. 
Якісно. Відповідально. Тел. 
0995344840

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ в	м.	
Гадяч та районі. Швидко та 
якісно. Тел. 0994748813 

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі 
види внутрішніх робіт: 
гіпсокартон, тепла підлога 
та інше. Санвузол під ключ. 
Зварювальні роботи. Уте-
плення будинків. Виїзд по 

району. Тел. 0661194638  

РОБОТА

 � Потрібні МУЛЯРИ в м. 
Київ. Житлом забезпе-
чуємо. Тел. 0502859499

	� Салон	«Перламутр»	
запрошує	на	постійну	
роботу	ПЕРУКАРЯ	з	
досвідом	роботи.	Тел.	
0996163378

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

 � ТОВ “АГРО-КРАЙ” на 
постійну роботу потрібні 
ТРАКТОРИСТИ-МА-
ШИНІСТИ	С/Г	ВИРОБ-
НИЦТВА. Вимоги: наяв-
ність посвідчення тракто-
риста. Надається житло 
і харчування. Оплата 
праці висока. Зверта-
тися за адресою: м. Гадяч, 
вул. Лохвицька, 29. тел. 
0672471461

 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» на 
постійну роботу потрібен 
ЮРИСТ. Вимоги: 
вища освіта, наявність 
свідоцтва про право 
зайняття адвокатською 
діяльністю,  досвід роботи 
від 2-х років. Звертатися 
за адресою: м. Гадяч, 
вул. Лохвицька, 29. Тел. 
0675369805

 � ТОВ «Сервіс-кон-
такт» терміново потрібні: 
СЛЮСАР-МОТОРИСТ, 
СЛЮСАР ПО	РЕМОНТУ	
ХОДОВОЇ частини авто-
мобілів та СЛЮСАР	ПО	
РЕМОНТУ	ДИЗЕЛЬНОЇ	
ПАЛИВНОЇ	АПАРАТУРИ. 
Тел. 0509810509

 � На постійну роботу на 
СТО потрібні: МИЙНИК,	
ЗВАРЮВАЛЬНИК,	
АВТОСЛЮСАР. Тел. 
0669958030

 � На постійну роботу 
потрібні МАНІКЮР-
НИЦЯ та жіночий МАЙ-
СТЕР-ПЕРУКАР. Звер-
татися за адресою: вул. 
Гетьманська, 8 (перукарня 
«Конвалія») 

 � Організації на постійну 
роботу потрібен 
СЕКРЕТАР	ОФІС-МЕНЕ-
ДЖЕР. Вимоги: бажано 
вища освіта, знання ПК, 
навички правильного спіл-
кування, знання діловод-
ства. Тел. 0930060043

	� Надам	роботу	ВОДІЮ 
категорії «D» із досвідом 
роботи на маршрутах 
далекого слідування. З/п 
висока. Тел. 0992908542
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

5.03. Руслана Горкун 
(с.Плішивець) дівч., 3680 53 см

7.03. Катерина Тесліна 
(с.Лютенька) дівч., 3040 52 см

8.03. Ярослава Чувальова 
(с.Бобрівник, Зіньківська ТГ) дівч., 3420 52 см

8.03. Марина Кириченко 
(м.Гадяч) хл., 2830 50 см

9.03. Анастасія Оксьом (с.Харківці) 
дівч., 3520 54 см

12.03. Жанна Багдасарян 
(м.Гадяч) хл., 3070 53 см

16.03. Анжела Богомоленко 
(с. Гамаліївка, Лохвицька ТГ) дівч., 3700 54 см
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Дякуємо Яковенку Петру 
Васильовичу за цінні подарунки: 
рушник із зображенням 
Гадяцького залізничного 
вокзалу та козацький документ 
Гадяцької канцелярії 1776 року. 
Скоро експонати займуть чільне 
місце у експозиції музею.

Гадяцький історико – краєзнавчий музей

У Пирятинщинській 
школі, з метою 
розвивати в 
здобувачів освіти 
пізнавальний 
інтерес, 
прищеплювати 
любов до звичаїв 
та традицій 
українського 
народу, 11 березня, 
відбувся виховний 
захід «Вареники- 
хваленики». 

Організувала та провела 
захід Ю. Кльокта, 

вчитель початкових 
класів

Лютенський СБК, Ольга Поздєєва

У лютому, в режимі онлайн, у Києві, відбувся 
фінал першого та найбільшого конкурсу в 
Україні з «iTalent» серед молоді до 19 років. За 
підсумками журі серед переможців конкурсу (ІІ 
місце) у номінації  «WEB FRONT-END» з роботою 
«PlayStation 5» Едуард Корицький, учень 11-А 
класу, науковий керівник – Олександр Каліберда . 

Гадяцький обласний науковий 
ліцей-інтернат імені Є.П. Кочергіна

ТРАДИЦІЇ

ЕКСПОНАТИ 
ДЛЯ МУЗЕЮ

IT ПРОЄКТИ 
ТА КІБЕРСПОРТ 

Щовесни, коли тануть сніги 
і на рясті засяє веселка, 
повні сил і живої снаги 
ми вшановуєм пам'ять 

Шевченка.
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Оголошення, реклама

Оформлення 
будинку та землі 

з нуля
Òåë. 0506470874

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.
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Продам індиків, 
бройлерів, мулардів, 

качок

Тел. 0661740951, 
0957577459, 0960232420 

ПРОПОНУЮ МОЛОДНЯК ПТИЦІ
Курчата бройлера

Курчата м’ясо-яєчних та 
яєчних порід

(Сергій, Світлана)

Продам молодняк птиці 
добовий та підрощений

Бройлер РОС-208, КОБ-500
Редбро

Мастер Грей
Фоксі Чік

Іспанка
Качки
Гуси

Тел. 0667406746, 
0974011788 Олексій

Доставка 
по району

для фірм, 
організацій та 
підприє мств

Звертатися за тел. 
0958305600

КОМПЛЕКСНІ 
ОБІДИ

Бройлер, м’ясо-яєчні 
породи: редбро, мастер грей, 
голошийка, качка, качка 
пекінська, муларди та інші.
Тел. 0991145747, 
0661468695 (Іван)

ПРОВОДИМО ЗАПИС ТА 
ПРОДАЄМО ПТИЦЮ
Добову та підрощену

- курчат бройлерів,
- несучок,
- м’ясо-яєчних порід
- каченят
- мулардів
- гусенят Те

л.
 

В'ЯЧЕСЛАВ

КОМБІКОРМ 
ТА АПТЕЧКИ
Можлива 
доставка

0667130503, 
0682505027

ПОСТІЙНО РЕАЛІЗОВУЄМО ДОБОВИЙ 
ТА ПІДРОЩЕНИЙ МОЛОДНЯК ПТИЦІ:

Òåë. 0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові та підрощені 
ясо-яєчної породи, каченята, 

муларди, гусенята

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові та підрощені 
ясо-яєчної породи, каченята, 

віком 4-12 місяців 
та ПІДРОЩЕНИЙ 
МОЛОДНЯК ПТИЦІ
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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 
М’ЯСОКОМБІНАТ

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

телят, коней, свиней, баранівтелят, коней, свиней, баранів

Перевезення худоби для власних потреб

закуповує у населенняДОРОГО

Тел. 0506470658Тел. 0506470658
06717739490671773949

Перевезу тварин для 
власних потреб

Куплю корів, 
телят, коней

Термінові 
виклики

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

КНУРІВ

0501494065 
0674238521

ДОРОГО
Вимушений 

доріз

Ха
рк

ів

ЦІНА 
ДОГОВІРНА

Термінові 
виклики

Тел. 
0962919747
0506579284

Лубенський м’ясокомбінат 
закуповує від населення ВРХ

Оголошення, реклама

0664217175  
0983080738Тел. 
0664217175  

ЗАКУПОВУЮТЬ ДОРОГО 
У НАСЕЛЕННЯ 

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений доріз

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

Вимушений 
доріз

Цілодобово

Закуповуємо корів, биків, телиць

Тел. 0509578126, 
0973332309

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ.

Виїзд на 
вимушений доріз.

ЦІЛОДОБОВО
Òåë. 0509535695, 0970012774

ЗАКУПОВУЄМО ДОРОГО
Корів, биків, 

телиць, коней.
Виїзд на 

вимушений доріз.
ЦІЛОДОБОВО

Òåë. 0993252087, 0683443918

Закуповуємо ДОРОГО

КУПЛЮ ДОРОГО

0668309648, 0985629180 ЖеняТе
л

.

Термінові виклики за вимушеним дорізом. 
Живою вагою.

Самовивіз в будь-який час.

БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Тройно Сергій Сергійович

Висока ціна в регіоні.
В будь –якій кількості.

Тел. 0501403606, 0980449320

ДОРОГО КУПЛЮ 
БИКІВ, КОРІВ, 

ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ

Тел. 0664180929, 0681084070 (Руслан)

НОВОЖАНІВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ ЗАКУПОВУЄ 

ВІД НАСЕЛЕННЯ ВРХ
(корів, биків, телят) коней

ДОРОГО

КУПЛЮКУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ЦІЛОДОБОВО
САМОВИВІЗ

ЦІЛОДОБОВО
 0957789703
 0974105401 Тел.

Висока ціна. Вигідні умови.
Термінові виклики 

за вимушеним дорізом
Цілодобово

Тел. 0991447457, 0987518586 (Саша)

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
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

Тел. 0999169992, 0677298056

Доріз. Термінові виклики
Самовивіз Цілодобово

ЗАКУПОВУЄМО
КОРІВ, БИКІВ

Телефонувати в будь-який час
Самовивіз

Тел. 0668309648, 0987518586

ДОРІЗ

на квітень-травень-червень віком 2-3 місяці 
чеської породи «Домінант» (в п'яти кольорах: 
червоні, сріблясті, зозулясті, чорно-лазурні, 
попелясто-голубі). Курочка починає нестись 

в 4,5-5 місяців. Несеться по 1-2 яйця кожного 
дня, за що її і прозвали «курочка – стахановка». 

Яйце крупне, жовто-коричневого відтінку. 
Курочка проходить повну вакцинацію.

Тел. 095-485-56-29 (Наташа)

Приймаємо заявки КУРОЧКИ-МОЛОДКИ

v (Славик) Саша 

Куплю на утримання 
БИКІВ ТА ТЕЛИЦЬ 

150-400 кг.
Телиць парувального віку

0991737570, 0982662042
ДІЙНИХ КОРІВ

Продам молодих курей

Тел. 0953514339Тел. 0953514339

Куплю биків, корів, 
телят, телиць, коней

Те
л

. 05
05

77
56

90
ДОРОГО

Тел. 

Ві
та

лі
й
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Оголошення, реклама

ПОГОДА
Четвер, 18 березня 
Хмарно, невеликий 
мокрий сніг
мін. +1°, макс. +2°

П’ятниця, 19 березня 
Хмарно 
мін. -1°, макс. +3°

Субота, 20 березня
Невелика хмарність
мін. -2°, макс. +4°

Неділя,  21 березня
Невелика хмарність
мін. -2°, макс. +4°

Понеділок, 22 березня
Хмарно з проясненнями
мін. -2°, макс. +3°

Вівторок, 23 березня
Хмарно з проясненнями
мін. -2°, макс. +3°

Середа, 24 березня
Хмарно з 
проясненнями
мін. -1°, макс. +4°

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 27,18
А-95 28,18
ДП 27,00
ГАЗ 15,45

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 16.03.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 16.03.2021 р.

Купівля Продаж НБУ
USD 27,53 27,75 27,6434
EUR 32,71 33,13 32,9523

10 RUB 3,34 3,87 3,7812

11

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

25.03.2021

0505765309
0979794814

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ
Тел.

10

комплексний 
ремонт житла

монтаж дахів

12Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

10

(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. 
12

Вартість від 150 грн. 
Заявки за тел. 

0958276908

8

 ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

ДОРОГО

Ліц
. АЕ

 №
292

558
 від

 5.0
5.1

4

Тел. 0997956117

ПРОДАЖ ТА ОБМІН 
вуглекислотних та 
кисневих балонів

АРГОН

БРУХТ

10

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНІ ПАЇ 
Тел. 0505976790

11

Куплю: старі перини, 
подушки та пір’я 
з гусей і  качок

ПРОДАМ АБО 
ОБМІНЯЮ НОВІ 

ПОДУШКИ 
НА СТАРІ

Тел. 0953416759

КУПЛЮ 
СТАРІ

11

Тел. 

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки 
та інше

11

РЕМОНТ СКУТЕРІВ 
ТА МОПЕДІВ.
Запчастини.

Доставка нерухомих 
мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

120994174060

11

Посівне насіння 
кукурудзи та 

соняшнику
Засоби захисту 

рослин
Мікро– та 

мінеральні 
добрива.

Тел. 0500315218, 0960105597

Посівне насіння 

Засоби захисту 

АГРОПРОЦВІТАННЯ

ДП «Гадяцький лісгосп» постійно 
реалізує населенню, підприємствам 
та організаціям дрова рубані, щільно 

вкладені в кубові тарні ящики з бруса 
(1 м*1м*1м).

Довжина рубаних дров 33см та 45 см.
Ціна 1 кубового ящика 
з дровами рубаними:

- Тверда порода (дуб) – 828 грн./ящик;
- Хвойна порода (сосна) – 630 грн./ящик

ДРОВА РУБАНІ

Звертатися за телефоном: 
0952546007

Довідково: максимально щільно можливо 
навантажити на автомобіль ЗІЛ, ГАЗ 6 ящиків.

ФОП Мельник Ю.Л. повідомляє, що 25.03.2021 
року о 11 год. 00 хв. на території Березоволуцької 
сільської ради Гадяцького р-ну Полтавської обл., у 
відповідності до вимог чинного земельного зако-
нодавства, будуть здійснюватися роботи із вста-
новлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) i закріплення їм меж межо-
вими знаками, для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва:

1) гр. Жепко Євген Миколайович, кадастровий 
номер : 5320480700:00:008:0107;

Пропонуємо власникам (користувачам ) суміж-
них земельних ділянок бути присутніми під час 
проведення землевпорядних робіт .

Скарги, зауваження, щодо меж земельних діля-
нок, а також про наміри взяти участь у проведен-
ні зазначених землевпорядних робіт, просимо по-
давати за телефоном виконавця: 067-438-97-66, 
Юрій Леонідович Мельник або листом за адресою 
м. Гадяч, вул. Драгоманова. 19-г, чи на електрону 
адрес: mzemsu@gmail.com

13

вул. Лохвицька, 30 В 
(навпроти автостанції)

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ПОТРІБНІ 

ПРОДАВЦІ
Звертатися 
в магазин 

«Все для Вас у 
Шиловича»

16

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ DAF-зерновоз

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА ОПТ / РОЗДРІБ

КУПЛЮ з/д с/г призначення

МІНІ ЕКСКАВАТОР
Надаємо послуги 
по земельних роботах 
Ширина ковша 40 см.

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

16

Ширина ковша 40 см.
Тел. 0988222289, 0631113444

АМІАЧНА СЕЛІТРА
СЕЛІТРА АМІАЧНА ВАПНЯКОВА

НІТРОАМОФОСКА 16:16:16 без сірки, 
КАРБАМІД. Діамофоска 9:25:25

КУПЛЮ	СОЮ	
від 100 кг. 

Биту сою. Самовивіз. 
Тел. 0965119459. (№9)

ПРОДАМ	НАСІННЯ
СОНЯШНИКА

Mirasol (Іспанія), 
КУКУРУДЗИ

Mais Dnipro та PSC. 
Можлива доставка. 

Форма оплати будь-яка. 
Склад у смт. Липова Долина. 

Тел. 0965156001, 0666936622. 
(№16)

� МОНТАЖ	ТА	РЕМОНТ	
внутрішньої 

електропроводки. 
Тел. 0667462853. (№12)

ПОСТІЙНО 
ЗАКУПОВУЄМО кіз, 

баранів, овець, цапів, 
ВРХ. Тел. 0507525449, 

0663397271. (№13)

УТЕПЛЕННЯ СТІН, горищ, 
підлоги за допомогою 
видувного обладнання. 
Утеплювачі: перліт, еко-

вата, теплі штукатурки та ін. 
Мокрий фасад. Обстеження 
тепловізором. Діє державна 
програма. Тел. 0954795522, 

0964795522. www.
tepladomivka.sumy.ua (№21)
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Фахівці Головного управління Дер-
жпродспоживслужби в Полтавській об-
ласті нагадують споживачам насіння та 
садивного матеріалу, що при купівлі на-
сіння овочевих, баштанних культур та 
кормових коренеплодів в магазинах чи 
на ринках, покупець має право вимагати в 
продавця (реалізатора) відомості про то-
вар, який він хоче придбати, а саме: наз-
ву підприємства – виробника, його міс-
цезнаходження, культура, сорт (гібрид), 
рік урожаю, номер партії, схожість насін-
ня, його чистота, вологість, походження, 
термін дії сертифіката, на основі якого 
здійснювалася перевірка посівних яко-
стей насіння, все це внесено згідно ДСТУ 
6006:2008 в Довідку про сортові та посів-
ні якості, яка видається власнику насіння 
фірмою – продавцем. 

Для насіння та садивного матеріалу 
власного виробництва, дані про партію 
мають вказуватися в Сертифікаті, що за-
свідчує посівні якості насіння або в Сер-
тифікаті, що засвідчує товарні якості са-
дивного матеріалу. 

Варто знати, що строк чинності доку-
ментів про результати аналізу посівних 
якостей насіння овочевих, баштанних 
культур, кормових коренеплодів відкри-
того і закритого ґрунтів становить 12 мі-
сяців, а упакованих в герметичну тару – 
24 місяці (ДСТУ 6006:2008). 

Забороняється використання та реалі-
зація насіння, яке не забезпечене супро-
відними документами про їх походження 
та якість. Власник повинен гарантувати 
відповідність посівних якостей насіння та 
садивного матеріалу зазначеним у відпо-

відних документах. Ці документи повин-
ні зберігатись на місці торгівлі та пред’яв-
лятись за вимогою. 

Звертайте увагу на особливості мар-
кування пакувань насіння. На пакеті з 
фасованим насінням, призначеним для 
роздрібної торгівлі, відповідно до ДСТУ 
6006:2008 зазначається: назва країни ви-
робника, фірми, підприємця, товарний 
знак, юридична адреса пакування насін-
ня, культура, сорт (гібрид), маса або кіль-
кість штук насіння в пакеті, номер партії, 

рік урожаю, схожість, документ про по-
сівні якості насіння, коротка інформація 
про культуру (опис сорту, гібриду), пора-
ди щодо вирощування. 

Важливо при розкриті пакування не по-
шкоджувати місце, на якому вказаний но-
мер партії, а також зберігати квитанцію 
(фіскальний чек) на придбаний товар. За 
їх наявності можна пред’явити претензії 
до продавця у разі реалізації Вам неякіс-
ного насіння. 

Пам’ятайте – якісне насіння хороших 

сортів та гібридів дешевим не буває, а нас, 
в більшості випадків, підводить бажан-
ня заощадити. Документами, які регла-
ментують вимоги до насіння овочевих та 
баштанних культур, є: ДСТУ 6006:2008 
«Насіння овочевих, баштанних культур та 
кормових коренеплодів. Пакування, мар-
кування, транспортування та зберігання. 
Технічні умови» та ДСТУ 7160:2010 «На-
сіння овочевих, баштанних, кормових і 
пряно-ароматичних культур. Сортові та 
посівні якості. Технічні умови». 

УВАГА! Часто на пакетах з насінням на-
писано «Якість насіння контролюється 
державною насіннєвою інспекцією». Це 
не відповідає дійсності, оскільки держав-
на насіннєва інспекція була ліквідована 
ще у 2012 році. 

Згідно статті 18 Закону України «Про 
насіння і садивний матеріал», суб’єкта-
ми видачі сертифікатів, що засвідчують 
посівні якості насіння або товарні яко-
сті садивного матеріалу, на сьогоднішній 
день є: ДП «Державний центр сертифіка-
ції та експертизи сільськогосподарської 
продукції», ТОВ «Агросерт» та ТОВ 
«Агролабтест». 

Законом України «Про насіння та са-
дивний матеріал» передбачено, що осо-
би, які винні в порушенні законодавства 
у сфері насінництва та розсадництва, не-
суть відповідальність згідно із законом.

Г. Красюк, провідний спеціаліст Управління 
фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби в 

Полтавській області.

І. Самойленко, провідний фахівець ДУ «Полтавська 
обласна фітосанітарна лабораторія»

Інформуємо

Пестициди – токсичні речовини, 
їх сполуки або суміші речовин 
хімічного чи біологічного походження, 
призначені для знищення, регуляції 
та припинення розвитку шкідливих 
організмів, внаслідок діяльності яких 
вражаються рослини, тварини, люди 
і завдається шкоди матеріальним 
цінностям, а також гризунів, 
бур’янів, деревної, чагарникової 
рослинності, засмічуючих видів риб.

Агрохімікати – органічні, мінеральні і 
бактеріальні добрива, хімічні меліоран-
ти, регулятори росту рослин та інші речо-
вини, що застосовуються для підвищення 
родючості грунтів, урожайності сільсько-
господарських культур і поліпшення яко-
сті рослинницької продукції.

Оскільки пестициди, в більшості, хі-
мічні токсичні речовини, тому тран-
спортування, зберігання, застосування, 
утилізація, знищення та знешкоджен-
ня пестицидів і агрохімікатів та торгівля 
ними здійснюються відповідно до вимог, 
встановлених чинним законодавством, 
санітарними правилами транспортуван-
ня, зберігання і застосування пестици-
дів і агрохімікатів та іншими норматив-
ними актами.

Реалізувати на території України можна 
тільки пестициди й агрохімікати, що про-
йшли державну реєстрацію (ч. 2 ст. 4 За-
кону України «Про пестициди і агрохімі-
кати») та внесені до Реєстру пестицидів 
та агрохімікатів, дозволених до викори-
стання в Україні.

Згідно з ч. 2 ст. 11 Закону України «Про 
пестициди і агрохімікати» особи, діяль-
ність яких пов’язана з транспортуванням, 

зберіганням, застосуванням пестицидів 
та агрохімікатів і торгівлею, повинні мати 
допуск (посвідчення) на право роботи із 
такими речовинами.

Допуски видаються після проходження 
медичного огляду та спеціального навчан-
ня. Порядок видачі цього документа за-
тверджений постановою КМУ від 18.09.95 
р. № 746.

Продаж населенню пестицидів і агро-
хімікатів здійснюється у дрібно - фасова-
ному вигляді. Кожна товарна одиниця по-
винна супроводжуватися рекомендацією 
щодо її застосування із зазначенням куль-
тур та об’єктів, для оброблення яких при-
значено пестициди і агрохімікати, спосіб, 

норма і кратність використання, термін 
вичікування (для пестицидів), заборони 
та обмеження на застосування, спосіб і 
засоби для знешкодження пестицидів та 
агрохімікатів, а також заходи безпеки під 
час роботи, транспортування і зберіган-
ня, ліквідації аварійних ситуацій та їх на-
слідків, методи надання першої медичної 
допомоги у разі отруєння.

Кожна партія завезених для прода-
жу пестицидів повинна мати сертифікат 
відповідності.

У приміщенні для продажу пестицидів і 
агрохімікатів не повинні реалізовуватися 
харчові продукти, іграшки, товари дитя-
чого користування, засоби особистої гігі-

єни, одяг, взуття, миючі засоби, парфуми.
Заборонена реалізація підроблених, 

фальсифікованих пестицидів і агрохімі-
катів. Згідно Закону України «Про пести-
циди та агрохімікати» – фальсифікова-
ні пестициди і агрохімікати – продукція, 
яка не відповідає встановленим вимогам, 
що висуваються до пестицидів і агрохімі-
катів, у тому числі вимогам щодо марку-
вання та пакування, розміщення інфор-
мації про товар на його упаковці тощо, 
та/або продукція, на упаковці якої зареє-
стрований знак для товарів та послуг ви-
користано з порушенням прав власника.

Підроблені пестициди й агрохімікати 
шкідливі для здоров’я, небезпечні для до-
вкілля, токсичні для врожаїв, крім того 
свідоме використання фальсифікованих 
пестицидів і агрохімікатів є порушен-
ням та тягне за собою цивільну, дисци-
плінарну, адміністративну або криміналь-
ну відповідальність згідно з чинним 
законодавством.

Адміністративне стягненням у вигля-
ді штрафу на сьогодні становить для гро-
мадян – до 40 неоподаткованих мінімумів 
доходів, на посадових осіб – до 70 неопо-
даткованих мінімумів доходів громадян.

Шановні підприємці! Дотримуйтесь 
правил торгівлі пестицидами і агрохімі-
катами , адже від вас залежить здоров’я 
людей, чистота довкілля та якість виро-
щених на присадибних ділянках продук-
тів харчування.

Т. Шелист, державний фітосанітарний  
інспектор Полтавської області.

Г. Красюк, державний фітосанітарний  
інспектор Полтавської області.

І. Самойленко, провідний фахівець
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
На цьому тижнi ви ста-
нете розумнiше, i буде-
те вирiшувати багато 
проблем рацiональни-

ми методами, без зайвих емоцiй. 
Понедiлок - сприятливий день для 
начальникiв всiх рiвнiв. У середу 
близькi люди пiдтримають вашi 
iдеї. У четвер i п`ятницю стежте за 
конкурентами, якi не базiкайте за-
йвого, так як вашою iнформацiєю 
можуть скористатися проти вас же. 
У недiлю вдома вас можуть очiкува-
ти хорошi новини.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Буря недавнiх проблем 
пiде на спад, i вас може 
охопити трудовий ен-

тузiазм. Не упускайте можливостi 
повчитися у колег i в свою чергу 
подiлитися досвiдом з ними. Не 
виключенi пропозицiї нової роботи 
або пiдвищення по службi. У вiвто-
рок ввечерi несподiванi новини 
загрожують порушити вашi плани. 
У середу можливi конфлiкти в ро-
динi. Завершивши важливу справу 
в п`ятницю, ви заслужите подяку вiд 
начальства.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Тиждень виявиться для 
вас вдалим i радiсним. 
Збуваються вашi давнi 

мрiї, реалiзуються важливi плани. 
Це час просування вперед у кар`єрi 
i в особистому життi. Якщо ви хоче-
те щось змiнити, дiйте. Особливо 
приємнi подiї очiкуються в особи-
стому життi. Ви не будете сумнiва-
тися в тому, що вас люблять, що ви 
потрiбнi. Чекайте пропозицiю руки i 
серця.

РАК	(22.06	-	23.07).
Цей тиждень може ви-
явитися досить напру-
женою в емоцiйному 
планi, але вас будуть 

пiдтримувати друзi i близькi люди. 
У вiвторок вам не варто пiддавати-
ся песимiстичним настроєм, женiть 
вiд себе похмурi думки. Уже в се-
рединi тижня ви побачите, що все 
змiнюється на краще. У вихiднi про-
являйте активнiсть i не приховуйте 
свої емоцiї.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
З самого початку тижня 
вам слiд уникати людей 
зi складним характером 
i негативним ставлен-

ням до життя i до роботи, так як ви 
можете пiддатися їх негативного 
впливу. У другiй половинi тижня ви 
будете розриватися на частини, 
щоб встигнути в декiлька важливих 
мiсць одночасно. Вам може поя-
витися нова вигiдна угода або до-
датковий короткочасний заробiток. 
Орiєнтуйтеся по ситуацiї i не сприй-
майте це тiльки як зобов`язання. У 
вихiднi постарайтеся залагодити сi-
мейнi справи, внiсши конструктивнi 
пропозицiї.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
На цьому тижнi жит-
тя буде вирувати, хоча 
багато свої плани до-
ведеться докорiнно пе-

реглянути. Зiбравшись з силами, 
вам вдасться реалiзувати важливi 
проекти, що приверне до вас увагу 
начальства. Але всiляко борiться з 
найменшим проявом невпевненостi 
у власних силах, краще постарати-
ся знайти пiдтримку скрiзь, де тiль-
ки можна, нiж вiдмовитися вiд дiй. 
Недiля - хороший день для руйну-
вання старого i непотрiбного i ство-
рення нового в особистiй сферi.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Тиждень буде сприятли-
ва в сферi професiйної 
дiяльностi i творчих по-

шукiв, Вам представиться можли-
вiсть налагодити важливi зв`язки i 
контакти. Кохана людина приємно 
вас здивує. Так що обов`язково за-
плануйте побачення. Задумайтесь 
про майбутню вiдпустку або удвох 
вiдправляється куди-небудь на 
вихiднi, отримаєте незабутнi вра-
ження.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Удача нинi на вашому 
боцi - буде успiшна будь-
яка дiяльнiсть, пов`язана 
з викладанням, навчан-

ням, юриспруденцiєю, бiзнесом. 
З`явиться можливiсть пiдняти свiй 
професiйний авторитет. Вам будуть 
надавати довiру i чекати пiдтримки 
i допомоги. Допомога ближньому 
- це чудово, але не робiть цього на 
шкоду особистому життi. Адже лю-
бов вас надихає i окрилює, чи не 
приховуйте своїх почуттiв. I поста-
райтеся не пригнiчувати iнiцiативу 
дiтей.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
На цьому тижнi вам рап-
том захочеться знайти 
нових дiлових партнерiв, 

яскраво проявити себе на роботi, 
i отримати по-справжньому гло-
бальнi результати. Здатнiсть по-
мiчати найдрiбнiшi деталi iмпонує 
вашому начальству, i тiльки лiнь 
може перешкодити вам у розвитку 
кар`єри, так що варто взяти себе в 
руки. У п`ятницю краще заздалегiдь 
продумати, що ви в силах зробити 
самостiйно, а для чого потрiбна до-
помога близької людини.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
На цьому тижнi зросте 
ваш творчий потенцiал, 
i, що буде вельми до 

речi, ви можете отримати багато-
обiцяюче дiлову пропозицiю. Шанс 
втрачати не слiд, але будьте уважнi, 
перевiряйте надiйнiсть партнерiв. У 
середу ви будете схильнi наобiця-
ти бiльше, нiж ви в змозi виконати. 
Найбiльш прямий шлях до мети 
зовсiм не обов`язково найкращий, 
розгляньте всi варiанти.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
На цьому тижнi будьте 
обережнi щодо колег i 
друзiв, так як вони мо-

жуть вас пiдвести або спровокувати 
на непотрiбний фiнансовий ризик. 
Щоб тиждень виявився благополуч-
ної, не варто присвячувати в свої 
плани оточуючих. У четвер буде 
важливо не вiдмовляти у вiдповiдь 
на прохання i виконувати роботу, 
за яку беретеся, вчасно. Ймовiрно, 
надiйде приваблива пропозицiя, 
яке стоїть, як мiнiмум, обмiркувати. 
У вихiднi можливий розлад у сто-
сунках з близькими людьми через 
квартирне або фiнансового питан-
ня.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Постарайтеся не впада-
ти в депресiю, женiть вiд 
себе геть тужливi думки. 
Зараз не час будувати 

грандiознi плани. Успiх супроводжу-
ватиме в малих справах. Непогано 
б зайнятися своїм самоосвiтою i 
самовдосконаленням. Ви можете 
усунути нерозумiння у вiдносинах 
з начальством. Зосередженiсть i 
пунктуальнiсть дозволять уникнути 
випадкових помилок.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Марія повернулася від тітки 
Зої. Поставила валізку на по-
двір’ї, присіла, тяжко зітхнула.

- Ну, що там? Як вона? - запи-
тала бабуся Клава.

- Каже, може, випустять 
скоро...

Люба знала, що в неї є рід-
на тітка. Але ніколи її не бачи-
ла. Бабуся розповідала, що тіт-
ка живе далеко і дуже зайнята. 
А мама про тітку Зою згадувати 
не любила.

- Я скучила за тобою, мамо, - Люба обняла Ма-
рію. Та витерла сльозу...

...Вони оселилися в іншому, меншому, місті, 
коли Люба була крихіткою. Там продали кварти-
ру, тут купили невеличкий будиночок.

Мама Марія була вродлива й добра, але завж-
ди засмучена.

- Де мій тато? - якось запитала Люба.
Марія сполошилася. І відповіла:
- Нема. Його просто нема і не буде.
Люба була малою, аби зрозуміти таку катего-

ричність. Але більше про батька не запитувала. А 
от про тітку Зою часто заводила мову. Дуже хоті-
ла її побачити. Проте мама більше до тітки не їз-
дила. Люба просила тітчину адресу, хотіла напи-
сати їй. Але бабуся сказала, що тітка Зоя кудись 
переїхала і не дається чути.

...Малою Люба була милим дівчатком. А коли 
підросла стала норовливою, неслухняною.

- У неї вдалася. Аби не намучитись, як з тією... 
І за які гріхи все це?! - бідкалась Клава.  

Люба почула розмову між бабусею і мамою. Але 
й припустити не могла, що це про неї говорили. 
Думала - про когось іншого.

...Клави не стало, коли Люба навчалася у випус-
кному класі. Після цього дівчисько зовсім від рук 
відбилося. Звинувачувала матір, що та не може 
їй купити дорогі обновки та інші речі. Що жи-
вуть скромно.

- А, знаєш, чому батько тебе залишив? Бо ти не-
цікава. А що означає слово мода, мабуть, і не зна-
єш. До речі, я вже доросла, пора сказати, де живе 
батько. Хай подбає про свою доньку. І чому тіт-
ка Зоя до нас голови не показує? Багата, напевно, 
тому такі родичі, як ми, їй не потрібні.

- Не можна так, Любо...
- Що не можна? Говорити правду? В інших - ма-

тері нормальні, батьки є, а в мене... Ти повинна 
мені сказати...

- Я нічого тобі не повинна! - вперше підвищи-
ла голос на Любу Марія. - Запам’ятай: ні-чо-го!

Після школи Люба пішла вчитися на кондите-
ра. Але довго в училищі не протрималася. Про-
пускала заняття, бозна де пропадала, тому відра-
хували. Після цього влаштувалася листоношею, 
але також довго не працювала. Потім привела до-
дому підстаркуватого кавалера. Благо, ненадовго. 
Одного дня з’явилася його дружина й зі сканда-
лом забрала свого благовірного.

Сусідка радила Марії:
- Ти б своїй Любці трохи хвоста прикрутила, 

бо зі світу тебе зживе. І в кого така вдалася? Якби 
був батько... От мої діти Влодка бояться. Як ска-
зав - так і буде. 

Марія кивала головою в знак згоди. Бо що мала 
казати?

Лікарі радили Марії берегти серце, а вона зно-
ву потрапила в кардіологію. Поки була в лікарні, 
Люба жодного разу не відвідала. Коли ж повер-
нулась додому, доньки не застала. Сусідка сказа-
ла, що позавчора приїхав якийсь молодик легків-
кою і забрав Любу. Марія дістала стару дерев’яну 
шкатулку. У ній були листи і фотографії. Рідко 
переглядала їх. Бо кожен списаний аркуш, кож-
на світлина віддавали болем. Якби ж вона зна-
ла... Якби й знала, то все одно не могла би вчини-
ти по-іншому...

Невдовзі Люба з’явилась вдома. З синяком під 
оком. Щоб Марія нічого не запитувала, пояснила:

- З коханим «прощалась».
А потім зникла знову. З Маріїними грішми і зо-

лотими сережками. Коли приплелася додому, Ма-
рію забирала «швидка». Лікарка запитала, чи хоче 
поїхати з мамою. Люба відповіла:

- Навідаюся в лікарню 
завтра. Спати хочу.

Але завтра вже не було...
...Сусіди допомогли похо-

вати Марію, бо гроші Люба 
профітькала. Коли всі ро-
зійшлися, їй стало лячно. 
Усвідомила: тепер в неї не-
має зовсім нікого.

Снувала по хаті. Не зна-
ла, як далі бути.

Наступного дня, переби-
раючи материні речі, на-

трапила на стару шкатулку. До цього ніколи ра-
ніше її не бачила. Думала, може, знайде там щось 
цінне, а знайшла давні листи. Від тітки Зої і яко-
гось чоловіка. А також їхні фото.

«Я не хочу нічого чути про Любку і не нази-
вайте її моєю донькою. Через неї я потрапила до 
в’язниці. Шкода, що вона вижила. І не хочу, аби 
вона шукала мене. Дарма ти, Маріє, вдочерила її 
та пожертвувала особистим. Могла б вийти за-
між, своїх дітей народити. Треба було залишити 
малу в дитбудинку...»    

В іншому листі Зоя писала: «Я не скажу, хто 
Любин батько. Та я й толком не знаю, лише здо-
гадуюсь. І не пробуйте мене розжалобити. Не 
шліть Любиних фотографій. Ні вона, ні її фото 
мені не потрібні...»   

Ці листи надійшли з в’язниці. А ось ще один - 
останній. Без зворотньої адреси: «Я зійшлася з 
одним чоловіком. Він знає, що я була засуджена, 
але нічого не знає про доньку. І краще б не знав. 
У мене своє життя, у вас і в Люби своє. Не шу-
кайте мене...»

А молодого чоловіка звали Артемом. Колиш-
ній Маріїн коханий. «Кажеш, вирішила вдочери-
ти сестрину доньку? І змінити місце проживан-
ня, щоб у майбутньому не травмувати дитину? Я 
не готовий до такого повороту, - писав Артем. - 
І не готовий стати батьком для байстрючки тво-
єї сестри. Я поїхав заробляти гроші для нас. Хо-
тів одружитися з тобою. Моя родина ніколи не 
погодиться, аби я привів невістку з таким «при-
даним». Ще й з чужим. Я кохаю (слово закресле-
не)... кохав тебе. Ніколи більше не пиши і не те-
лефонуй мені. Будь щасливою, якщо зможеш...»  

«Свіжий» лист Марія написала для Люби. Тут 
була вся правда, про яку та зовсім не відала. 

Любу народила Зоя. Дитина не входила в її пла-
ни, тому хотіла позбутися. Народила в найманій 
квартирі й залишила. Якби не нагодилася госпо-
диня оселі, немовля могло померти. Непутню ма-
тір знайшли. Судили і посадили. І не тільки за за-
лишене маля. Зоя з «друзями» грабували людей. 
Марія, молодша Зоїна сестра, правдами-неправ-
дами добилася, аби вдочерити дівчинку. Після 
цього вони перебралися в інше місто - подалі від 
поголосу і сорому. Марія довго зустрічалася з Ар-
темом. Мріяли про спільне майбутнє. І, якби не 
сестрина витівка...

Аби не травмувати Любу, ні Марія, ні бабуся 
Клава при ній не говорили про Зою. Хоча, писали 
їй листи, гадали, можливо, одумається. А тоді вже 
все якось вирішили б. Заміж Марія не вийшла, бо 
не була впевнена, що її вчинок обранець зрозуміє 
і буде добре ставитися до прийомної доньки. Ар-
тем, наприклад, не зрозумів... 

- Мамо, мамочко, - захлиналася слізьми Люба.
Хата відповіла тишею. Склала листи в шка-

тулку. Накинула плаща. Поспішила на цвинтар. 
Уже темінь хапала за очі, а Люба розмовляла з 
матір’ю.

Повернувшись, почала наводити лад в хаті. Пе-
ребирала свій одяг а, водночас, і своє життя. «Бо-
йова» косметика, одяг, у якому зваблювала чо-
ловіків, пішли на сміття. Незчулася, як у вікно 
заглянув ранок. Згадала: сусідка сказала, що в лі-
карні, де вона працює, потрібна санітарка. Тож 
поки влаштується на цю роботу. А згодом ста-
не кондитером. Вона пекла смачнючі тістечка й 
торти. Мама хвалила її смаколики й любила ла-
сувати ними. І...

- Все у мене буде добре, обіцяю, - мовила, див-
лячись на Маріїну світлину. - Віриш мені, мамо?

Ольга Чорна.

ТАЄМНИЦЯ СТАРОЇ ШКАТУЛКИ
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Асорті

У Миргороді відбулися фінальні 
змагання чемпіонату Територіальної 
організації ГО ВФСТ Колос серед 
чоловіків. 

Із рахунком 2:1 перемогли волейболіс-
ти Глобинської громади . 

Бронзові нагороди дісталися спортс-

менам Гадяцької громади, які з таким же 
рахунком в грі за 3-є місце здолали ама-
торів з Новосанжарської громади. 

5-6 місця розділили волейболісти Ре-
шетилівської громади і Миргородсько-
го району.

А. Головань у соцмережі

Сума покупок становила 8 млн 
доларів. Найпопулярнішим 
брендом був Renault. Майже 
60 таких нових автомобілів 
отримали реєстрацію минулого 
місяця. Крім них попитом 
користувались Toyota, Skoda, 
Kia і Nissan, – йдеться у 
рейтингу сайту з продажу нових 
автомобілів RST.ua.
Серед моделей найчастіше купува-

ли хетчбек Renault Sandero. Ця модель 
покрила майже 10% від кількості усіх 
проданих автомобілів у лютому. Також 
серед полтавців були популярними 
Renault Duster і Kia Sportage. Понад 70% 
зареєстрованих автомобілів були кросо-
верами. Дизельними силовими агрегата-
ми були обладнані 33% зареєстрованих 
авто, а середній об’єм двигуна стано-

вив 1,9 л. Автомобілі з ціною від 17 до 
35 тис. доларів отримали долю ринку 
56%. Середня ціна кожного автомобіля, 
який зареєстрували у лютому, переви-
щила 30 тис. доларів. Загалом минуло-
го місяця в Україні зареєстрували 6 300 
нових авто. Сума покупок становила 200 
млн доларів. Найпопулярнішою маркою 
була Toyota. Понад 850 таких нових ав-
томобілів отримали реєстрацію минуло-
го місяця. Найдорожчими автомобіля-
ми минулого місяця стали Aston Martin 
DB11 і DBX, Bentley Flying Spur, вартість 
кожної становить майже по 300 тис. до-
ларів. Також у лютому зареєстрували 
по два BMW 8-Series і Porsche 911 (145 
і 195 тис. доларів відповідно).  Нагадає-
мо, згідно з результатами продажів 2020 
року, в Полтаві та області реалізували 2 
900 нових автомобілів на загальну суму 
понад 80 млн доларів. Тоді бестселером 
був кросовер Renault Duster.

Автолюбителі в різних країнах сві-
ту, по різному вибирають собі ма-

шину. Американець мріє про велике авто, 
німець хоче купити екологічний автомо-
біль. А ось в Україні, люди хочуть придба-
ти таку машину, яка б їм слугувала довгі 
роки. Нижче ми розповімо про декілька 
автомобілів, які навіть з вторинного рин-
ку прослужать вам ще не один рік.

Японський бізнес-седан Toyota Camry 
XV40, виконаний в досить строгому стилі. 
Щодо силової частини, то автівка оснащу-
валася двигунами: 2,4 літра на 167 к.с. і 3,5 
літрів на 277 к.с. В динаміці обидві версії 
досить добротні. Варто лише пам’ятати, 
що якщо у машини коробка-автомат, то 
потрібно уникати її перегріву.

Хорошим вибором для багаторічної 
експлуатації, може стати і Skoda Octavia 
A5 FL. Дана модель оснащувалася 1,8-лі-
тровим турбомотором на 160 к.с. У ролі 
трансмісії використовується механічна 
коробка. Слабка ланка – маховик. Його 
слід міняти кожні 100 000 км пробігу.

Преміальна модель Infiniti FX II, про-
служить довго і не буде гнити, якщо на 
вторинному ринку вам не підсунуть авто 
після ДТП. Щодо силової частини, то об-
говорювана модель оснащується 3,5-лі-
тровим мотором на 307 к.с. або 3,7-лі-
тровим – на 333 к.с. Семиступінчаста 
АКПП, вимагає адекватного підходу в 
експлуатації.

Олексій Кирилюк

До участі у проєкті запрошують 
представників бізнесу.
Міністерсто інфраструктури України 

запросило представників бізнесу долу-
читися до створення Національної ме-
режі швидкісних зарядних станцій для 
електромобілів. Відповідне оголошен-
ня з’явилося на офіційному сайті мініс-
терства. Ідеї та пропозиції пропонують 
відправляти на електронну адресу. Взя-
ти участь у проєкті можуть всі бажаю-

чі, в тому числі мережі АЗС та оператори 
ЕЗС. За прогнозами Мінінфраструкту-
ри до кінця 2025 року український парк 
повністю електричних автомобілів нара-
ховуватиме 50 тисяч одиниць. Для їх за-
безпечення електроенергією знадобиться 
зарядна інфраструктура. Якою саме вона 
буде, залежить від нас всіх.

 Як раніше повідомляв Autogeek, на Оде-
щині відкрили виробництво комплектую-
чих для електромобілів.

ВОЛЕЙБОЛОБЛАСНІ 
ЗМАГАННЯ 
З КІКБОКСУ

Данило Вошанов - 1 місце,
Тімур Товстий - 1 місце, 
Ростислав Демченко - 1 місце,
Олександр Куценко - 2 місце, 
Єгор Оксенченко - 2 місце, 
Елеазар Шалабаєв - 2 місце, 
Максим Пилипенко - 3 місце.  

13 березня у м. Ромни, 
Сумської області, відбулися 
матчеві зустрічі між 
командами ДЮСШ м. Ромни 
та КУ «Гадяцька КДЮСШ» м. 
Гадяч серед юнаків 2011-
2012 р.н. (тренер-викладач 
В. Сахно)

ФУТЗАЛ
Результати ігор:
ДЮСШ м. Ромни (2011 р.н.) - КУ «Гадяцька 
КДЮСШ» м. Гадяч (2011 р.н.)  - 2 : 5
ДЮСШ м. Ромни (2012 р.н.) - КУ «Гадяцька 
КДЮСШ» м. Гадяч (2012 р.н.)  - 3 : 6

Ю. Гнипа у Фейсбук

У ЛЮТОМУ ПОЛТАВЦІ ПРИДБАЛИ 
ПОНАД 250 НОВИХ АВТОВ Україні з’явиться національна мережа 

швидких зарядок для електромобілів: 
Мінінфраструктури шукає партнерів

Вживані автомобілі, які дивують 
надійністю та корозостійкістю



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.0992819997, 0955790116

ДОБОВИЙ ТА ПІДРОЩЕНИЙ 
МОЛОДНЯК БУДЬ-ЯКОЇ 

ДОМАШНЬОЇ ПТИЦІ 

Тел. 0667406746, 0974011788 Олексій

від кращих 
виробників 

країни
с. Гречанівка


