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21 листопада в Україні 
відзначається День 
Гідності та Свободи. 
Ця дата у своєму сенсі 
поєднує дві доленосні для 
сучасної України події, які 
відбулись з інтервалом у 
дев’ять років: Помаранчева 
революція 2004-го та 
революція Гідності 2013-го. 

Помаранчева революція
Масові акції протесту розпо-

чалися 21 листопада та тривали 
до 8 грудня. Вони стали реакці-
єю громадян України, політич-
ної опозиції та світової спільно-
ти на масштабні фальсифікації 
результатів голосування на ко-
ристь Януковича, під час друго-
го туру виборів Президента Укра-
їни. Протести тривали 18 днів і 
охопили всю країну. Епіцентром подій 
стало середмістя Києва – майдан Неза-
лежності та Хрещатик. Події отримали 
назву за помаранчевим кольором, який 
використовували в агітаційних кампа-
ніях прибічники кандидата в президен-
ти Ющенка й опозиційної партії «Наша 
Україна», лідером якої він був. Свого 
часу, гадячани стали активними учасни-
ками бурхливих подій кінця 2004 року. 
Одним із перших над Київським майда-
ном замайорів транспорант саме з напи-
сом «Гадяч».

У листопаді 2005 року новообраний 
Президент заснував свято – День Сво-
боди. Через 6 років наступний Пре-
зидент України Янукович скасував 
День Свободи і об’єднав його з Днем 
Соборності.

Революція Гідності
21 листопада 2013 року на Майдані 

Незалежності у Києві розпочалася ак-
ція протесту проти рішення Кабінету 

Міністрів України призупинити підго-
товку до підписання Угоди про асоціа-
цію з Євросоюзом. Спочатку зібралося 
декілька сотень, згодом – понад сто ти-
сяч прихильників євроінтеграції.

Після того як 29 листопада на Євро-
майдані відбувся мітинг із закликом до 
відставки уряду та дострокових парла-
ментських виборів, влада вирішила за-
стосувати силу. Вночі на площі кіль-
ка сотень людей, більшість з яких були 
студентами були жорстоко побиті сило-
виками. Протести перетворилися з про-
європейських на антиурядові та стали 
значно масштабнішими.

У ніч, на 22 лютого, тодішній «прези-
дент» втік з України. Відбулися поза-
чергові президентські вибори. Україна 
вдруге отримала шанс для цивілізова-
ного вибору, демократії.

На відміну від подій Помаранчевої ре-
волюції, відстоювання власної гідності 
та свободи коштувало Україні багатьох 
життів патріотів. Наш народ довів свою 

відданість свободі, заплативши однак за 
це найвищу ціну – життям 107 учасни-
ків акції протесту, Героїв України, назва-
них згодом Небесною Сотнею.

13 листопада 2014 року Президент 
України Петро Порошенко підписав 
Указ «Про День Гідності та Свободи». 
Метою запровадження пам’ятної дати є 
утвердження в Україні ідеалів свободи 
і демократії, вшанування патріотизму й 
мужності громадян, які стали на захист 
демократичних цінностей, прав і свобод 
людини, національних інтересів держа-
ви та її європейського вибору.

Наслідки
Революція гідності стала початком 

більшості патріотичних рухів які є сьо-
годні. Ланцюговою реакцією по Украї-
ні спалахнули вогні, але не революцій-
ні, а в формі захисту свого суверенітету. 
Російські силовики скористались мо-
ментом вразливості: окупували Крим 
та розгорнули війну на сході Украї-

ни. Вони вважали, що швид-
кими діями зможуть відсік-
ти від України шмат території. 
Але не врахували силу та воле-
любність українського народу. 
Після вигнання узурпатора, не 
встигнувши відсвяткувати пе-
ремогу та оплакати померлих, 
гарячі серцем українці кину-
лись боронити свої кордони. 
Тоді ніхто не знав, що війна, 
яка триватиме не один рік, за-
бере на небеса ще сотні і сотні 
героїв. Але перша Небесна Со-
тня Героїв залишиться навіки у 
пам’яті українського народу го-
ловним символом справжнього, 
безкомпромісного патріотизму.

Революція Гідності відкри-
ла вікно можливостей для важ-
ливих змін в Україні – процесу 
декомунізації, розвитку грома-

дянського суспільства, що потужно за-
явили про себе на Майдані у вигляді 
численних громадських ініціатив і во-
лонтерського руху на розбудову війсь-
ка і захист держави, подальших проце-
сів трансформації посттоталітарного 
суспільства в демократичне. Весь світ 
побачив, що Українці - свідомий і відпо-
відальний народ, здатний відстоювати 
свій вибір. Ми подали історичний при-
клад того, як солідарність, братерство 
і взаємоповага між сотнями тисяч лю-
дей згуртовує їх довкола спільної мети. 

Прагнення мирного і незалежного 
життя завжди коштувало українцям 
дуже дорого. Кожен етап еволюції Укра-
їни в демократичну державу рясно ок-
роплений кров’ю. 

Революції в Україні зовсім не про по-
літику. Вони навіть не про фальсифіка-
ції та євроінтеграцію. Вони – про честь, 
про право бути вільною людиною на 
своїй рідній Землі.

Влад Лидзарь

Служити будуть:  
Сергій Тарасенко, Віталій 
Сирота, Вадим Вольвач, Богдан 
Коваленко, Віталій Гребінченко.

Призовникам побажаємо з честю 
справлятись з покладеними завдання-
ми, опановувати військові спеціаль-
ності і бути достойними захисниками 
України. 

«БМ»

ДЕМОКРАТІЯ – МРІЯ,  
ЗА ЯКУ ВМИРАЮТЬ УКРАЇНЦІ

СЛУЖИ ДОСТОЙНО, НАШ СОЛДАТ!
У першому відділі 
Миргородського 
районного 
територіального 
центру 
комплектування 
та соціальної 
підтримки, 15 
листопада, 
відбулася урочиста 
відправка 
призовників до 
лав Збройних Сил 
України. 
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На виконання вимог Порядку інформування спо-
живачів про намір зміни цін/тарифів на комуналь-
ні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, за-
твердженого наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 05.06.2018 № 130, КПТГ 
«Гадячтеплоенерго» повідомляє про намір коригу-
вання тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання, послуги з постачання 
теплової енергії для категорій споживачів бюджетні 
установи та інші споживачі у зв’язку зі збільшенням 
вартості природного газу.

Інформація, визначена п.3 Порядку, у повному об-
сязі розміщена на веб-сайті КПТГ «Гадячтеплоенер-
го»: https:// https://www.gadyachte.com/novini/.

Свої зауваження та пропозиції необхідно надавати 
до КПТГ «Гадячтеплоенерго» протягом 7 календар-
них днів з часу опублікування за телефоном: (05354) 
2- 25-68; на електронну пошту g-kptg@ukr.net; або за 
адресою: м. Гадяч, вул. Полтавська, 17 «А».

Адміністрація КПТГ «Гадячтеплоенерго»

ТОВ «Кременчукгаз - Трейдінг» повідомляє, 
що з 1 листопада ціна на природній газ для 
населення становить 7 грн. 95 коп. за 1 м. 
куб. (річна та місячна).
Телефон для консультацій: 0504897894.
Адреса: м. Гадяч, вул. Гетьманська 62 б.

ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ» змінює 
банківські реквізити для зарахування коштів за ви-
користаний природний газ побутовими споживача-
ми з 15 листопада 2021 року.

ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ» НАДАЄ 
НОВІ БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 

для зарахування оплати від побутових споживачів 
не залежно від місця знаходження та території обслу-
говування Оператором ГРМ, а саме:

ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ»
Код ЄДРПОУ 31611537
філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Полтаві, 

МФО 322313
UA 683223130000026007000043669
АБОНЕНТСЬКІ КНИЖКИ із новими реквізита-

ми можна отримати за адресою: м. Гадяч, вул. Геть-
манська, 62 б.

11 листопада відбулося засідання журі обласно-
го конкурсу журналістських робіт «Реформування 
місцевого самоврядування та територіальної орга-
нізації влади – шлях до сталого розвитку громад». 
Конкурс засновано Полтавською обласною радою з 
метою підвищення обізнаності населення Полтавщи-
ни про здобутки реформи місцевого самоврядуван-
ня, а також кращі практики, ініціативи й позитивні 
зрушення в розвитку громад.

Журі, до складу якого увійшли представники орга-
нів місцевого самоврядування та виконавчої влади, 
медійної та експертної спільноти, розглянуло пода-
ні на конкурс матеріали та визначило переможців. 
Серед лауреатів, у номінації «Краща стаття у друко-
ваному ЗМІ», третю премію отримала Надія Страш-
ко, журналістка ТОВ «Гадяцький вісник», – за стат-
тю «Маленька громада теж може бути успішною. 
Ми це доводимо.»: голова Сергіївської громади Ігор 
Лідовий».

«БМ» 

Про це стало відомо із сторінки РЛП «Гадяцький» 
у Фейсбук, де адміністрація закладу опублікувала де-
путатське звернення до голови Полтавської обласної 
ради Олександра Біленького: 

«Надійшло звернення від в.о. директора Регіональ-
ного ландшафтного парку «Гадяцький» Миколи Ду-
лича, який стурбований ситуацією щодо подальшо-
го функціонування РЛП «Гадяцький», у зв’язку із 
відсутністю коштів на його утримання. Краснолуць-
ка, Великобудищанська та Лютенська громади Пол-
тавської області офіційно попередили адміністрацію 
РЛП про відмову у співфінансуванні на його утри-
мання на 2022 році.» 

Враховуючи вагоме соціальне значення даного пи-
тання голову облради просять вжити заходів дієвого 
реагування для збереження та подальшого функціо-
нування РЛП «Гадяцький». 

«БМ»

У Полтавській обласній філармонії відбулися об-
ласні урочистості з нагоди Всеукраїнського дня пра-
цівників культури та майстрів народного мистецтва.

Серед нагороджених є і Світлана Боцула - викла-
дач-методист вищої категорії Гадяцького фахового 
коледжу культури і мистецтв імені І. П. Котлярев-
ського, яку нагородили почесною грамотою Депар-
таменту культури і туризму Полтавської ОДА.

«БМ»

Із метою збереження, розвитку народного мисте-
цтва Полтавщини, активізації діяльності аматор-
ських колективів, окремих виконавців, збагачення 
репертуару високохудожніми творами, урізноманіт-
нення форм дозвілля населення, патріотичного ви-
ховання та з нагоди відзначення 30-ї річниці Неза-
лежності «Обласний Центр народної творчості та 
культурно-освітньої роботи» облради впродовж бе-
резня -листопада 2021 року, проводила Обласний ог-
ляд-конкурс народної творчості «В своїй хата своя й 
правда, і сила, і воля»

Участь у конкурсі взяли аматорські колективи КЗ 
«Гадяцький будинок культури». 

Отже, Диплом І ступеню отримали: зразковий ан-
самбль скрипалів «Чарівний смичок» (керівник - Ва-
лентина Гриб); народний аматорський гурт «Тоніка» 
(керівник - Віктор Посенко); народна театраль-
но-концертна бригада «Іскра» (керівник Ірина Си-
ленко); народний аматорський хор «Розрада» (керів-
ник Наталія Орел); народний аматорський оркестр 
духових інструментів (керівник Євген Чайка); на-
родний аматорський фольклорний ансамбль «Диво-
цвіт» (керівник - Тамара Харагай); зразковий аматор-
ський гурт «Вікторія» (керівник Ірина Шкурпела).

Окрім цього, паралельно, відбувався обласний ог-
ляд-конкурс «Обрядове намисто Полтавщини». Журі 
переглянуло конкурсні програми 31 закладу культу-
ри області. 

Визначили переможця та нагородили Дипломом І 
ступеню КЗ «Гадяцький будинок культури», за теа-
тралізацію українського весільного обряду «Благо-
слови, Божа мати, наші долі об’єднати» (керівник 
Тамара Харагай).

«БМ»

ЖУРНАЛІСТКА 
ГАДЯЦЬКОЇ ГАЗЕТИ 
ОТРИМАЛА ПРЕМІЮ 
У НОМІНАЦІЇ 
«КРАЩА СТАТТЯ У 
ДРУКОВАНОМУ ЗМІ»

НАГОРОДА ДО 
ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ 
КУЛЬТУРИ  

КОШТІВ НА УТРИМАННЯ 
ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ 
«ГАДЯЦЬКИЙ» НЕМАЄ

ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ 

ШАНОВНІ 
СПОЖИВАЧІ!

ДО УВАГИ 
СПОЖИВАЧІВ

Змінено банківські реквізити для оплати 
послуги з розподілу природного газу.
Розрахунковий рахунок: 
UA283223130000026039000008672
МФО: 322313
АТ «Укрексімбанк» філія в м. Полтава
Код ЄДПРОУ: 05524660 
Платити за послугу розподілу природного газу не-

обхідно до 20 числа місяця, в якому отримуєте цю по-
слугу. Отже, за листопад – до 20 листопада (включ-
но). Юридичні особи здійснюють попередню оплату 
(у листопаді – за грудень). 

Це передбачено умовами Типового договору роз-
поділу природного газу.

Увага! Хто вже проплатив за старими реквізита-
ми, прохання не хвилюватися. Кошти автоматично 
будуть переведені на новий рахунок.

Дякуємо споживачам за своєчасну оплату послуг!
ПрАТ «Гадячгаз»

Автошлях перебуває на балансі ДП «Агентство міс-
цевих доріг Полтавської області». Дорожники вже 
виконали поточний середній ремонт на ділянці від 
Зінькова до Опішні на 63%. Основу покриття, ниж-
ній вирівнюючий шар асфальтобетону вже вклали на 
всіх ремонтованих ділянках дороги, загальна протяж-
ність яких складає 5 км 200 м. Вартість цього ремон-
ту - 50 млн грн. Залишилося облаштувати відремон-
товані ділянки фінішним шаром дрібнозернистого 
асфальтного покриття.

Ремонт автодороги О17-02 368 Опішня-Зіньків-Га-
дяч продовжать вже навесні 2022 року. Роботи прово-
дитимуть на ділянці від Зінькова до Гадяча, їхня вар-
тість складатиме 60 млн грн.

А на фінішному етапі проекту з оновлення авто-
шляху, по всій протяжності дороги Опішня-Зінь-
ків-Гадяч, укладуть два шари асфальтобетонного по-
криття, встановлять нові дорожні знаки та нанесуть 
розмітку.

Із соцмережі

ДО УВАГИ ВСІХ 
КЛІЄНТІВ ПРАТ 
«ГАДЯЧГАЗ»!

РЕМОНТУЮТЬ 
ДОРОГУ ОПІШНЯ-
ЗІНЬКІВ-ГАДЯЧ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№	45	(993)
18	листопада 2021 року4 Кримінал

Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
3 немовлят

13 осіб
пішли
з життя

1 пара
одружилася

4 пари
розлучилися

пожежіподії

Ювенальні поліцейські відділення №1 (місто Га-
дяч) Миргородського районного відділу поліції 
склали адміністративні протоколи стосовно двох 
продавців магазинів за продаж алкоголю неповно-
літнім (стаття 156 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення).

Діти передані під опікунство навчальному закла-
ду. Їх стан здоров’я задовільний.

До поліції Гадяча надійшло повідомлення від міс-
цевих громадян, що на одній із вулиць міста в стані 
сильного алкогольного сп’яніння перебувають під-
літки. За вказаною у зверненні адресою негайно ви-
їхали працівники групи реагування патрульної по-
ліції та ювенальні поліцейські.

На місці події правоохоронці встановили, що троє 
хлопців, одному з яких 15, а двом іншим по 17 ро-
ків, вживали на вулиці спиртні напої, які придбали 
в місцевих магазинах. Діти перебували практично в 
безпорадному стані. Зважаючи на неспроможність 
юнаків самостійно пересуватися та реальну небез-
пеку такого стану для їх здоров’я, правоохоронці за-
стосували відносно них спеціальний захід – поліцей-
ське піклування. У подальшому працівники поліції 
встановили особи неповнолітніх, їх батьків та опіку-
нів та передали дітей під опіку навчального закладу.

За цим фактом поліція склала відносно 17-річних 
хлопців два адміністративні протоколи за частиною 
1 статті 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабо-
алкогольних напоїв у заборонених законом місцях 
або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) 
Кодексу України . Адміністративні матеріали скеру-
вали до Гадяцького районного суду.

Окрім того, поліцейські склали 2 протоколи за 
частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення відносно продавців ма-
газинів, які продали алкоголь неповнолітнім. Ад-
міністративні матеріали спрямували на розгляд 
адміністративної комісії для прийняття рішення 
щодо притягнення правопорушників до відповідаль-
ності та доцільності продовження ліцензії на здійс-
нення відповідного виду господарської діяльності.

Також вирішується питання щодо притягнення до 
адміністративної відповідальності батьків неповно-
літніх за частиною 3 статті 184 (Невиконання бать-
ками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо 
виховання дітей) Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення.

Нагадуємо, що за продаж неповнолітнім алкого-
лю, тютюнових виробів та електронних сигарет пе-
редбачена відповідальність у вигляді штрафу від 6 
800 до 13 600 гривень (стаття 156 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення). Окрім цьо-
го, суб’єкт господарювання за порушення вимог за-
кону може бути позбавлений ліцензії на продаж пі-
дакцизних товарів. 

Офіційний сайт Національної поліції

10 листопада, о 12:00, у Гадячі, сталась пожежа на 
відкритій території, поблизу Броварок. Вогнем зни-
щено 4 га сухої рослинності. Пожежа ліквідована о 
14:10 одним відділенням 6 ДПРЧ та МПК с. Книшів-
ка.  Завдяки проведеним діям вдалося запобігти роз-
повсюдження полум’я на велику площу лугу та оче-
рету біля річки Грунь.

12 листопада, о 17:25, у с. Хитці сталась пожежа 
на відкритій території. Вогнем знищено суху рос-
линність на площі 0,5 га. Пожежа ліквідована Крас-
нолуцькою МПО (с. Красна Лука).

Прес-служба ГУ ДСНС

На Полтавщині поліцейські офіцери громади та 
слідчі поліції встановили, що у одній із територі-
альних громад Миргородського району працівниця 
поштового відділення зв’язку упродовж двох років 
привласнювала гроші, які люди віддавали для спла-
ти комунальних послуг.

Жінка гроші брала, але на рахунки комунальних 
підприємства не перераховувала. Наразі слідством 
доведено її причетність щонайменше до 17 таких 
фактів.

Поліцейські офіцери громади та слідчі відділен-
ня №1 (м.  Гадяч) Миргородського райвідділу полі-
ції встановили, що 25-річна жителька району, буду-
чи відповідальною за збереження та облік грошей, 
упродовж 2020-2021 років привласнювала чужі кош-
ти. Гроші отримувала від жителів одного із сіл те-
риторіальної громади за сплату використаного газу, 
водопостачання та електроенергії, але перекази на 
рахунки підприємств за надані комунальні послуги 
не здійснювала, а витрачала на власні потреби. Сво-
їми діями підозрювана завдала потерпілим збитків 
більш ніж на 20 тисяч гривень.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Мирго-
родської окружної прокуратури, повідомили жін-
ці про підозру у вчиненні кримінальних правопо-
рушень, передбачених частинами 1 та 3 статті 191 
(Привласнення чужого майна, яке було ввірене 
особі, вчинене повторно) Кримінального кодексу 
України.

Якщо суд визнає жінку винною, їй може загро-
жувати обмеження волі на строк від трьох до п’я-
ти років або позбавлення волі на строк від трьох до 
восьми років, з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

10 листопада, о 14:55, у Березовій Луці, на відкри-
тій території,  виявлено два предмети схожі на артс-
наряди калібром 76 мм, часів минулих війн. Співро-
бітниками відділу Національної поліції організовано 
охорону місця виявлення. Знешкодження боєпри-
пасів провели 11 листопада групою піротехнічних 
робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській 
області.

Прес-служба ГУДСНС

ПРОДАЖ 
СПИРТНОГО 
ДІТЯМ 

ПРАЦІВНИЦЯ ПОШТИ 
ПРИВЛАСНЮВАЛА ГРОШІ, ЯКИМИ 
ЛЮДИ ПЛАТИЛИ «КОМУНАЛЬНІ»

17000 грн штрафу з позбавленням права керування 
транспортними засобами строком на три роки при-
значив Гадяцький районний суд водієві, який у нет-
верезому стані скоїв дорожньо-транспортну пригоду. 
Відповідний вирок оприлюднили в Єдиному дер-
жавному реєстрі судових рішень.

Згідно з реєстром, 18 травня 2021 року близько 
6:00 у Гадячі рухався легковий автомобіль Daewoo 
Lanos під керуванням обвинуваченого, який пере-
бував у стані алкогольного сп’яніння. На передньо-
му пасажирському сидінні авто перебував пасажир.

Біля домоволодіння на вулиці Першотравневої во-
дій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїж-
джої частини на узбіччя та врізався в дерево. У ре-
зультаті аварії, пасажир автомобіля отримав тілесні 
ушкодження середньої тяжкості.

Дії керманича легковика кваліфікували за ч. 1 ст. 
286-1 Кримінального кодексу України, як порушен-
ня правил безпеки дорожнього руху особою, яка 
керує транспортним засобом у стані алкогольного 
сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої 
тяжкості тілесні ушкодження.

11 листопада потерпілий та обвинувачений укла-
ли угоду про примирення.

Таким чином, суд призначив чоловікові узгоджене 
сторонами покарання у виді штрафу з позбавленням 
права керування транспортними засобами.

Засуджений має сплатити на користь держави 686 
грн процесуальних витрат на проведення судової 
експертизи.

 «БМ»

Незаконну діяльність припинили слідчі Мирго-
родського райвідділу поліції спільно з оперативни-
ками управління боротьби з наркозлочинністю по-
ліції Полтавщини, за процесуального керівництва 
Миргородської окружної прокуратури, із залучен-
ням працівників батальйону поліції особливого при-
значення. Слідчі та оперативники встановили, що 
замовлення на наркотики приймалися через спеці-
ально створений канал одного з багатоплатформо-
вих месенджерів.

За підозрою у незаконному збуті наркотичних за-
собів та психотропних речовин слідчі, за процесуаль-
ного керівництва Миргородської окружної прокура-
тури, затримали у порядку статті 208 Кримінального 
процесуального кодексу України 36-річну мешкан-
ку Миргорода. Жінці вже повідомлено про підозру 
та вручено клопотання щодо обрання їй запобіжного 
заходу. Наразі тривають слідчі дії з метою встанов-
лення доказів причетності до протиправної діяльно-
сті інших фігурантів».

У рамках відкритого кримінального проваджен-
ня вирішується питання про накладення арешту на 
майно. Слідчі здійснюють розслідування за частина-
ми 1, 2 статті 307 (незаконний збут наркотичних за-
собів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримі-
нального кодексу України.

 За матеріалами Слідчого управління та Управління 
боротьби зі злочинністю

Голова Полтавської обласної ради Олександр Бі-
ленький повідомив на своїй сторінці у Фейсбук про 
кричущий випадок, що стався у дитячому садочку.

Він просить правоохоронців взяти цю справу під 
пильний контроль.

«Жахлива подія, від якої стає моторошно! Мене 
повідомили про випадок знущання над дитиною, 
який трапився у Диканській громаді! Під час тихої 
години, 4-х річній дівчинці, аби вона не плакала, ви-
хователі скотчем замотали руки та ноги, а потім ще 
й заклеїли рот. Звертаюсь до керівництва ГУ Націо-
нальної поліції у Полтавській області щодо перевір-
ки фактів та обставин цієї надзвичайної події! Я не 
вказую назву населеного пункту, а ні прізвища пра-
цівників і, звісно, дитини - зрештою, усі обставини 
повинні бути з’ясовані та підтверджені, або спросто-
вані. Не хочу, щоб дана історія замовчувалася, як це 
відбувалося неодноразово в інших випадках.»

За неофіційною інформацією, випадок стався у 
Стасях. Повідомлення написала сестра 4-річної ді-
вчинки. Вона вказала імена сестри та двох вихова-
тельок. Однак до перевірки фактів ми не будемо оп-
рилюднювати їх.

За фактом оприлюдненої інформації щодо по-
рушення прав дитини у одному із дошкільних за-
кладів Полтавського району поліція розпочала 
розслідування

Наразі слідчим поліції, під процесуальним керів-
ництвом прокуратури, вирішується питання щодо 
внесення за даним фактом відомостей до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими 
ознаками статті 137 (Неналежне виконання обов›яз-
ків щодо охорони життя та здоров›я дітей) Кримі-
нального кодексу України. Обставини події з’ясо-
вує слідство.

«БМ» 

ВОДІЯ ОШТРАФУВАЛИ 
ЗА ДТП, СКОЄНЕ У 
НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ

НА ТЕРИТОРІЇ КУРОРТНОГО 
МІСТА ПРОДАВАЛИ 
НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ 
ТА ПСИХОТРОПИ

У ДИТСАДКУ ПЕРЕВ’ЯЗАЛИ 
СКОТЧЕМ РУКИ, НОГИ ТА 
ЗАКЛЕЇЛИ РОТА
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8 листопада слідча суддя Гадяцького 
суду розглядала клопотання старшо-
го слідчого СВ ВП № 1 Миргородсько-
го РВП про продовження строку досу-
дового розслідування у кримінальному 
провадженні, внесеному до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань, за озна-
ками кримінального правопорушення, 
передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Було встановлено, що 8 травня 2020 
до чергової частини Гадяцького відді-
лу поліції надійшов рапорт заступни-
ка начальника Гадяцького відділу по-
ліції Сергієнка С.М. про те, що в ході 
розгляду звернення постраждалого, 
встановлено, що він 20.07.2019 року, із 
метою придбання автомобіля надав під-

озрюваному грошові кошти в сумі 13 
500 доларів США, за які останній зо-
бов`язався придбати до кінця 2019 
року автомобіль. Однак, підозрюва-
ному, зловживаючи довірою, ввівши 
в оману постраждалого, по даний 
час грошові кошти чи автомобіль 

останньому не передав, у зв`яз-
ку з чим в його діях маються 

ознаки вчинення щодо по-
страждалого шахрайства у 
великих розмірах.

В ході досудового роз-
слідування слідчим прове-
дено ряд наступних слід-

чо-розшукових заходів та 

прийнято рішень: у порядку визначе-
ному КПК України визнано потерпілим 
та допитано у статусі потерпілого про 
обставини злочину; долучено до мате-
ріалів кримінального провадження до-
кументи, які підтверджують передачу 
потерпілим грошових коштів обвину-
ваченому; надано доручення оператив-
ним підрозділам Миргородського РВП 
в порядку ст.40 КПК України; долуче-
но до матеріалів кримінального прова-
дження довідки щодо перетину кордо-
ну обвинуваченим, а також реєстрації 
ним транспортних засобів; проведено 
інші слідчі та процесуальні дії, а також 
прийнято процесуальні рішення, проте 
в ході їх виконання встановити особу, 
яка вчинила дане кримінальне правопо-
рушення не представилося можливим.

Однак, досудове розслідування не 
можна завершити у строк, оскільки не-
обхідно провести ще ряд слідчих (роз-
шукових) дій. У разі підтвердження 
вини підозрюваного необхідно здійсни-
ти повідомлення про підозру та прове-
дення ряду слідчих дій з підозрюваним.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК 
України, слідча суддя постановила 
клопотання старшого слідчого задо-
вольнити і продовжити строк досудо-
вого розслідування кримінального про-
вадження, до 18  місяців - до  9 травня 
2023 року.

1 листопада Гадяцький районний 
суд розглянув у відкритому 
судовому засіданні кримінальне 
провадження за обвинуваченням 
уродженця с. Мартинівка, 
який працює водієм ПрАТ 
«Гадяцьке бурякогосподарство», 
у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого 
ч.2 ст.125 КК України. 
Було установлено, що 9 жовтня 2020 

року близько 20-ї години обвинуваче-
ний, перебуваючи на території ангар-
ного приміщення тракторної бригади 
ПрАТ «Гадяцьке бурякогосподарство», 
яке розташоване у Мартинівці, під час 
сварки із потерпілим , яка виникла на 
ґрунті особистих неприязних відносин, 
усвідомлюючи суспільно-небезпечний 
характер своїх дій, передбачаючи їх сус-
пільно-небезпечні наслідки та бажаю-
чи їх настання, тобто діючи з прямим 
умислом, умисно наніс потерпілому 
один удар кулаком в обличчя, від яко-
го останній упав на землю.

Внаслідок вказаних протиправних дій 
обвинуваченого, потерпілий, згідно вис-
новку судово-медичної експертизи, от-
римав тілесне ушкодження у вигляді ге-
матоми лівої щоки, яке кваліфікується, 
як легке тілесне ушкодження, що спри-
чинило короткочасний розлад здоров`я.

Суд визнав винним обвинуваченого у 
нанесенні легкого тілесного ушкоджен-
ня потерпілому, що спричинило корот-
кочасний розлад здоров`я і кваліфікує 
його дії за ч.2 ст.125 КК України.

У ході судового розгляду криміналь-

ного провадження, обвинувачений ви-
знав свою провину повністю, дав на-
ступні покази, що у день сварки, він був 
черговий по господарству. Перед цим у 
них із потерпілим був конфлікт за газо-
ву трубу. Приїхавши на роботу на трак-
торну бригаду, куди попередньо привез-
ли зерно, між ними відбулася розмова, 
у ході якої він наніс потерпілому один 
удар правою рукою в щелепу. Після цьо-
го потерпілий сів у автомобіль і поїхав. 
Окрім того, обвинувачений заперечив 
наявність у нього ножа та погрози ним 
потерпілому, про що він заявив у судо-
вому засіданні.

Допитаний у судовому засіданні по-
терпілий дав наступні покази, що того ж 
дня, він привіз соняшник у ангар. Коли 
вийшов із кабіни, позаду його схопив за 
горло обвинувачений, який підставив 
ніж до горла, а потім став штрикати но-
жем у живіт. Він просив його заспокої-
тись, але обвинувачений продовжував 
розмахувати ножем, а потім наніс один 
удар рукою в щелепу. Від ножа він ні-
яких тілесних ушкоджень не отримав, а 
від удару отримав гематому лівої щоки.

На підтвердження винуватості об-
винуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення стороною об-
винувачення надано наступні докази 
- протокол та відеозапис слідчого екс-
перименту за участю  підозрюваного, 
обвинуваченого та свідка; висновок су-
дово-медичної експертизи, згідно яко-
го, при проведенні судово-медичної екс-
пертизи у потерпілого виявлені тілесні 
ушкодження: гематома лівої щоки, яка 

утворилася від не менш, ніж одноразо-
вої дії тупого твердого предмету, з обме-
женою контактуючою поверхнею, яким 
могли бути пальці руки, стиснуті в ку-
лак, або інший предмет з подібною ха-
рактеристикою, можливо у день бійки 
та при обставинах, вказаних підексперт-
ним, і кваліфікується, як легке тілесне 
ушкодження, що спричинило коротко-
часний розлад здоров`я. Будь-яких ті-
лесних ушкоджень, які могли утворити-
ся внаслідок захисту руками від ударів, 
не виявлено. Виключається також мож-
ливість утворення виявлених тілесних 
ушкоджень внаслідок одноразового па-
діння потерпілого із висоти власного 
зросту на тверду горизонтальну поверх-
ню асфальту чи землі, як з попередньо 
наданим прискоренням, так і без такого.

Висновок судово-медичної експер-
тизи, згідно якого покази потерпілого, 
надані ним у ході проведення слідчого 
експерименту, відповідають об`єктив-
ним даним, отриманим при проведенні 
судово-медичної експертизи.

Допитана у судовому засіданні свідок 
дала наступні показання, що у той день, 
вона приймала від потерпілого насіння. 
Близько 22-ї години до складу зайшов 
обвинувачений, де між ним та потерпі-
лим відбулася бійка. Після поштовху 
обвинуваченого потерпілий упав, після 
чого сів в автомобіль і поїхав.

Інший свідок суду дала покази, що 
того дня, коли чоловік прийшов додому, 
його одяг був у пилу, на обличчі були 
почервоніння та набряк. Чоловік роз-
повів, що його побив обвинувачений.

Суд, на підставі ст. 94 КПК України, 
аналізуючи наведені вище докази, з точ-
ки зору їх належності, допустимості, до-
стовірності та в сукупності достатності 
і взаємозв`язку, приходить до виснов-
ку про доведеність вини обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч.2 ст.125 КК 
України. Обставинами, які пом`якшу-
ють обвинуваченому покарання, відпо-
відно до ст.66 КК України, суд визнає: 
щире каяття та активне сприяння роз-
криттю кримінального правопорушен-
ня. Обставини, які обтяжують покаран-
ня обвинуваченому, відсутні.

Призначаючи обвинуваченому пока-
рання, суд враховує, як характер та сту-
пінь суспільної небезпеки вчиненого 
ним кримінального правопорушення, 
яке відповідно до ст.12 КК України від-
носиться до кримінальних проступків, 
так і особу винного, який вперше при-
тягується до кримінальної відповідаль-
ності, позитивно характеризується за 
місцем проживання, має постійне міс-
це роботи.

Тому, керуючись статтями 368, 370, 
374 КПК України, суд визнав винним у 
вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч.2 ст.125 КК України 
та призначити покарання у виді штра-
фу в розмірі 100 неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян на суму 1700   
гривень на користь держави.

Сторінку підготувала О. Кириченко, за 
матеріалами із Єдиного державного 

реєстру судових рішень

Суддя Гадяцького районного суду, 
10 листопада, розглянув адміністра-
тивну справу, яка надійшла від відді-
лу поліції № 1 Миргородського РВП 
про притягнення до адміністративної 
відповідальності за ч.2 ст. 91-5 КУ-
пАП уродженця с. Сари, який працює 
начальником нафтобази «Гадяцька» 
ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна». 

Встановили, що обвинувачений, бу-
дучи посадовою особою ТОВ «Тат-
нєфть-АЗС-Україна», допустив не-
дотримання, під час господарської 
діяльності експлуатації, об`єктів еко-
логічних умов, передбачених у Вис-
новку державної екологічної експер-
тизи, що мають статус висновку з 
оцінки впливу на дозвілля, а саме: на 
АЗС№ 21 по вул. Лохвицька,27 у м. 
Гадяч - не забезпечено очистку стоків 
від нафтопродуктів та їх збір. На АЗС 
№ 22 по вул. Героїв Майдану в м. Га-
дяч. Фактично встановлено: 2 підзем-
них резервуари на 11 м куб кожний, 1 
для дизпалива 11 м куб та 1 ємкістю 
25 м3, що не відповідає висновкам і 
що є порушенням п.2 ст. 9 п.3 ст. 17 
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Обвинувачений у  судове засідання 
не з`явився, надіслав заяву із прохан-
ням відкласти розгляд справи, в зв`яз-
ку з тим, що від дня отримання пові-
домлення про дату судового засідання 
і до такої дати він не встиг підготува-
тися до судового розгляду.

Проте, справу не розглянули без 
участі обвинуваченого. Його вину під-
твердили сукупністю досліджених до-

казів: протоколом, актом складеним 
за результатами проведення плано-
вого (позапланового) заходу держав-
ного нагляду (контролю), щодо до-
тримання суб`єктом господарювання 
вимог законодавства у сфері охоро-
ни навколишнього природного сере-
довища, раціонального використан-
ня, відтворення і охорони природних 
ресурсів ТОВ «Татнєфть-АЗС-Укра-
їна»; висновками державної екологіч-
ної експертизи.

Із матеріалів справи також вбача-
ється, що обвинувачений вину у вчи-
ненні адміністративного правопору-
шення визнав частково.

Керуючись ст. 401, 91-5 ч.2, 221, 283, 
284 Кодексу України про адміністра-
тивне правопорушення, суд визнав 
обвинуваченого винним та зобов’я-
зав сплатити штраф на користь 
держави в розмірі 3400 грн. 
Також він сплатить на 
користь держави судо-
вий збір в сумі 454 грн. 
Постанова може бути 
оскаржена протягом 
десяти днів.

А ПОТІМ СТАВ ШТРИКАТИ НИМ У ЖИВІТ

НА АЗС ПОРУШИЛИ 
ЕКОЛОГІЧНІ НОРМИ

ГРОШІ ВІДДАВ - 
АВТОМОБІЛЬ 
НЕ ОТРИМАВ 

метою придбання автомобіля надав під-
озрюваному грошові кошти в сумі 13 
500 доларів США, за які останній зо-
бов`язався придбати до кінця 2019 
року автомобіль. Однак, підозрюва-
ному, зловживаючи довірою, ввівши 
в оману постраждалого, по даний 
час грошові кошти чи автомобіль 

останньому не передав, у зв`яз-

держави в розмірі 3400 грн. 
Також він сплатить на 
користь держави судо-
вий збір в сумі 454 грн. 
Постанова може бути 
оскаржена протягом 
десяти днів.

ПІДСТАВИВ НІЖ ДО ГОРЛА,
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Нагадаємо, навесні 2018 року до 
редакції звернулась гадячанка 
Людмила Загребельна. Вона 
розповіла, що 18 лютого, її 
чоловікові Віктору стало зле – 
він відчув біль в області серця До 
речі, за кілька днів до трагедії ніби 
передчувала щось погане. Каже, 
що чоловікові наснилося, що він, 
щасливий і усміхнений, сидить на 
лавці у компанії давно померлих 
батьків. Не хотілося дослухатися 
до сновидінь та прикмет  – Віктор 
Загребельний практично ніколи 
не скаржився на самопочуття, 
тож нічого поганого й подумати 
не могли. Проте не цього разу:

«Виміряли тиск – він був зависоким. 
Вітя випив «Тонорму», після чого тиск 
знизився, але біль не вщухав. Зволіка-
ти не стали і викликали «швидку». При-
їхав фельдшер Приступа. Ми йому пе-
реповіли, що сталося і які препарати 
приймали. Просили його вколоти щось 
сердечне. Але він наполягав на своєму 
– казав, що у чоловіка низький тиск і 
його треба підняти. Я завжди така обе-
режна була, а це не вслідкувала, що він 
там мішав у шприц. Як виявилось потім, 
він вколов «Дексаметазон». Після цього 
чоловік відразу почервонів, і тільки-но 
«швидка» від’їхала від нашого двору, 
Вітя впав і помер.

Потім мені сказали, що нібито у Ві-
ктора стався інфаркт – судмедекс-
перт у довідці написав «гостра серцева 
недостатність.» 

Розбиратись у тому, що сталося, жін-
ка почала вже після похорону. Спочат-
ку ініціювала проведення службового 
розслідування – написала звернення 
до КУ «Полтавський обласний центр 
екстреної медичної допомоги та меди-
цини катастроф» Полтавської облас-
ної ради, станція ЕМД №4 м. Мирго-
род, якій підпорядковується Гадяцька 
швидка допомога.  

Людмила була впевнена, що фельд-
шер припустився помилки. Тим часом 
містом уже почали повзти чутки, немов 
Загребельні самі відмовились від госпі-
талізації, а також що у Віктора відірвав-
ся тромб. Але в інфаркт Людмила не ві-
рила. Цей діагноз могла б підтвердити 
кардіограма, яку робив фельдшер того 
дня, але вона кудись зникла. В область 
на розшифровку її чомусь не передава-
ли, хоча по інструкції повинні були.

Поки йшло розслідування, до будин-
ку Загребельних кілька разів приїзди-
ли працівники Гадяцької «швидкої» 
на службових автомобілях. Фельдшер, 
який зробив Віктору Загребельному 
останню в його житті ін’єкцію, просив 
пробачення та визнавав свою провину. 
Але покарання за скоєне нести не бажав 
– просто просив забрати заяву і обіцяв 
допомагати продуктами. Інші ж підтри-
мували фельдшера і також просили не 
«роздувати» проблему, щоб їх не звіль-
нили із роботи.

Згодом, стали відомі результати служ-
бового розслідування – Комунальна 
установа «Полтавський обласний центр 
екстреної медичної допомоги та меди-
цини катастроф» Полтавської обласної 
ради Станція ЕМД №4 м. Миргород по-
відомила, що «При наданні екстреної 
медичної допомоги Загребельному В.В. 
виявлені недоліки. За допущені недолі-
ки застосовано дисциплінарне стягнен-
ня фельдшеру Приступі О.С. Наказом 
головного лікаря КУ «Полтавський об-

ласний центр екстреної медичної допо-
моги та медицини катастроф» Полтав-
ської обласної ради фельдшер виїзної 
бригади підстанції ЕМД Гадяцького ра-
йону Приступа О.С. звільнений із за-
йманої посади».

Але і цим Людмила Загребельна не за-
довольнилась і написала заяву до пра-
воохоронних органів, в якій звинувачує 
фельдшера О. Приступу у службовому 
недбальстві. 

Ми обіцяли слідкувати за 
продовженням цієї історії. І 
ось, кілька днів тому, Людмила 
Загребельна знову прийшла до 
редакції. 
Тепер вона стверджувала, що має ви-

сновок експертизи, у якій сказано, що 
«між недоліками, що мали місце із боку 
керівника фельдшерської бригади на 
етапі надання невідкладної медичної 
допомоги і настанням смерті хворого, 
вбачається прямий причинно-наслідко-
вий зв’язок.» Тому, вона поросила опри-
люднити наступний лист: «Я, Людмила 
Степанівна Загребельна, хочу продов-
жити розповідь  цієї історії – про смерть 
мого чоловіка Віктора Володимировича 
Загребельного. 

Як я розповідала, О. Приступа, фельд-
шер «Гадяцької швидкої допомоги», був 
звільнений із займаної посади через де-
кілька днів, а потім, через три місяці, я 
написала заяву, де звинувачувала його 
у службовій недбалості. Справу вне-
сли до ЄРДР за ч.1 ст. 140 «Неналежне 
виконання професійних обов’язків ме-
дичним працівником». Потім Гадяцька 
поліція дала запит у Миргород, бо від 
станції Миргорода була така відповідь 
: «виявлені суттєві недоліки», розписа-
ні 4 пункти: 

1) скарги та анамнез зібрано по-
верхнево та не носять інформативний 
характер;

2) невірно розцінений загальний стан 
хворого;

3) не вірно трактовано результат ЕКГ 

і не передано до Полтави;
4) медична допомога хворому або на-

дана не в повному обсязі та не у від-
повідності до вимог затвердженого 
локального протоколу «Гострий коро-
нарний синдром»

5) має місце діагностична та тактична 
помилка фельдшера О. Приступи, при 
наданні допомоги хворому. 

Потім, справу направили у Полтаву, 
на експертизу, де написали, що Присту-
па зробив усе правильно. Цю експер-
тизу підписали лікарі - венерологи ви-
щої кваліфікації, а не кардіологи. Ось я 
їх хочу побачити і запитати – яке вони 
мали право робити експертизу по кар-
діології із дипломами шкірних та вене-
ричних захворювань?

А потім майор поліції-заступник на-
чальника поліції Яна Паю, надіслала 
справу на повторну експертизу у Хар-
ків, де написали, що О. Приступа вин-
ний, але прокурор Н. Слісаренко не пе-
редавала її до суду. 

А батько Приступи приходив декілька 
разів до мене і говорив: «Скільки Вам, 
щоб ви заткнулися, відстали від мого 
синочка?». Мовляв, він хвора люди-
на. Я грошей ніяких не брала, бо хотіла 
справедливості. 

Я їздила до обласного прокурора Го-
линського і він говорив, що відкриють 
справу по іншій експертизі. Поки я че-
кала відповіді із Полтави, Слісаренко 
сказала слідчій Паю, що потрібно тер-
міново відправити справу у Київ, для 
проведення третьої експертизи в МОЗ. 
А через півтора роки прийшов результат 
– отже у лікуванні та діях О. Приступи:

1) неправильно призначене лікування 
та медичне обстеження;

2) не вірно встановлений діагноз В. 
Загребельному; 

3) є прямий причинно-наслідковий 
зв’язок, фельдшера О. Приступи із на-
станням смерті В. Загребельного – це 
заключення МОЗ України, Головне 
бюро судмедекспертизи від 01.09.2021 

р. (була розпочата 19.05.2021 р.).
Потім знову почались «походи» само-

го О. Приступи із адвокатом Білоцер-
ківським – все думали, що ми розійде-
мось миром і говорили, що на «скорій» 
там таке робиться, а звернули на нього 
одного. А я йому говорю: «Так колов же 
ж ти!». То тоді він замовчав. 

Все я розкажу на суді. А найголовні-
ше, що відразу у медичній картці чоло-
віка зробили реставрацію, підміну: на-
писали, що у 1987 році був інфаркт, а 
насправді був приступ стенокардії. Ні-
хто не каже, що не хворів, була стено-
кардія стабільна, ризик був, але, щоб 
групу отримати, потрібні були гроші. А 
то зробили зовсім інвалідом. 

У неділю, 18 лютого, сталася ця траге-
дія, а 16 лютого Віктор був на прийомі 
в терапевта, проходив «чорнобильську» 
комісію сам, бо із усіма не визвали. І пи-
салося, що стабільна стенокардія. Але 
того листка в картці не стало. Всі ліка-
рі є, а під терапевтом немає - вирвали. 
Просто жах, які в нас лікарі, не всі, але 
багато. 

Ця історія пронизує мене до кісток. І 
за три з половиною роки зробила мене 
інвалідом. Але повік «швидкої» не ви-
кличу, хоч і буду помирати. Дуже боліс-
но і страшно, що такого міцного мужика 
за секунду відправили на той світ. 

Дорогі гадячани! Коли приїздить 
швидка і дають уколи, нехай пишуть 
при вас, що вкололи. 

Це тільки я із тисячі могла витрима-
ти всі «ходіння по муках» і боротися з 
машиною зла і брехні. Ми не змогли ро-
зійтися за згодою сторін і тепер проку-
рор Гринь В.І. передав до суду і вестиме 
цю справу до кінця із суддею Макси-
менко Л.В.

Я запрошую на судове засідання, яке 
відбудеться 18 листопада о 10-й годині. 
Потрібно усім разом боротися за спра-
ведливість. І сподіваюся на справедливе 
рішення нашого Гадяцького суду.

З повагою Людмила Загребельна.
9.11.2021 р.» 

ЖИТТЯ ЗМУШУЄ ВІРИТИ У 
ПРИКМЕТИ. ПРОДОВЖЕННЯ
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Із 1 жовтня набрали чинності постанови Кабінету 
Міністрів України від 08.09.2021р. №1022 «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 
серпня 2019 р. № 830» та №1023 «Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 
2019 р. № 1182», якими внесено зміни до Правил надання 
послуг з постачання теплової енергії та постачання 
гарячої води, та запроваджено нові форми типових 
договорів, серед яких і публічний договір приєднання. В 
зв’язку з цим місцеві постачальники теплоенергії повинні 
укласти індивідуальні договори із споживачами.

До платіжки та заяви, які отримали громадяни, було 
приєднано і звернення до споживачів із детальним 
роз’ясненням суті індивідуального договору та як його 
правильно укласти. Але багато питань залишились 
не розкритими. Найбільше збиває з пантелику пункт 
номер 3 (виділений на фото). І відразу даємо відпо-
відь: ця частина ніяк не стосується гадячан, цей пункт 
розрахований на приміщення обладнане вузлом роз-
подільного обліку теплової енергії, яких на території 
міста немає. Типова форма заяви розроблена для всієї 
України і в деяких приміщеннях такі вузли є. Тобто, цей 
пункт потрібно залишити порожнім. Щодо інших пунк-
тів, їх потрібно заповнити. Якщо ж якоїсь інформації 
бракує, працівники КПТГ «Гадячтеплоенерго» можуть 
допомогти з заповненням заяви в телефонному режимі.

В цілому, суть цієї заяви – це актуалізація даних згідно 
нових затверджених норм і ніяк не вплине на споживачів. 
У разі не заповнення цієї заяви, публічний договір 
буде автоматично укладений за старою інформацією. 
Фактом укладення договору є вчинення будь яких дій 
споживача, тобто: надання підписаної заяви-приєднання, 
сплата рахунку за послуги теплопостачання та сам факт 
отримання послуг.

Влад Лидзарь

ГАДЯЧАНИ ОТРИМАЛИ 
ЗАЯВУ-ПРИЄДНАННЯ ВІД 

«ГАДЯЧТЕПЛОЕНЕРГО». У ЧОМУ СУТЬ?
Гадячани почали отримувати 
типові форми заяви-приєднання 
від  КПТГ «Гадячтеплоенерго» 
разом з платіжками за 
опалення. Оскільки всі договори 
вже були укладені набагато 
раніше, редакція поцікавилась, 
чому люди повинні 
заповнювати дану форму і що 
зміниться. Після телефонної 
розмови з представниками 
теплопостачальника ділимося з 
вами інформацією.

До редакції надійшло повідомлення, що в с. Малі 
Будища двоє літніх людей доглядають лелеку. В 
цілому нічого дивного чи нового, якби не велике 
АЛЕ. Лелека опинився не в тому місці та не в той 
час. Хтось палив траву біля села і вогонь обпалив 
птаху крила. Якимось чином він все таки вижив 
і прибився до хатини на краю села, де його 
помітили господарі та почали доглядати за ним.

Люди просять допомоги, просять забрати його хоча б на 
холодний період. «Чорногуз живе на вулиці, тож зиму пе-
режити він не зможе, приміщення для перетримки у нас не 

має». Редакція звернулась до в.о. директора регіонального 
ландшафтного парку «Гадяцький» Миколи Дулича із про-
ханням знайти варіанти, щоб птаха кудись прилаштувати. 
На що отримали відповідь: 

«Це дуже важке питання, завтра я буду в Полтаві та пого-
ворю про цю проблему із колегами. Нажаль, у Полтавській 
області немає такого притулку для птахів, треба везти до 
Києва. Вже траплялись подібні ситуації, ми прилаштовува-
ли поранених птахів до притулку. Спробуємо і цього разу». 

Редакція буде слідкувати за перебігом подій далі. 

Сторінку підготував Влад Лидзарь

ВЖЕ НЕ ПОЛЕТИТЬ,
ШАНСИ 
ЖИТИАЛЕ МАЄ
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Нагадаємо, у ніч з восьмого 
на дев’яте жовтня на 
Комишнянському родовищі 
(Миргородський район) сталась 
трагедія. Помбур Віталій Лемішко, 
що охороняв буровий станок під 
час монтажу на свердловині, аби 
не замерзнути, сів в особистий 
автомобіль, який серед ночі 
спалахнув, і згорів.

Обставини трагедії
Як повідомляють поінформовані дже-

рела, на вахті Віталій Лемішко перебував 
один, без напарника. У контейнері-сто-
рожці він не сидів, бо там не було опален-
ня через відсутність дизельного пального, 
а головне — конвектора для обігріву. Так 
повідомляють джерела в УГВ.

Чому не було ДП і обігрівача, і чому 
охоронець був один, не відомо. І це питан-
ня для розслідування. Інша справа, що на 
ранок після трагедії, керівництво виріши-
ло і провело на майданчик і світло, і гене-
ратори, і нормальні вагончики встанови-
ло. Дуже вчасно…

Про смерть свого співробітника в УГВ 
повідомили 12 жовтня, після того, як по-
дія набула значного розголосу.

У профільному виданні «НафтоРинок» 
зазначають, що в АТ «Укргавидобування» 
публічно не звітують за результатами по-
дібних розслідувань. Для наочності наво-
дять два приклади:

Реліз від 30 липня 2019 р. — смерть бу-
рильника 28 липня на свердловині № 120 
«Приштокова». Статус релізу: Відбулась 
подія – ведеться розслідування;

Реліз від 9 червня 2021 р. — смерть 
електрогазозварника ручного зварювання 
на дільниці УПГ-Котельва 8 червня. Від-
булась подія – ведеться розслідування.

У жодному з двох випадків, попри 
анонс, не повідомлено про результати 
розслідувань. І це проблема.

Група Нафтогаз звітує про виробничий 
травматизм лише у формі інфографіки та 
текстового опису до неї у річних звітах, 
які не читають широкі маси суспільства.

Наприклад, все, що ми знаємо зі статис-
тики у формі інфографіки про летальний 
випадок на свердловині № 120 «Пришто-
кова» зі звіту за 2019 р – «подія сталась 
через організаційні причини, а саме «не-
виконання вимог інструкцій з охорони 
праці».

Варто зауважити, що у прес-релізі ком-
панії зазначено, що «Трагедія сталася у 
міжзмінний, тобто неробочий час, який 
передбачений для відпочинку між робо-
чими змінами, а саме з 20:00 до 08:00. На 
майданчику, крім помічника бурильника, 
знаходилися ще три працівники Укрбур-
газу, які відпочивали. Після виявлення 
пожежі, працівники негайно викликали 
пожежників ДСНС та намагалися само-
стійно загасити автомобіль, що зайнявся 
полум’ям. Після ліквідації пожежі силами 
ДСНС, на жаль, врятувати життя праців-
ника, що був всередині авто, не вдалося. 
Обставини, за яких співробітник опинив-
ся в особистому авто, з’ясовуються у ме-
жах розслідування.»

Користувачі соцмереж зазначають, що 
про травми співробітників УГВ в неро-
бочий час вже можна складати легенди, 
і наводять кілька абсурдних прикладів з 
пояснювальних записок співробітників: 

Ввечері, у неробочий час, грався вдо-
ма із котом. Кіт в неочікуваному та різ-
кому стрибку, скинув із плити каструлю 
пельменів і я отримав опіки верхніх 
кінцівок…»

У «Нафтогазі» повідомили, що на тери-
торії підготовленого майданчика для бу-
дівництва свердловини № 28 Комішнян-
ського ГКС було встановлено житловий 
вагончик для міжзмінного відпочинку 
працівників, укомплектований ліжками 

та меблями, з опаленням та освітленням.
Згідно з поясненнями трьох водіїв ван-

тажних автомобілів цеху технологічно-
го транспорту та спецтехніки Полтав-
ського УБР, які разом із постраждалим 
Лемішкою В.С. перебували на території 
майданчика, після вечері о 21.00, вони 
розійшлися на відпочинок по своїх авто-
мобілях, які були обладнані спальними 
місцями з автономним опаленням, а Ле-
мішко В.С. залишився у житловому ваго-
нчику для відпочинку.

Крім того, в «Нафтогазі» додали, що 
«Згідно з наказом Полтавського ВБР від 
08.10.2021р. № 1083 «Про укомплекту-
вання бурової бригади Полтавського ВБР 
БУ «Укрбургаз» на проведення мобіліза-
ції бурового верстата Benteс SR 6500 (AR 
№ 233) зі свердловини №2 Скиданівсько-
го родовища на майданчик для будівниц-
тва свердловини №28 Комішнянського 
ГКР. Працював за професією – помічник 
бурильника експлуатаційного та розвіду-
вального буріння свердловин на нафту та 
газ, 4-го розряду та функції охорони ви-
робничого об’єкта до його функціональ-
них обов’язків не входило. Лемішко В.С. 
знаходився на території майданчика для 
будівництва свердловини №28 Коміш-
нянського родовища за завданням на-
чальника бурової установки Гончаренко 
О.В. про що є відповідний запис у жур-
налі 1 та 2 ступеня контролю для завер-
шення робіт з очищення обладнання від 
бурового розчину та прибирання тери-
торії після проведення розвантажуваль-
них робіт».

Про що мовчить 
Укргазвидобування?
Про те, що найсучасніший верстат 

вартістю 25 млн євро залишили в полі. 
Охороняти доручили помбуру. Так було 
заведено ще за часів, коли охороняли ме-
талобрухт Уралмаш.  Умов для проживан-
ня для охорони не забезпечили. Це теж 
традиційно з часів булої бідності.

Питання, чи залишила б хоч одна ком-
панія світу без нагляду високотехнологіч-
ний верстат вартістю 25 млн євро, без на-
лежних умов проживання для персоналу 
та без охорони, риторичне…

Чого можна було очікувати, коли вер-
тикаль компанії не буровики - ні Хомен-
ко, ні Потернак?..

У «НафтоРинку» зазначають, що ко-
місія, призначена розпорядженням АТ 
«Укргазвидобування» від 11.10.2021 року 
№2015-Р, розпочала розслідування через 
два календарні дні після трагедії, що сво-
єю чергою виключає факт фіксації наяв-
ності/відсутності житлового вагончика 
на момент трагедії.

При цьому виникає питання про на-
явність/відсутність потенційного кон-
флікту інтересів у членів комісії, які є 
керівниками профільних напрямів та за 
посадовими обов’язками відповідають за 
виробничу безпеку, що потенційно могло 

стати мотивом до приховання/фальсифі-
кації фактів порушень умов праці та без-
пеки на об’єкті.

При цьому у виданні зазначають, що ін-
формацією джерел «НафтоРинку», жит-
ловий вагончик був завезений в екстре-
ному порядку на ранок після трагедії. А 
вагончик, який знаходився на об’єкті в 
ніч трагедії, був нежитловим, і в ньому 
зберігалися предмети, пов’язані з вироб-
ничим процесом (кабелі, дроти, інший 
негабаритний інструмент). При цьому 
журналісти не виключають, що вранці 9 
жовтня вагончик не привезено, але онов-
лено – привезено нову потужну станцію, 
яка могла б забезпечувати як тепло, так і 
світло, завезені ліжка та матраци, прибра-
но робочий інструмент. Зокрема на фото, 
які зроблені рано вранці видно, що стан-
ція, яка забезпечує теплом-світлом, незва-
жаючи на те, що знаходилася в осередку 
займання, не постраждала від тривало-
го горіння авто, з чого випливає, що в ніч 
трагедії її не було і вона була встановле-
на вранці.

У будь-якому разі, спираючись на ма-
теріали розслідування та пояснення ком-
панії, стає незрозумілим чому, за наявно-
сті, як сказано у розслідуванні, житлового 
вагончика, водії тралів не залишилися но-
чувати у вагончику, а пішли ночувати до 
кабін МАЗів з автономним опаленням?

Крім того, якщо на об’єкті перебували 
чотири особи – три водії та помбур Ле-
мішко, який нібито відпочивав у вагончи-
ку, то хто тоді охороняв елементи бурової 
установки Benteс SR 6500, яка оцінюєть-
ся у сотні мільйонів гривень?

УГВ знищує докази?
Опитавши працівників АТ «Укргазви-

добування» та родичів, у «НафтоРинку», 
в рамках журналістського розслідування, 
звертають увагу на такі аспекти справи:

У заяві «Нафтогазу» сказано, що після 
отримання дозволу від працівників полі-
ції, автомобіль передали рідним Лемішко 
В.С. (Матері та батькові). В АТ «Укргаз-
видобування» відсутня інформація про 
проведення експертизи легкового авто-
мобіля, а також осіб чи державних орга-
нів, які замовляли таку експертизу, як за-
значено у статті.

Джерела видання запевняють, що авто-
мобіль не було передано рідним Леміш-
но В.С, а було здано на металобрухт спів-
робітниками УГВ. У свою чергу, вітчиму 
Лемішко В. С. було передано кошти за 
металобрухт згорілого автомобіля (тро-
хи більше 4000 грн). Таким чином, пра-
цівники УГВ виявили власну ініціативу, 
оскільки вітчима поставили перед фак-
том досконалого діяння. Про це було по-
відомлено старшому слідчому Нацполіції 
Бовкуну Віталію, який повідомив, що не 
був повідомлений про ці дії співробітни-
ків УГВ. Для з’ясування обставин потен-
ційного знищення речових доказів стар-
ший слідчий Бовкун мав направити на 

об’єкт оперативних працівників. При цьо-
му родичі не отримали жодної інформації 
за наслідками розслідування. Слід зазна-
чити, що старший слідчий перестав від-
повідати на телефонні дзвінки родичів. 
Журналісти також не змогли додзвони-
тися слідчому.

Джерела «НафтоРинку» повідомляють, 
що власний автомобіль помбура Лемішко 
В.С. Daewoo Lanos, у порушення заборо-
ни, систематично знаходився на об’єктах, 
у т.ч. бурові майданчики. Він також зна-
ходився на об’єкті №2 Скиданівського ро-
довища, а потім на будівництві свердло-
вини №28 Комишнянського ГКР.

Зазначимо, що між місцем проживання 
Лемішко В.С., з Карлівки до с. Черевки 
Полтавської області близько 180 км, які 
можна подолати за 2,5 години. У розслі-
дуванні вказується, що третя ланка була 
транспортована на об’єкт у супроводі бу-
рового майстра о 16.00. При цьому відо-
мо, що загиблий виходив на зв’язок із ма-
тір’ю о 14.00 і заявив, що він перебуває на 
заправці дорогою на буровий майданчик. 
Співробітники УЗД зазначають, що вико-
ристання автомобіля було звичайною та 
зручною практикою для виконання функ-
ції охорони у нічний час:

«Це звичайна практика. Йому говори-
ли: «Віталію, давай ми тебе заправимо, 
10-20 літрів, а ти почергуєш. І це стан-
дартна, хоч і не регламентована посадо-
вими обов’язками практика для помбу-
рів», - зазначили джерела «НафтоРинку». 
І в ніч трагедії, помбура Лемішка В.С. та-
кож попросили заправитися і залишити-
ся на об’єкті.»

АТ «Укргазвидобування» провело вну-
трішнє розслідування та дійшло попе-
редніх висновків про причини нещасно-
го випадку.

Висновки засновані на вивченні по-
яснювальних записок працівників Пол-
тавського УБР та опитування свідків не-
щасного випадку.

Так, за підсумками внутрішнього опе-
ративного розслідування, яке розпочало-
ся через два дні після трагедії з 11.10.2021 
по 13.10.2021, комісія дійшла таких попе-
редніх висновків:

Смерть Лемішко В.С. настала в особи-
стому транспорті (порушуючи заборо-
ну), в якому він опинився за власною іні-
ціативою, під час змінного відпочинку, 
який не пов’язаний з виконанням посадо-
вих обов’язків або виконанням завдань з 
письмового розпорядження роботодавця;

 Під час нещасного випадку комісією не 
було встановлено шкідливих та небезпеч-
них факторів виробничого та природного 
середовища, які б впливали на потерпіло-
го Лемішка;

Осіб, які своїми діями чи бездіяльніс-
тю могли призвести до нещасного випад-
ку, комісія не бачить;

Комісія попередньо вважає випадок та-
ким, що не пов’язаний із виробництвом.

Але висновки комісії не дають відповіді 
на багато питань та не пояснюють всі об-
ставини трагедії.

Протягом десятиріч «Укрбургаз» жод-
ного разу не був винен в загибелі своїх 
працівників. Така практика продовжуєть-
ся дотепер.

Помбур Віталій Лемішко загинув на 
майданчику компанії «Укргазвидобу-
вання», виконуючи доручення цього під-
приємства, безпосередньо знаходячись на 
місці монтажу бурової установки Benteс 
SR 6500, та не маючи умов для укриття 
від атмосферних негод та відпочинку. Ли-
шень в Україні можна «впихнути невпи-
хуєме», та заявити, що компанія ні в чому 
не винна, і ніхто не звільнений, та не по-
ніс за це покарання.

«Останній бастіон», Г. Сікалов

«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» ВИЗНАЛО 
СЕБЕ НЕВИННИМ У СМЕРТІ ПОМБУРА
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Про це повідомила виконувачка обов’язків дирек-
тора Полтавського обласного центру громадсько-
го здоров’я Ніна Дурдикулієва під час презента-
ції регіонального профілю громадського здоров’я 
Полтавщини.

За даними 2020 року, смертність населення Пол-
тавщини від неінфекційних хвороб перевищує серед-
ні показники по Україні. Негативна тенденція стосу-
ється смертей від інсультів, ішемічної хвороби серця, 
онкохвороб, захворювань нервової системи. Трохи  
нижчі за загальнонаціональні показники смертності 
на Полтавщині від інфаркту міокарда, усіх форм гі-
пертонічної хвороби, цукрового діабету та хвороб ор-
ганів дихання.

За даними ЦГЗ, Полтавщина посідає 3 місце се-
ред областей за рівнем смертності населення від усіх 
причин, поступаючись тільки Чернігівській і Кіро-
воградській областям. Показник смертності на Пол-
тавщині – 1793,8 на 100 тисяч населення, а середній 
в Україні – 1597,2.

Ситуація з показниками смертності від неінфекцій-
них хвороб на Полтавщині:

захворювання системи кровообігу (інфаркт міо-
карда, ішемічна хвороба серця) – 1246,1 на 100 ти-
сяч населення; 

передчасна смертність через онкологічні хвороби 
– 228,6 на 100 тисяч населення;

від ішемічної хвороби серця– 876,5 на 100 тисяч 
населення;

від цереброваскулярних хвороб (інсульти) – 293,8 
на 100 тисяч населення;

хвороби нервової системи– 16,9 на 100 тисяч 
населення;

від інфаркту міокарда – 23,4 на 100 тисяч 
населення;

від усіх форм гіпертонічної хвороби – 0,1 на 100 ти-
сяч населення;

від цукрового діабету – 3,6 на 100 тисяч населення;
через хвороби органів дихання– 34 на 100 тисяч 

населення;
від хвороб органів травлення– 57,9 на 100 тисяч 

населення.
Неінфекційні хвороби є причиною понад 86,5% 

смертей на Полтавщині. Крім того, наявність цих 
хвороб створює додаткові ризики для зараження 
COVID-19 з ускладненим перебігом та може при-
зводити до смерті.

Серед усіх причин смертей на Полтавщині 69,5% 
становлять хвороби системи кровообігу, 12,7% – он-
кологічні захворювання, 4,3% – зовнішні причини 
смерті.

«БМ»

На підконтрольній території (Гадяцький район) за 
період з 06.11.2021 року по 12.11.2021 року на ГРІ за-
хворіло 211 осіб, з них дітей - 67 (31,7%).

Показник  захворюваності по району на ГРІ – 420,8 
на 100 тисяч населення, в т.ч. по м. Гадяч 575,0. Ви-
падків грипу не зареєстровано. Щеплення проти гри-
пу за минулий тиждень не проводилися.

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

Поширеність цукрового діабету у світі зростає, в 
Україні на нього хворіє кожен 30-ий громадянин. 
Про це повідомила доцент Національної медичної 
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Ма-
ріанна Наумова під час лекції до Всесвітнього дня 
діабету.

Загалом, за її словами, зростання захворюваності 
на цукровий діабет є світовою проблемою. Згідно з 
даними Міжнародної діабетичної федерації, 537 млн 
дорослих у світі живуть з цукровим діабетом, на цю 
хворобу хворіє кожен 10-ий. За прогнозами, до 2030 
року їх кількість може зрости до 643 млн або навіть 
700 млн.

При цьому, зазначила доцент, четверо з п’яти хво-
рих проживають у країнах із низьким та середнім 
рівнем доходу, тож мають труднощі з доступом до 
лікування та ліків. Наприклад, на Африканському 
континенті 86% людей з цукровим діабетом 2 типу 
не можуть отримати необхідний їм інсулін, у краї-
нах з низьким рівнем доходу не можуть дозволити 
собі цей гормон 63% хворих, у країнах з високим до-
ходом - 2,8% таких пацієнтів.

Як зауважила Наумова, серед чинників, що призво-
дять до захворювання на цукровий діабет, є такі, на 
які людина не може впливати, наприклад стан сере-
довища, сімейний анамнез тощо. Однак є і такі, які 
людина може контролювати та впливати на них. Пе-
редусім це спосіб життя: вживання алкоголю, курін-
ня, незбалансоване харчування, відсутність фізич-
ної активності.

За словами експерта, чимало хворих на діабет має 
також серцево-судинні захворювання, тому для них 
важливим є також контроль за тиском (норма 120/80 
мм рт ст), вагою (індекс маси тіла у нормі має стано-
вити 18,50-24,99), рівнем холестерину (перевірити 
його можна за допомогою лораторного досліджен-
ня - ліпідограми).

У зв’язку з високим ризиком серцево-судинних за-
хворювань пацієнтам з цукровим діабетом необхід-
но слідкувати за частотою серцевих скорочень, або 
пульсом. Норма — пульс за 30 секунд від 60 до 90.  

Окрім цього, за її словами, варто слідкувати й за 
рівнем насиченості крові киснем, оскільки хворі на 
цукровий діабет перебувають у зоні ризику при за-
хворюванні на COVID-19.

«За «ковідної» інфекції рівень кисню може пада-
ти дуже швидко... Якщо сатурація нижче 93, то треба 
звертатися до лікаря», - наголосила Наумова.

Вона додала, що важливо також спати достатню 
кількість годин на добу, слідкувати за добовою нор-
мою калорій, проводити контроль глікемії. Обов’яз-
ковим є фізичне навантаження.

Нагадаємо, із 1 жовтня програма забезпечення ін-
сулінами перейшла до адміністрування Національної 
служби здоров’я України та увійшла до переліку “До-
ступних ліків”. Понад 5300 аптек та аптечних пунктів 
по всій країні відпускатимуть інсулін за електронни-
ми рецептами безоплатно або з доплатою.

 «БМ»

Про це 10 листопада повідомив директор Департа-
менту охорони здоров’я Полтавської облдержадміні-
страції Віктор Лисак.

Щоб розвантажити систему, на початку листопада 
на Полтавщині відкрили «ковідні» відділення у двох 
додаткових лікарнях, зокрема у Зіньківській.

Нагадаємо, раніше пацієнти Зіньківської грома-
ди лікувалися далеко за межами місця їх постійно-
го проживання — в медичних закладах Миргорода, 
Полтави, Гадяча, то тепер у цьому немає необхід-
ності і їх лікують у Зіньківській міській централь-
ній лікарні.

На сьогодні лікарня на стадії підписання відпо-
відного договору з Національною службою здоров’я 
України.

Для хворих на коронавірусну хворобу виділена ча-
стина ліжок на базі інфекційного відділення Зіньків-
ської міської центральної лікарні (смт Опішня) та 
терапевтичного відділення Зіньківської міської цен-
тральної лікарні.

Зіньківська міська центральна лікарня забезпече-
на необхідним медичним персоналом та необхідним 
резервом медикаментів і виробів медичного призна-
чення для надання хворим медичної допомоги на ко-
ронавірусну хворобу. Забезпечення медикаментами, 
засобами і виробами медичного призначення здійс-
нюється відповідно до Національного переліку лікар-
ських засобів та в межах фінансування Національ-
ною службою здоров’я України.

«БМ»

У зв’язку із значним підвищенням захворювано-
сті на коронавірусну хворобу COVID-19 та з метою 
розмежування потоків пацієнтів КНП «Гадяцький 
ЦПМСД» просить враховувати наступні зміни із 13 
листопада: 

Прийом дорослого населення із ознаками ГРВІ – 
каб. №204, 207 (вхід з вул. Воровського).

Для пацієнтів, які заключили декларації із Т. Дре-
валь, Н. Кащенко, О. Попенко та Н. Мариниченко – 
каб №108 (вхід з вул. Воровського).

Прийом дитячого населення з ознаками ГРВІ – 
каб. №103 (вхід з вул. Лохвицької). 

Прийом пацієнтів із хронічними захворюваннями 
– каб. №1, 2 поверх, колишнє приміщення лаборато-
рії «Медлаб» (вхід з вул. Лохвицької).

Маніпуляційний каб. №102. 
Адміністрація КНП «Гадяцький  ЦПМСД»

Одразу зауважимо, що скарги будь-якого характе-
ру слід починати розв’язувати безпосередньо у ме-
дичному закладі, звернувшись до керівника лікарні. 

Якщо таке звернення не допомогло – можна звер-
нутися до регіональних департаментів охорони здо-
ров’я при ОДА. Також в регіонах працюють телефон-
ні «гарячі лінії» з питань COVID-19.

Наразі Програма медичних гарантій визначає чіт-
кий перелік і обсяг медичних послуг та лікарських 
засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів 
Державного бюджету України. Це означає, що паці-
єнт має право отримувати їх у повному обсязі та бе-
зоплатно у лікарнях, які працюють за договором з 
НСЗУ. 

Якщо у закладі, що має договір із НСЗУ, відмов-
ляють у медичних послугах або вимагають гроші за 
те, за що заплатила держава, це є порушенням прав 
пацієнта. Тоді можна подати скаргу через електро-
нну форму на сайті НСЗУ у розділі «Громадянам» 
https://nszu.gov.ua/gromadyanam. 

Оператори контакт-центру НСЗУ за номером 16-
77 підкажуть, як правильно подати скаргу у разі 
необхідності. 

Прес-служба Міністерства охорони здоров’я

КУДИ СКАРЖИТИСЬ 
ПАЦІЄНТУ, ЯКЩО ЛІКАР 
НЕВИКОНУЄ ОБОВ’ЯЗКИ 

У ГАДЯЧ НЕ ВЕЗТИМУТЬ 
COVID - ПАЦІЄНТІВ 
ІЗ ЗІНЬКІВЩИНИ

ВАЖЛИВІ 
ЗМІНИ У 
ПРИЙОМІ 
ПАЦІЄНТІВ 
СІМЕЙНИМИ 
ЛІКАРЯМИ

ОБЛАСТЬ МАЄ ОДИН 
ІЗ НАЙВИЩИХ РІВНІВ 
СМЕРТНОСТІ

НА ЦУКРОВИЙ 
ДІАБЕТ ХВОРІЄ 
КОЖЕН ТРИДЦЯТИЙ 
УКРАЇНЕЦЬ

СТАН 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

Продовжуємо вас інформувати про ситуацію із 
коронавірусом.

Так, на 16 листопада, у Полтавській області лабо-
раторно підтвердили 1000 нових випадків захворю-
вання на коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП «Гадяцька 
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі інфек-
ційного госпіталю перебуває 76 пацієнтів (серед них 
двоє вагітних). Із них вакцинованих двома дозами 
- 9. У 72 хворих підтверджений діагноз COVID-19, 
підозрюється інфікування у 4 пацієнтів. Із них 7 па-
цієнтам підтримують дихання апаратами штучної 
вентиляції легень, 30 - кисневими генераторами, ба-
лонним киснем - 22.

За офіційною інформацією, на стаціонарному ліку-
ванні дітей із діагнозом COVID-19 немає.

Загальна кількість летальних випадків за весь пе-
ріод карантину на території громад Гадяччинни – 121 
(на 9.11. - 109).

Оксана Кириченко

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ
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Чи варто продавцям і покупцям 
взагалі орієнтуватись на цей 
показник. 
Нормативна грошова оцінка або НГО. 

Усім, хто хоча б раз перетинався із земель-
ними питаннями, ці слова повинні бути 
знайомі. Від цієї оцінки багато що залежить 
– податки, які сплачують власники землі, 
розмір орендних виплат, ціна землі.

Особливої ваги цей показник набув після 
відкриття ринку землі. В першу чергу че-
рез те, що ціна сільськогосподарської землі, 
яку раніше держава забороняла продавати 
і купувати, не може бути нижчою за НГО. 
Утім є сумніви, чи може взагалі цей показ-
ник бути орієнтиром для земельного ринку, 
враховуючи, які дані беруться за основу в 
його розрахунку та що вони не враховують.

Що треба знати про нормативну грошову 
оцінку усім учасникам земельного ринку, з 
чого вона складається, чому деякі з цих да-
них сьогодні не є актуальними, розповіда-
ємо у матеріалі.

Що таке нормативна грошова 
оцінка і на що вона впливає
Закон каже, що – це капіталізований 

рентний дохід із ділянки. Тобто гроші, які 
можна отримати від найбільш ефективно-
го використання паю за цільовим призна-
ченням. НГО визначають не за гектар, а 
за всю ділянку. На основі НГО розрахову-
ють земельний податок. Власне, для цього 
її і ввели, коли Україна здобула незалеж-
ність. Також НГО слугує орієнтиром при 
визначенні орендної плати і втрат лісового 
та сільгоспвиробництва. З відкриттям рин-
ку землі і до 2030 року цей показник фік-
сує мінімальну ціну паю і це передбачено 
законодавством – ціна землі не може бути 
меншою за НГО. Таким чином влада хотіла 
вберегти селян від продажу земельних на-
ділів за безцінь.

Далі в статті мова піде про НГО ділянок 
сільськогосподарського призначення.

Від чого залежить НГО та чому їй не 
можна вірити
НГО залежить від площі ділянки і ви-

робничої групи ґрунту (чорноземи, дерно-
во-підзолисті). Кожна група має показники 
родючості та економічну оцінку.

Як у відповідній оцінці враховується 
якість ґрунту?
Експерт із земельних відносин, голова 

Держгеокадастру у 2019-2020 роках Денис 
Башлик розповів, що востаннє в Україні бо-
нітування земель (оцінка якості ґрунтів за 
їх родючістю) робили у 1967 році.

«Свого часу ми хотіли провести повно-
масштабне дослідження ґрунту, аби онови-
ти інформацію. Для цього залучали фахів-
ців з Німеччини. Однак ті сказали, що дані 
бонітування актуальні впродовж ста років. 
У самій Німеччині його не проводили з ча-
сів Гітлера».

Крім родючості ґрунту, на дохідність ді-
лянки впливають кліматичні умови, а вони 
за останні 10-15 років суттєво змінилися. 
Експерт вважає, що для коректності розра-
хунків бонітування треба запровадити но-
вий кліматичний коефіцієнт.

Не все гаразд і з економічною оцінкою 
ґрунтів, і питання не в бонітуванні. Здебіль-
шого НГО розраховують на основі показ-
ників родючості та ефективності колишніх 
колгоспів. Однак нові технології дозволя-
ють отримувати набагато більші врожаї, 
ніж раніше.

Наскільки НГО відрізняється від 
ринкової ціни землі?
Башлик каже, що навіть у пострадян-

ських країнах вже немає цього показни-
ка. Замість нього використовують середню 
ринкову ціну, яка прив’язана до реальної 
прибутковості. НГО було актуальним до 
відкриття ринку землі, коли треба було з 
чогось розраховувати податок на землю.

Зараз в Україні функціонують аж три 
оцінки землі: ринкова, експертна та норма-
тивна грошова. Іноді вони відрізняються в 
десятки разів.

«Недавно людина хотіла продати 4 га 
аграрної землі в Бориспільському районі. 
НГО ділянки – 120 тис грн, ринкова ціна – 
майже 180 тис грн, експертна оцінка ФДМ 
– 170 млн грн! Причина – земля близько до 
Борисполя, тож вона «золота». Її не прода-
ли, бо довелось би заплатити податок зі 170 
млн», – каже експерт.

За його словами, різниця між ринковою 
ціною землі та її НГО також залежить від 
регіону. До прикладу, у Чернігівські облас-

ті середня ціна земельної ділянки вища за 
НГО на 10-15%, у Сумській області – у по-
над два рази. За даними Держгеокадастру, 
найбільша НГО земель у Черкаській, Чер-
нівецькій та Харківській областях.

«У Чернівецькій області ґрунти не кра-
щі, ніж у Полтавській (сьоме місце за роз-
міром НГО), де еталонні чорноземи. Крім 
того, родючість відрізняються навіть у ме-
жах однієї області. До прикладу, на Черні-
гівщині НГО майже 24 тис грн, але північ 
області – це піски, а південь – чорноземи», 
– пояснив експерт.

Де найкращі ґрунти
Агроном-консультант лабораторії 

«Прайм лаб тек» Михайло Якусик розпо-
вів, що регіони можна вишикувати за при-
родно-кліматичними зонами. Для цього 
можна взяти за основу природні процеси 
ґрунтоутворення та агрохімічні показники.

«Від менш до більш родючих – ґрунти 
Полісся, Лісостепу, Степу. У кожній з цих 
зон є винятки, тому це може визначити 
тільки агрохімічний аналіз», – сказав він.

Мартин вважає, що найкращі умови для 
аграрного бізнесу – у центрі України. Це 
південь Київської, Полтавська, Черкась-
ка, Вінницька, Кіровоградська області. У 
цих регіонах ринкова ціна землі може бути 
найбільшою.

Якість землі. Що впливає на 
родючість та як її визначити?
Якусик розповів про показники родю-

чості ґрунту, які впливають на оцінку землі. 
Вони поділяються на дві групи: основні (мі-
неральні елементи живлення, кислотність, 
вміст гумусу) та додаткові (мікроелемен-
ти, механічний склад, залишки пестици-
дів, розташування, рельєф, погодно-кліма-
тичні умови).

«Передусім слід перевірити агрохіміч-
ні показники: азот, фосфор, калій, кальцій, 
магній, сірку, а також рН та відсоток гуму-
су в ґрунті», – сказав він.

Інструкція: як отримати інформацію про 
родючість ґрунту

1. Зателефонувати до приватної 
лабораторії.

2. Оплатити рахунок. Це може коштува-
ти 1-3 тис грн за зразок. Ціна залежить від 
кількості показників, які хоче перевірити 
замовник.

3. Отримати інструкції, як відібрати та 
промаркувати зразок ґрунту.

4. Відібрати ґрунт та сформувати зразок. 
Потрібно близько 1 кг землі на пай.

5. Надіслати зразок кур’єрською служ-
бою на адресу лабораторії.

6. Отримати результати аналізу в елек-
тронному чи паперовому виглядах.

Джерело: «ЕП»., geomap.land.kiev.ua

«ФЕЙКОВИЙ» ОРІЄНТИР. ЩО ТАКЕ 
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ТА 
ЯК ВОНА ВПЛИВАЄ НА ЦІНУ ЗЕМЛІ
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Із завершенням комуністичного 
режиму українські громадяни 
отримали свободу вибору: 
світоглядного, політичного, 
економічного. Однак по 
десятиліттях життя в тоталітарній 
державі суспільство не мало 
досвіду користування цим 
правом. Тисячі людей почали 
шукати ідей, що допомагали б 
орієнтуватися в нових умовах 
життя. Достатньо обнадійливих 
та неймовірних, щоби в них 
хотілося вірити. Одну з таких 
доктрин пропонувало «Велике 
Біле Братство», яке на початку 
1990-х створили київський 
кібернетик і колишня депутатка 
Донецької районної ради.

Ввечері 10 листопада 1993 року жи-
телі України з особливою цікавістю 
увімкнули телевізори. У сюжетах ве-
чірніх новин українських і російських 
телеканалів були кадри з-під стін Со-
фійського собору в Києві. Міліціонери 
силоміць затягали до автозаків десят-
ки людей. Вони опиралися, вигукува-
ли прокльони, славили ім’я Марії Деві 
Христос. У самому храмі чоловік і жін-
ка піднялися на престол. Їх оточив жи-
вий ланцюг. Пара закликала правоохо-
ронців відступити, співала про мир, 
добро, любов. Коли міліція почала руй-
нувати стрій, витягати людей і бити їх 
ґумовими кийками, вони спрямували 
проти неї вогнегасники.

– Я не відповідаю на питання Звіра, 
– говорить російською жінка журналіс-
там. – Немає вам прощення і не буде 
ніколи!

Так закінчилося «покаяння перед кін-
цем світу» – остання публічна акція ре-
лігійного руху «Велике Біле Братство» 
або ЮСМАЛОС. За версією слідства, 
того дня майже 30 його послідовників 
на чолі з Юрієм і Мариною Кривоно-
говими зачинили в комірці двох пра-
цівниць заповідника «Софія Київська». 
Вони забарикадували входи до собо-
ру меблями та почали молитися. Була 
інформація, що після служби вся гру-
па планувала здійснити самоспален-
ня. Кривоногова заперечувала: до за-
повідника вони прийшли за квитками, 
підпалювати себе не планували. Нази-
вала правоохоронців служителями Пон-
тія Пилата, а сама чекала на «розп’ят-
тя». Це мало стати останнім свідченням 
«кінця старого і початку нового світу».

На початку 1990-х на вулицях і пло-
щах великих міст України почали з’яв-
лятися люди, одягнені в усе біле. Вони 
молилися, узявшись за руки, виголошу-
вали звинувачення суспільству та чин-
ним релігіям. Нерідко проповідували у 
громадському транспорті. Траплялося, 
заходили до християнських храмів та 
закликали вірян прийняти їхнє вчен-
ня. Виглядало, ніби кількість прибіч-
ників нового руху зростає неймовірно 
швидко.

– «Біле Братство» було не стільки 
численним, скільки гамірним рухом, 
– вважає релігієзнавець Віктор Єлен-
ський. – Члени організації візуаль-
но вирізнялися в натовпі. До того ж, 
мали змогу друкувати та розкидати по 
поштових скриньках велику кількість 
листівок і газет.

Тисячі плакатів із фотографією Марії 
Деві Христос – Марини Кривоногової 
– розклеювали в людних місцях облас-
них центрів. Вона також у білому одязі, 
в лівій руці тримала давньоєгипетський 
жезл, праву склала у двоперст.

– Такий образ мав засвідчити, що 
«Біле Братство» поєднує елементи 
різних релігій, – каже релігієзнавиця 
Людмила Филипович. – Його голов-

ні джерела – в індуїзмі, християнстві 
та окультизмі. Але це була не проста 
еклектика. Із різних ідей лідери «Біло-
го Братства» формували власні догми, а 
своє вчення подавали як надрелігію. То-
дішні медіа називали організацію «то-
талітарною сектою». На противагу їй 
виникло громадське об’єднання «По-
рятунок». «Біле Братство» публічно за-
судив православний патріарх Філарет.

Духовні практики  
київського кібернетика
Юрій Кривоногов народився у Во-

ронезькій області, Росія. Наприкін-
ці 1970-х у Києві захистив кандидат-
ську дисертацію, працював в Інституті 
кібернетики. Водночас цікавився соці-
альною психологією, біоенергетикою, 
механізмами впливу на групи людей. 
Врешті-решт захопився історією релігій 
і містичних вчень. Доєднався до криш-
наїтської організації, але не здобув там 
особливого впливу. Тож вирішив запо-
чаткувати власне об’єднання. Відкрит-
тя неформальних установ – поширене 
явище часів Перебудови. Восени 1988 
року при Будинку вчених Академії наук 
УРСР Кривоногов створив «Інститут 
людини». Читав лекції про нетрадицій-
ні методи оздоровлення та самовдоско-
налення, влаштовував заняття з медита-

ції. Почав їздити великими містами як 
«спеціаліст із духовних практик».

Під час сеансу в Донецьку Юрій отри-
мав записку. Глядачка розповідала, що 
розмовляла з Богом. Авторкою послан-
ня була Марина Цвігун. Колись працю-
вала в газетах і на радіо, була депутат-
кою районної ради від демократичних 
сил. Під час операції пережила клінічну 
смерть, яку вважала своїм «перероджен-
ням». Після цього покинула чоловіка і 
сина. Юрій переконав Марину, що це 
був божественний знак. Тепер у подо-
рожі їздили удвох. Влітку 1990-го вони 
побралися. Кривоногов почав називати 
себе Юоаном Свамі або Іоаном Хрести-
телем, а дружину – Марією Деві Хри-
стос. Імовірно, саме ці імена стали осно-
вою абревіатури ЮСМАЛОС, що стала 
другою назвою спільноти: Юс – Юоан 
Свамі, Ма – Марія Деві Христос, Лос – 
планетарний Логос.

– Марина була своєрідним каналом 
ідей Кривоногова, – розповідає Люд-
мила Филипович. – Без сумніву, він її 
використав. Розумів, що до молодої та 
симпатичної жінки прислухатимуться 
значно уважніше, ніж до нього. Але Ма-
рина виявилася успішною ученицею.

У пошуках 144 тисяч обраних 
Кривоногови здобували все більше 

прихильників. Юрій купив будинок 

із ділянкою у Рибному провулку Киє-
ва. Оголосив збір коштів на будівниц-
тво храму «нової віри». 7 березня 1991 
року зареєстрував «Релігійну громаду 
посвячених («Велике Біле Братство)». 
У структурі наслідував ранні христи-
янські громади: себе проголосив патрі-
архом, Марину – первосвященником. 
Призначив апостолів, архимандритів, 
єпископів, монахів і монахинь. Метою 
«Білого Братства» Кривоногов заде-
кларував підготовку до «Епохи Мате-
рі світу», що розпочнеться 1993 року. 
Для цього потрібно сформувати «золо-
тий залишок – 144 тисячі святих у біло-
му одязі, які отримають Царство Боже». 
Місіонери повинні шукати «чисті душі» 
по світу. «Біле Братство» було надзви-
чайно мобільне. Керівництво та адепти 
постійно переїжджали з місця на міс-
це, дотримуючись правил «не більше 
3 днів в одному місті», часто змінюва-
ли конспіративні квартири. Диспетчер-
ські з контактними телефонами функ-
ціонували цілодобово. Старші групи 
вели вахтові журнали. У них запису-
вали маршрути поїздок, хто і скільки 
продав літератури тощо. Ці зведення 
регулярно перевірялися спеціальними 
координаторами

Спочатку організація була поділена 
на два «кільця». До першого входили 
«члени церкви» – найбільш стійкі юсма-
ліани. Саме вони виконували місіонер-
ську функцію. Друге кільце – залучені 
до організації, але не вхожі до «церкви» 
люди. Вони мали заслужити просуван-
ня ієрархією. Кількість кілець постійно 
змінювалася, їхнім членам забороняли 
спілкуватися між собою. Це стимулю-
вало братчиків постійно демонструва-
ти вірність предстоятелям руху. Вони 
мали виявляти повний послух, регуляр-
но молитися – часто замість сну, дотри-
муватися суворого посту. Відмовити-
ся від усіх мирських зв’язків, зокрема з 
найближчою родиною, віддати все своє 
майно громаді руху. Щодня братчики 
подавали керівникам письмові звіти, у 
яких перелічували влаштовані пропо-
віді та залучених людей, аналізували 
власні дії та думки. У товаристві існу-
вала навіть своя «служба безпеки» – та-
ємна група «Біла Троянда», яка стежила 
за членами нижчих ланок. Найбільшим 
покаранням вважали вилучення з «Бі-
лого Братства». Юсмаліани ділилися 
на мобільні групи по троє-п’ятеро осіб. 
У будь-який момент вони могли виїхати 
до іншого міста. Тим часом Юрій і Ма-
рина «проповідували» за кордоном – в 
Індії, Ізраїлі, Єгипті. На початку 1992-
го вони осіли в Москві, куди перенесли 
й координаційний центр ЮСМАЛОС. 
Право хрещення нових членів в Украї-
ні передали «апостолам».

Інструкція до кінця світу
Навесні 1992-го Юрій Кривоногов 

повідомив послідовникам точну дату 
кінця світу – 24 листопада наступного 
року. Тепер найдієвішою зброєю проти 
«демонів» сталине молитви та піст, а по-
ширення ідей «Білого Братства». «Про-
повіді» проводили дуже активно. Тим 
часом Київська міська рада скасувала 
реєстрацію релігійної громади. Проти 
подружжя порушили кримінальну спра-
ву. На це Юрій закликав послідовників 
не зрікатися поглядів і бути готовими 
віддати життя за своїх духовних учи-
телів. На початку жовтня Кривоногови 
таємно приїжджали до Києва. Вони ро-
зіслали прибічникам звістку про декаду 
покаяння та наказали прибути до сто-
лиці України: «21 листопада 1993 року 
два пророки віддадуть себе до рук Зві-
ра, після чого залишать Землю. Через 
три дні вони воскреснуть і дадуть поча-
ток новому світу». Але перед цим білим 
братчикам належить пройти крізь ос-
таннє випробування – декаду покаяння. 
До цих вказівок додали інструкцію про 
дії під час затримання міліцією: відмов-
лятися від медичної допомоги та харчу-
вання, адже це сприятиме «кармічним 
демонам». Юсмаліани повинні помер-
ти від побоїв правоохоронців чи висна-
ження організму. Так вони гарантувати-
муть собі воскресіння.

Київська міліція арештовувала при-
бічників «Білого Братства». Протягом 
трьох тижнів за ґратами опинилося 659 
осіб. Лідерів затримали під час захо-
плення Софійського собору. На якийсь 
час ті оголосили сухе голодування.

«Матір миру» з власним сайтом
Судовий процес над братчиками роз-

тягнувся на два роки. Їх звинувачували 
в нанесенні шкоди здоров’ю під вигля-
дом релігійних обрядів, захопленні бу-
дівлі та масових безладах. Вирок: Юрій 
Кривоногов – 7 років в’язниці, Ма-
рина – 4 роки, «апостол» Віталій Ко-
вальчук – 6 років. У касаційній скар-
зі Марина стверджувала, що в подіях у 
храмі винен її чоловік. Вона оголошує 
його «Юдою», а Ковальчука – істинним 
вірувальником.

Після виходу на свободу Юрій Кри-
воногов зрікся догм, що проповіду-
вав у «Білому Братстві». Повернувся 
до Києва, вдруге одружився, взяв пріз-
вище дружини – Сильвестров. Від се-
редини 2008 року його слід губиться. 
Лідери товариства на лаві підсудних. 
«Марію Деві Христос» (Марину Цві-
гун) було засуджено до 4 років поз-
бавлення волі (звільнено за амністією 
у 1997 році). «Папа живої церкви Іван 
Петро II» (Віталій Ковальчук, згодом 
– третій чоловік Марини Цвігун) – до 
6 років суворого режиму. «Іоан Свамі» 
(Юрій Кривоногов) – до 7 років суво-
рого режиму

Марина кілька разів намагалася зно-
ву зареєструвати «Велике Біле Брат-
ство» в Україні, але щоразу отримувала 
відмову. Орієнтовно 2005-го вона пере-
їхала до Москви. Там живе під іменем 
Вікторія Преображенська, займається 
духовними практиками та живописом. 
2013-го привозила до Києва персональ-
ну виставку. На особистому сайті далі 
іменує себе «Матір’ю світу».

– Ключову роль у зростанні попу-
лярності «Білого Братства» зігра-
ли соціально-психологічні чинники 
– економічна криза і розпад наявних 
суспільних інститутів, – резюмує Люд-
мила Филипович. – Першими послідов-
никами Юрія Кривоногова були зрілі 
люди з вищою освітою. Лише згодом, 
коли до руху долучилася Марина, до 
«Білого Братства» почали все частіше 
вступати студенти та навіть школярі.

Підготувала Валентина Йотка

Урок історії

Юрій Кривоногов

Марина Цвигун
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22.50,23.55 Т/с «Свати».
23.45 «ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня».
0.30 Драма «Френкi та 
Елiс».
2.40 Комедiя «Весiлля 
Вайлд».

5.35,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Один шанс на 
двох». (16+).
14.40,15.40 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,4.15 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «Бувай, ди-
тинко, бувай!» (16+).
2.00 Х/ф «Таємниця в 
їхнiх очах». (16+).
3.45 «Подробицi» - «Час».
5.00 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,8.20 Д/с «Секретно. 
Холодна вiйна».
7.10,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
9.00,22.00 Час новин. 
Пiдсумки дня.
10.10 Д/с «Загадки Мер-
дока».
11.40 Д/с «Авiаносцi».
13.10,18.10,19.15 Х/ф.
15.30,0.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
17.10,1.10,5.10 Д/с 
«Злочин в тилу вiйни».
20.20,2.00 «Дiйовi 

особи».
21.40 Час-Time.
23.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Факти.
4.40,20.20,1.55 Грома-
дянська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.15 Х/ф «Схильнiсть». 
(16+).
12.10,13.15 Т/с «Розтин 
покаже». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.45,16.20 Т/с «Пес». 
(16+).
17.35 Т/с «Юрчишини 2». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
22.40 Т/с «Пес 2». (16+).
23.45 Х/ф «Холодна по-
мста». (16+).
2.50 Я зняв!

3.10 Найкраще на ТБ.
5.15 Т/с «Комiсар Рекс».
8.00,11.50 МастерШеф. 
Професiонали. (12+).
,14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
12.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Рiдна 
мачуха».
23.20 Т/с «Наречений». 
(16+).
1.25 Т/с «Провiдниця». 
(12+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.

9.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.10 Любов на вижи-
вання. (16+).
14.15 Х/ф «Земля май-
бутнього: Свiт за гранню». 
16.55 Хто зверху? (12+).
19.00 Екси. (16+).
21.05 Х/ф «Острiв фан-
тазiй». (16+).
23.30 Х/ф «Таємницi 
райських пагорбiв». (12+).
1.10 Вар`яти. (12+).
2.40 Зона ночi.
4.50 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Мисливцi за чуде-
сами.
10.00 Я везу тобi красу.
11.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
14.10,15.30 Т/с 
«Вiдважнi». (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00,23.10 Т/с «Серце 
матерi». (12+).
0.10,2.00 Т/с «Екс-
прес-вiдрядження».
1.30 Телемагазин.
2.50 Гучна справа.
3.45 Реальна мiстика.

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

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

5.00 Х/ф «Юность 
Петра», 2 с. (16+).
6.50 Х/ф «Бесстрашная 
гиена». (Гонконг - Корея). 
(16+).
9.00 Х/ф «Воспоминания 
о будущем». (Великобри-
тания - Дания). (16+).
11.25 Х/ф «Кукушка». 
13.25 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
15.10 Х/ф «Перегон». 
17.55 Х/ф «Солдат 
Джейн». (США - Велико-
британия). (16+).
20.20 Х/ф «Все ради 
нее». (Франция - 
Испания). (18+).
22.20 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2». (Гонконг). (16+).
0.05 Х/ф «Близнецы». 
(Гонконг). (18+).
2.15 Х/ф «Зависть 
богов». (16+).
3.00 Казки на пiску.

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 Т/с «Дикий янгол».
9.35 «Мам, я роблю 
бiзнес!»
10.30 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
11.30,18.00 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження. Америка».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi Хiлс 
90210».
20.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+).
1.25 «Орел i решка. 
Шопiнг».
2.20 Т/с «Три сестри».
3.15 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20 Iнстагламур.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Уда-
чний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Салат-бар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.10 Дачна вiдповiдь.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.55 «Top Shop».
6.25 «Свiдок. Агенти».
7.50,17.00,3.10,3.55
«Випадковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.40
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Акцiя».
10.50,21.15 Т/с «Мен-
талiст». (16+).
13.00,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». (16+).
14.45,23.00 Т/с «Той, що 
читає думки». (16+).
18.20,3.25 «Будьте здо-
ровi».
0.55 «Легенди карного 
розшуку».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.35,3.55 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 

Местное время.
13.55,2.15 Т/с «Тайны 
следствия».
15.50,1.55 Новости куль-
туры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы».
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.10 «Судьба длиною в 
век». Н. Дупак.

6.45 Правила виживання.
7.45 Страх у твоєму домi.
8.40 Бандитський Київ.
9.10,1.45 Речовий доказ.
10.20,21.50 Ретромо-
бiлi: друге життя.
11.20,5.50 Мiстична 
Україна.
12.20,19.35 Топ 10: Та-
ємницi та загадки.
13.20 Сучаснi будiвлi 
Лондону.
14.30,20.45 Дика при-
рода Чилi.
15.35 Дикий i живий.
16.35,4.50 Сiяя: з нами у 
дику природу.
17.35,0.50 Секретнi 
територiї.
18.35 Там, де нас нема.
22.50 Ганг.
23.50 Крила вiйни.
2.55 Судiть самi.
3.55 Україна: забута 
iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Артур i 
мiнiпути».
11.30 Х/ф «Люди Iкс: 
Остання битва». (16+).
13.40 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли.
15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок.
18.00,2.15 4 весiлля.

19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
22.00 Т/с «Ромео i Джу-
льєтта з Черкас». (16+).
23.00,1.00 Сiмейка У.
0.00 Країна У 2.0.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.40 Х/ф «Выбор капи-
тана Корелли». (США - 
Великобритания - 
Франция). (16+).
9.45 Х/ф «Люди в 
черном». (США). (12+).
11.15 Х/ф «Люди в 
черном 2». (США). (12+).
12.45 Х/ф «Мумия». 
(США). (12+).
14.45 Х/ф «Мумия воз-
вращается». (США). 
16.50,4.25 Х/ф «Че-
люсти». (США). (16+).
18.50 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
21.00 Х/ф «1+1». 
(Франция). (16+).
22.50 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». (США). 
1.00 Х/ф «Голубая ла-
гуна». (США). (16+).
2.45 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну». (США). 
(16+).

6.00,18.50,19.25
«ДжеДАI».
7.45 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
9.40 Х/ф «Повiтряний 
маршал».
11.45 Т/с «Опер за ви-
кликом 4».
13.50 Т/с «Опер за ви-
кликом».
14.50,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55,2.00 «Секретнi 
матерiали».
18.15 «Спецкор».
20.25,21.25 Т/с «Янголи 
2».
22.20,0.10 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину».
2.15 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини

понеділок, 22 листопада

вівторок, 23 листопада

6.00 Гiмн України.
6.05 Земля, наближена 
до неба.
6.30 М/ф «Пригоди 
Тайо».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.05,
2.20,5.25 Новини.
7.05 Енеїда.
9.05,0.35,2.55,5.20
Погода.
8.10 Т/с «Фаворитка 
короля». (16+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,1.35 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
,21.35,0.30,2.45,5.50
Спорт.
15.20 Концерт.
16.30 Д/с «Суперчуття».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Дикi тварини».
19.35 Д/с «Боротьба за 
виживання».
19.55 Д/с «Дика природа 
Аргентини».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 Т/с «Округ Дюрем». 
(16+).
3.00 Антропологiя.
3.30 Д/ф «Вiйна на нульо-
вому кiлометрi». (12+).
4.30 Знаряддя вiйни.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30 «ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.45 Т/с «Джек & 
Лондон».

22.45,23.55 Т/с «Свати».
23.45 «ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня».
0.10 Драма «Вiкторiя та 
Абдул».
2.35 «Танцi з зiрками».

3.25 Драма «Не стрiляйте 
в бiлих лебедiв», 2 с.
4.45,5.05 «Телемагазин».
5.15,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
,18.00,19.00,4.10 «Сто-
сується кожного».
12.25 Х/ф «Ти умiєш 
зберiгати таємницi?» 
(12+).
14.25 «Речдок».
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «Джунглi». 
(16+).
2.00 Х/ф «Остання 
битва». (16+).
3.40 «Подробицi» - «Час».

6.00,7.00,8.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,
,0.00,1.00,3.00,4.00 Час 
новин.
6.10,8.20 Д/с «Секретно. 
Холодна вiйна».
7.10,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
9.00 Пiдсумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
10.10 Д/с «Загадки Мер-
дока».
11.40 Д/с «Авiаносцi».
13.15,18.10,19.15 Х/ф.
15.30,0.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
17.10,1.10,5.00 Д/с 
«Злочин в тилу вiйни».
20.20,2.00 «5 копiйок».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiд-

сумки дня.
23.10 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

5.05 Скарб нацiї.
5.15 Еврика!
5.20 Служба розшуку 
дiтей.
5.25,10.05 Громадян-
ська оборона.
6.30 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
11.50,13.15 Х/ф «Трем-
тiння землi 6». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.15,16.15 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,1.50 Прихована 
небезпека.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
22.45 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Схильнiсть». 
(16+).
2.45 Я зняв!

5.25 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.55 Т/с «Комiсар Рекс».
8.50,11.50 МастерШеф. 
Професiонали. (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
12.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Рiдна 
мачуха».
23.20 Т/с «Наречений». 
(16+).
1.25 Т/с «Провiдниця». 
(12+).

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.25 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.55 Х/ф «Бар «Бридкий 
койот». (16+).

14.55 Х/ф «Розлучення 
по-американськи». (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
21.00 Х/ф «Лiга видатних 
джентльменiв». (16+).
23.10 Х/ф «Клаустро-
фоби: Новий рiвень». 
(18+).
1.00 Вар`яти. (12+).
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.
4.50 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,15.00,19.00,23.00 Сьо-
годнi.
9.00 Мисливцi за чуде-
сами.
10.00 Я везу тобi красу.
11.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
14.10,15.30 Т/с 
«Вiдважнi». (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00,23.10 Т/с «Серце 
матерi». (12+).
0.10,2.00 Т/с «Екс-
прес-вiдрядження».
1.30 Телемагазин.
2.50 Гучна справа.
3.45 Реальна мiстика.

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

Ганапольським.
19.45 «Десять днiв Неза-
лежностi України».
20.00 «Про полiтику» з С. 
Орловською та А. Мухар-
ським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.
23.00 «Перша передача» 
з О. Федченко.

5.00 Х/ф «Юность 
Петра», 1 с. (16+).
6.50 Х/ф «Сказ про Фе-
дота-стрельца». (16+).
9.00 Х/ф «Дурак». (16+).
11.25 Х/ф «Сити-Ай-
ленд». (США). (16+).
13.25 Х/ф «Утро». (16+).
15.10 Х/ф «Край». (16+).
17.55 Х/ф «Воспоми-
нания о будущем». (Вели-
кобритания - Дания). 
(16+).
20.20 Х/ф «Кукушка». 
(16+).
22.20 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
0.05 Х/ф «Бесстрашная 
гиена». (Гонконг - Корея). 
(16+).
2.15 Х/ф «Перегон». 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
9.50 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
11.50,21.00 «Iнше 
життя».
12.50 Х/ф «Як вкрасти 
дiамант». (16+).
14.30 Т/с «Беверлi Хiлс 
90210».
18.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження. Аме-
рика».
20.10 «Мам, я роблю 
бiзнес!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
23.45 Х/ф «Голем». (16+).
1.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
2.45 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20 Iнстагламур.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Уда-
чний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Салат-бар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.10 Дачна вiдповiдь.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.55 «Top Shop».
5.55 «Таємницi свiту».
7.20 Х/ф «Доживемо до 
понедiлка».
9.20 Х/ф «Мiцний 
горiшок».
10.50,21.15 Т/с «Мен-
талiст». (16+).
12.30,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
13.00,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». (16+).
14.40,23.00 Т/с «Той, що 
читає думки». (16+).
17.00,3.05,3.55 «Випад-
ковий свiдок».
18.20 «Свiдок. Агенти».
0.45 Х/ф «Викрадений». 
(16+).
3.25 Свiдок. Агенти.

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.35,3.55 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55,2.10 Т/с «Тайны 
следствия».
15.50,1.50 Новости куль-

туры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы».
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.10 «Нестоличные те-
атры». Новосибирский 
театр оперы и балета.

6.15,11.50,5.45 Мiс-
тична Україна.
7.15 Правила виживання.
8.15 Страх у твоєму домi.
8.45 Бандитська Одеса.
9.40,1.40 Речовий доказ.
10.50,21.50 Ретромо-
бiлi: друге життя.
12.50,20.15 Топ 10: Та-
ємницi та загадки.
13.50 Дикi тварини.
14.20 Сучаснi будiвлi 
Лондону.
14.50 Дика природа Чилi.
15.50 Дикий i живий.
16.50,4.45 Сiяя: з нами у 
дику природу.
17.50,0.40 Секретнi 
територiї.
18.45 Там, де нас нема.
19.45 Ремесла за при-
значенням.
20.50 Дике виживання.
22.40 Океани.
23.40 Крила вiйни.
2.50 Судiть самi.
3.50 Україна: забута 
iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 М/ф «Синдбад: Ле-
генда семи морiв».
11.15 Х/ф «Чак i Ларрi 
- тепер одруженi». (16+).
13.35 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли.
15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок.
18.00,2.15 4 весiлля.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
22.00 Т/с «Ромео i Джу-

льєтта з Черкас». (16+).
23.00,1.00 Сiмейка У.
0.00 Країна У 2.0.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.15 Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле». (США). (6+).
8.55 Х/ф «Дневник па-
мяти». (США). (16+).
11.00 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
(США). (12+).
12.55 Х/ф «Выбор капи-
тана Корелли». (США - 
Великобритания - 
Франция). (16+).
15.00 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобритания). 
(12+).
16.55 Х/ф «Мумия». 
(США). (12+).
18.55 Х/ф «Мумия воз-
вращается». (США). 
(12+).
21.00 Х/ф «Царь скор-
пионов». (США - Бельгия 
- Германия). (12+).
22.30 Х/ф «Гордость и 
предубеждение и зомби». 
(США). (16+).
0.15 Х/ф «Идентифи-
кация». (США). (16+).
1.40 Х/ф «Адвокат 
дьявола». (США - Гер-
мания). (16+).
4.00 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).
5.30 Х/ф «Капитан Фил-
липс». (США). (16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.30 Т/с «Козирне мiсце».
10.25 Х/ф «Шпигунка».
12.45 Х/ф «Придорожнiй 
заклад».
15.00 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Грошi».
20.20,21.20 Т/с «Янголи 
2».
22.20,0.35 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину».
0.10 «Дубинiзми».
2.25 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05 Земля, наближена 
до неба.
6.30 М/ф «Пригоди 
Тайо».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05,2.05 Погода.
8.10 Т/с «Фаворитка 
короля». (16+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,1.20 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
15.10,21.45,0.10,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Дмитро 
та Назарiй Яремчуки.
16.30 Д/с «Суперчуття».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Боротьба за 
виживання».
19.55 Д/с «Дика природа 
Аргентини».
22.00 Полюси.
23.00 Бiгус Iнфо.
0.25 Т/с «Округ Дюрем». 
(16+).
2.45 Антропологiя.
3.15 Д/ф «Перехрестя 
Балу». (12+).
4.20 Детропiя.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30 «ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.45 Т/с «Джек & 
Лондон».
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6.00 Гiмн України.
6.05 Земля, наближена 
до неба.
6.30 М/ф «Пригоди 
Тайо».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05,2.05 Погода.
8.10 Т/с «Фаворитка 
короля». (16+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,1.20 Прозоро: 
про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
15.10,21.45,0.10,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. ВIА 
«Кобза».
16.25 Буковинськi за-
гадки.
16.30 Д/с «Суперчуття».
17.00 Прозоро: про 
головне.
19.10 Д/с «Боротьба за 
виживання».
19.55 Д/с «Дикi ос-
трови».
22.00 Полюси.
23.00 Перша шпальта.
0.25 Т/с «Округ Дюрем». 
(16+).
2.45 Вiзуальний код.
3.15 Д/ф «Висота 
307.5». (12+).
4.20 Крутi тiтоньки.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15
«Твiй день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».

20.45 Т/с «Джек & 
Лондон».
21.45,23.05,23.55 Т/с 
«Свати».
23.45 «ТСН: 10 вража-
ючих подiй дня».
0.35 Драма «Бiля моря».
3.00 «#Гуднайт_Клаб».

5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Наречений 
напрокат». (16+).
14.40,15.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,4.10 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «Довiра». 
1.45 Х/ф «Людина без 
обличчя». (16+).
3.40 «Подробицi» - 
«Час».
5.05 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,18.00,
1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,8.20 Д/с «Се-
кретно. Холодна вiйна».
7.10,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
9.00,22.00 Час новин. 
Пiдсумки дня.
10.10 Д/с «Загадки 
Мердока».
11.40 Д/с «Авiаносцi».
13.15,18.10,19.15 Х/ф.
15.30,0.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
17.10,1.10,5.10 Д/с 
«Злочин в тилу вiйни».
20.20,2.00 «Велика 

полiтика».
21.40 Час-Time.
23.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку 
дiтей.
4.20 Факти.
4.40,10.10 Громадян-
ська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
11.00,13.25 Х/ф «Хо-
лодна помста». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.55 Т/с «Розтин по-
каже». (16+).
14.50,16.20 Т/с «Пес». 
17.45 Т/с «Юрчишини 
2». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,1.40 Прихована 
небезпека.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
22.45 Т/с «Пес 2». (16+).
23.45 Х/ф «Початковий 
код». (16+).
2.40 Я зняв!

5.25 Т/с «Комiсар Рекс».
7.20,11.50
МастерШеф. Професiо-
нали. (12+).
,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
12.05,14.50 Т/с 
«Слiпа». (12+).
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 СуперМама. 
20.15,22.50 Т/с «Рiдна 
мачуха».
23.20 Т/с «Наречений». 
(16+).
1.20 Т/с «Провiдниця». 
(12+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.

9.35 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
12.15 Любов на вижи-
вання. (16+).
14.20 Х/ф «Сходження 
Юпiтер». (16+).
16.55 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Воно». (16+).
23.35 Х/ф «Вони». (18+).
1.25 Х/ф «Пiвнiчний 
полюс: Вiдкрито на 
Рiздво».
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.
4.50 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
15.00,19.00,23.00 Сьо-
годнi.
9.00 Мисливцi за чуде-
сами.
10.00 Я везу тобi красу.
11.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
14.10,15.30 Т/с 
«Вiдважнi». (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00,23.10 Т/с «Серце 
матерi». (12+).
0.10,3.00 Реальна мiс-
тика.
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
,17.00,18.00,18.50
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та С. 
Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» 
з М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпа-
чинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.

17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.10 «Ексклюзив» с В. 
Калнишем.
19.00 «Велика середа» з 
М. Ганапольським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.
23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чер-
негою.

5.00 Х/ф «Странные 
взрослые». (16+).
6.50 Х/ф «Близнецы». 
(Гонконг). (18+).
9.00 Х/ф «Солдат 
Джейн». (США - Велико-
британия). (16+).
11.25 Х/ф «Все ради 
нее». (Франция - 
Испания). (18+).
13.25 Х/ф «Бес-
страшная гиена 2». (Гон-
конг). (16+).
15.10 Х/ф «Зависть 
богов». (16+).
17.55 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу». (Испания 
- США). (16+).
20.20 Х/ф «Давай 
разведемся!» (16+).
22.20 Х/ф «Если 
только». (США - Велико-
британия). (16+).
0.05 Х/ф «Лорд Дракон». 
(Гонконг). (16+).
2.15 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 Т/с «Дикий янгол».
9.50,20.00 «Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож».
10.40 «Орел i решка. 
Рай та пекло».
11.30,18.00 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження. Америка».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi Хiлс 
90210».
22.00 Т/с «Доктор 

Хаус». (16+).
1.25 «Орел i решка. 
Шопiнг».
2.15 Т/с «Три сестри».
3.15 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Iнстагламур.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30
Удачний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Салат-бар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.10 Дачна вiдповiдь.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.55 «Top Shop».
6.15 «Будьте здоровi».
7.50,17.00,3.10,3.55
«Випадковий свiдок».
,16.30,19.00,2.40
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Зниклi серед 
живих».
10.45,21.15 Т/с «Мен-
талiст». (16+).
13.00,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». (16+).
14.50,23.00 Т/с «Той, 
що читає думки». (16+).
18.20,3.30 «Вартiсть 
життя».
1.00 «Легенди карного 
розшуку».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
13.00,16.00,19.00
Вести.
10.35,4.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.

13.55,2.20 Т/с «Тайны 
следствия».
15.50,2.00 Новости 
культуры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы».
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.10 Д/ф «Остаться 
русскими!»

6.50 Правила вижи-
вання.
7.50 Страх у твоєму 
домi.
8.50 Бандитська Одеса.
9.20,1.45 Речовий 
доказ.
10.30,21.50 Ретромо-
бiлi: друге життя.
11.30,5.55 Мiстична 
Україна.
12.30,19.45 Топ 10: 
Таємницi та загадки.
13.30 Сучаснi будiвлi 
Лондону.
14.40,20.45 Дика при-
рода Чилi.
15.45 Дикий i живий.
16.45,4.55 Сiяя: з нами 
у дику природу.
17.45,0.50 Секретнi 
територiї.
18.45 Там, де нас нема.
22.50 Ганг.
23.50 Крила вiйни.
2.55 Судiть самi.
3.55 Україна: забута 
iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Артур i помста 
Вурдалака». (16+).
11.30 Х/ф «Люди Iкс: 
Перший клас». (16+).
14.00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли.
15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок.
18.00,2.15 4 весiлля.
19.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
22.00 Т/с «Ромео i Джу-
льєтта з Черкас». (16+).
23.00,1.00 Сiмейка У.
0.00 Країна У 2.0.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.25 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобри-
тания). (12+).
8.20 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). (16+).
10.25 Х/ф «Дневник 
памяти». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Челюсти». 
(США). (16+).
14.25 Х/ф «Мир Юрс-
кого периода». (США). 
16.25 Х/ф «Люди в 
черном». (США). (12+).
18.00 Х/ф «Монстры на 
каникулах». (США). (6+).
19.30 Х/ф «Монстры на 
каникулах 2». (США). 
21.00 Х/ф «Ужастики». 
(США - Австралия). 
22.40 Х/ф «Обитель 
проклятых». (США). 
0.30 Х/ф «Адвокат 
дьявола». 
2.50 Х/ф «Идентифи-
кация». (США). (16+).
4.20 Х/ф «Библиоте-
карь: В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). (16+).
5.55 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение». (США). 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
8.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
10.15 Х/ф «Еон Флакс».
12.05 Т/с «Опер за ви-
кликом».
14.55,19.25 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
20.20,21.15 Т/с «Ян-
голи 2».
22.10,0.00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину».
1.50 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05 Земля, наближена 
до неба.
6.30 М/ф «Пригоди 
Тайо».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35
,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05,2.05 Погода.
8.10 Т/с «Фаворитка 
короля». (16+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикi дива».
13.10,1.20 Прозоро: 
про актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10,21.45,0.10,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Квартет 
Гетьман.
16.25 Буковинськi за-
гадки.
16.30 Д/с «Суперчуття».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Боротьба за 
виживання».
19.55 Д/с «Дикi ос-
трови».
22.00 Полюси.
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.25 Т/с «Округ Дюрем». 
(16+).
2.45 Вiзуальний код.
3.15 UA:Фольк. Спогади.
4.20 Англiйський хiрург.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.26 «ПроCпорт».
20.28 «Чистоnews».

20.35 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 «ТСН: 10 вражаючих 
подiй дня».
0.55 Драма «Гiркi 
жнива».
2.50 «#Гуднайт_Клаб».

5.35,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Любов з пе-
решкодами». (16+).
14.40,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,2.55 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «Рекрут».
2.00 «Подробицi» - 
«Час».
3.55 М/ф.
4.45 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.00
,16.00,17.00,19.00,0.0
0,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,8.20 Д/с «Се-
кретно. Холодна вiйна».
7.10,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
9.00,22.00 Час новин. 
Пiдсумки дня.
10.10 Д/с «Загадки Мер-
дока».
11.40 Д/с «Авiаносцi».
13.15,18.00,19.15 Х/ф.
15.30,0.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10,1.10,5.10 Д/с 
«Злочин в тилу вiйни».
20.20,2.00 «Прямим 
текстом з Юрiєм Лу-
ценком».
21.40 Час-Time.

23.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Факти.
4.40,10.10 Громадян-
ська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.40 Х/ф «Початковий 
код». (16+).
12.30,13.20 Т/с «Розтин 
покаже». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.55,16.20 Т/с «Пес». 
(16+).
17.45 Т/с «Юрчишини 
2». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,1.50 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
22.45 Т/с «Пес 2». (16+).
23.50 Х/ф «Без компро-
мiсiв». (18+).
2.45 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.50 Т/с «Комiсар Рекс».
8.35,11.50 МастерШеф. 
Професiонали. (12+).
0,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
12.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Рiдна 
мачуха».
23.20 Т/с «Наречений». 
(16+).
1.25 Т/с «Провiдниця». 
(12+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
9.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).

11.15 Любов на вижи-
вання. (16+).
13.25 Х/ф «Темний 
лицар. Вiдродження ле-
генди». (16+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.10 Х/ф «Брайтберн». 
23.00 Х/ф «Щасливий 
день смертi». (16+).
1.00 Вар`яти. (12+).
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.
4.50 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Мисливцi за чуде-
сами.
10.00 Я везу тобi красу.
11.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
14.10,15.30,0.50 Т/с 
«Вiдважнi». (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00,23.50 Т/с «Серце 
матерi». (12+).
23.10 Слiдами львiв-
ського смiття. Довгобуд 
столiття.
1.50 Телемагазин.
2.20 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
,16.00,17.00,18.00
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та С. 
Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» 
з М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 

Леончук та В. Воло-
шиним.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
19.45 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
20.15 «Про полiтику» з С. 
Орловською та А. Мухар-
ським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.

5.00 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом 
ходил». (12+).
6.50 Х/ф «Лорд Дракон». 
(Гонконг). (16+).
9.00 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу». (Испания 
- США). (16+).
11.25 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
13.25 Х/ф «Если только». 
(США - Великобритания). 
15.10 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» (16+).
17.55 Х/ф «Магазинные 
воришки». (Япония). 
20.20 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
22.20 Х/ф «Щит Ми-
нервы». (16+).
0.05 Х/ф «Самоволка». 
(США). (16+).
2.15 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Ав-
стралия). (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
9.00 Т/с «Дикий янгол».
9.50,20.00 «Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож».
10.50 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
11.40,18.00 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження. Америка».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi Хiлс 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
1.25 «Орел i решка. 

Шопiнг».
2.15 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
3.10 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Iнстагламур.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Уда-
чний проект.
13.00,15.30,0.40,3.40
Кориснi поради.
13.20 Салат-бар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.10 Дачна вiдповiдь.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.55 «Top Shop».
6.20 «Вартiсть життя».
7.50,17.00,3.10,3.55
«Випадковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.40
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Йшов чет-
вертий рiк вiйни...»
10.45,21.15 Т/с «Мен-
талiст». (16+).
13.00,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». (16+).
14.45,23.00 Т/с «Той, 
що читає думки». (16+).
18.20,3.25 «Правда 
життя».
0.50 «Легенди карного 
розшуку».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.35,3.55 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55,2.10 Т/с «Тайны 

следствия».
15.50,1.50 Новости 
культуры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы».
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.10 «Искусственный 
отбор».

6.40 Правила вижи-
вання.
7.40 Страх у твоєму 
домi.
8.40 Бандитський Київ.
9.30,1.45 Речовий 
доказ.
10.40,21.50 Ретромо-
бiлi: друге життя.
11.40,5.55 Мiстична 
Україна.
12.40,19.45 Топ 10: 
Таємницi та загадки.
13.50 Довiдник дикої 
природи.
14.50,20.45 Дика при-
рода Чилi.
15.55 Дикий i живий.
16.55 Океани.
17.55,0.50 Секретнi 
територiї.
18.55 Брама часу.
22.50 Ганг.
23.50 Крила вiйни.
2.55 Судiть самi.
3.55 Україна: забута 
iсторiя.
4.55 Сiяя: з нами у дику 
природу.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Артур i вiйна 
двох свiтiв».
11.30 Х/ф «Люди Iкс: Днi 
минулого майбутнього». 
(16+).
14.00 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли.
15.00,5.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,4.00 Панянка-се-
лянка.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок.
18.00,2.15 4 весiлля.

19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
22.00 Т/с «Ромео i Джу-
льєтта з Черкас». (16+).
23.00,1.00 Сiмейка У.
0.00 Країна У 2.0.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.55 Х/ф «Белфегор - 
призрак Лувра». 
(Франция). (12+).
9.30 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобри-
тания). (12+).
11.20 Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле». (США). (6+).
13.05 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). (12+).
15.00 Х/ф «Капитан 
Филлипс». (США). (16+).
17.10 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
19.20 Х/ф «Другие». 
(США - Испания - 
Франция - Италия). 
(16+).
21.00 Х/ф «Боги Египта». 
(США). (16+).
23.05 Х/ф «Академия 
вампиров». (США). (16+).
0.45 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». (США). 
(18+).
3.00 Х/ф «Гонка». (Вели-
кобритания - Германия - 
США). (16+).
4.55 Х/ф «Без тор-
мозов». (Франция). 
(16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
7.45 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
9.40 Х/ф «Заручниця 3».
11.50 Т/с «Опер за ви-
кликом».
14.50,16.55,19.25 «За-
гублений свiт».
17.55,1.50 «Секретнi 
матерiали».
18.15 «Спецкор».
20.20,21.15 Т/с «Янголи 
2».
22.10,0.00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину».
2.05 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «Зловмисники».
5.15 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.30 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,
0.00,2.00,3.35,5.35
Новини.
7.05 М/ф «Пригоди 
Тайо».
7.45 Еко-люди.
7.50 Буковинськi за-
гадки.
7.55,4.00,5.30 Погода.
8.05 Д/с «Дикi Дива».
8.25 Вiдтiнки України.
9.10 Телепродаж.
9.45 Д/ф «Будинок 
«Слово». (12+).
11.10,1.25 «Скiльки 
жертв голодомору i чи 
був вiн штучним?»
11.20 «Спогади свiдка 
голодомору: як вижи-
вали».
11.30,22.00 Бабусю, 
розкажи про Голодомор.
12.00 Хвилина мов-
чання.
12.01,21.25
Спецпроєкт «Дiти вели-
кого голоду».
12.35 Бiатлон. Кубок 
свiту. I етап. Вiдкриття 
сезону. Iндивiдуальнi 
перегони, 15 км, жiнки.
14.40 Спецпроєкт «Го-
локост. Засвiдчений 
злочин».
15.50 Бiатлон. Кубок 
свiту. I етап. Вiдкриття 
сезону. Iндивiдуальнi 
перегони, 20 км, чо-
ловiки.
18.00 Т/с «Пуаро Агати 
Крiстi».
20.00 Д/с «Колапс. Як 
українцi зруйнували 
iмперiю зла».
22.25 «Голодомор. Свiт 
знав, але мовчав».
23.00 Д/с «НЛО: Загу-
бленi свiдчення».
0.25 Д/ф «Iспит на лю-
дянiсть». (12+).
1.35 #ВУкраїнi.
2.25 Бiгус Iнфо.
2.50 Перша шпальта.

3.20 Земля, наближена 
до неба.
4.05 Д/с «Дикi тва-
рини».

7.00,10.00 «Свiт нави-
ворiт».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
17.30,18.30 «Свiт на-
виворiт 13. Еквадор».
19.30 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 Бойовик «Ме-
ханiк».
22.00 Бойовик «Ме-
ханiк: Воскресiння».
23.55 Драма «Цiна 
правди».
2.10 Драма «Поганi 
дороги».
4.55,6.00 «Життя 
вiдомих людей».

6.55 Х/ф «Розпрями 
крила».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 Х/ф «Крiстiна».
13.05,5.00 Х/ф «З 
тобою i без тебе...»
14.50,3.00 Х/ф «Ка-
лина червона».
17.00,20.30 Т/с 
«Слiдчий Горчакова». 
(12+).
20.00 «Подробицi».
22.05 Т/с «Таїсiя», 1-4 
с. (12+).
2.30 «Подробицi» - 
«Час».

6.00,7.00,9.00,10.00,
12.00,14.00,15.00,20.
00,21.00,0.00,1.00,2.
00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10 Д/с «Секретно. 
Холодна вiйна».
7.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-

тика. Соцiум.
8.00 Гра долi.
8.30 Форшмак.
8.40 Натхнення.
9.30 Майстри ремонту.
10.10,15.15,19.00
Х/ф.
11.40 Медекспертиза.
12.20,14.10,22.00
Концерт.
18.00 «Час за Грин-
вiчем».
20.10,2.10 Рандеву.
21.10 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.15 Стоп-реванш.
21.30 Вiкно до Аме-
рики.
0.10 Гончаренко рулить.
0.40 Є сенс.
1.10,5.10 Д/с «Злочин 
в тилу вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

5.30 Скарб нацiї.
5.40 Еврика!
5.45 Факти.
6.15 Секретний фронт.
7.50 Громадянська обо-
рона.
9.45 Х/ф «Вихiд: Боги та 
царi». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Ефект ко-
лiбрi». (16+).
14.55 Х/ф «Смертельнi 
перегони». (16+).
16.55 Х/ф «Захисник». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Мумiя». 
(16+).
21.10 Х/ф «Боги 
Єгипту». (16+).
23.40 Х/ф «Правило 
бою». (16+).
1.20 Х/ф «Межа». (16+).
3.30 Я зняв!

3.05 Т/с «Джейн Ейр».
7.05,10.55 Т/с «Рiдна 
мачуха».
7.50 Неймовiрна 
правда про зiрок.

19.00 Україна має та-
лант.
22.00 Т/с «Одне серце 
на двох». (12+).

5.00 Х/ф «Таємниця 
Рагнарока». (16+).
7.00 Х/ф «Учень Мер-
лiна». (16+).
10.45 Х/ф «Надзви-
чайна подорож Мерi 
Браянт». (16+).
14.45 Х/ф «Ель Дорадо: 
Храм Сонця».
16.45 Х/ф «Ель Дорадо: 
Мiсто золота».
18.40 Х/ф «Конг: Острiв 
черепа». (16+).
21.00 Х/ф «Арма-
геддон». (16+).
0.05 Х/ф «Воно». (16+).
2.35 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.30 Т/с «Бiйся бажань 
своїх».
9.00 Зоряний шлях.
10.35 Т/с «У минулого у 
боргу», 1-4 с. (12+).
15.20 Т/с «У минулого у 
боргу», 5-8 с. (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Маска 2.
23.30 Що? Де? Коли?
1.00,2.15 Т/с «Бiля 
причалу». (16+).
1.45 Телемагазин.
4.50 Реальна мiстика.

8.45 «Щасливий снi-
данок».
9.00 «Щасливе iн-
терв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
10.10 «Cоцiальний 
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша пере-
дача» з О. Федченко.
11.15,12.15 «Акценти» 
з Н. Фiцич.
13.15,14.15,21.30

12.20 Х/ф «Лiкар. Учень 
Авiценни». (16+).
15.15 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Бабадук». 
(18+).
1.50 Т/с «Три сестри».
2.45 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Затишна дача.
10.20 Правила життя.
12.50 Дача бородача.
13.50,22.10 Удачний 
проект.
15.30 Майстри ре-
монту.
17.10 Шiсть соток.
0.40,3.40 Кориснi по-
ради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.45 «Top Shop».
5.20 Х/ф «Вiнчання зi 
смертю».
6.50 Х/ф «Поїзд поза 
розкладом».
8.20 Х/ф «Тiнi зникають 
опiвднi».
14.10 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
15.30 Т/с «Коломбо». 
(16+).
19.00,3.10 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Холодне 
лiто 53-го».
21.25 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря Ай-
венго».
23.15 Х/ф «Герой». 
(16+).
1.10 «Втеча. Реальнi 
iсторiї».
2.00 «Легенди карного 
розшуку».
3.45 «Випадковий 
свiдок».

5.00 «Утро России. Су-
ббота».
8.00 Вести. Местное 
время.

8.15 Местное время. 
Суббота.
8.30 «По секрету всему 
свету».
8.50 «Формула еды».
9.15 «Пятеро на од-
ного».
10.00 Вести.
10.15 «Сто к одному».
11.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
13.15 Т/с «Большие 
надежды».
17.05 «Привет, Ан-
дрей!»
19.00 Вести в субботу.
20.00 Х/ф «Запоздалая 
месть».
23.25 Х/ф «Шанс».
2.35 Х/ф «Допустимые 
жертвы».

6.45 Випадковий 
свiдок.
8.55,3.00 Речовий 
доказ.
10.05 Правила вижи-
вання.
10.35,18.05 У пошуках 
iстини.
11.05,0.00 Секретнi 
територiї.
12.05 Крила вiйни.
13.05 Прихованi коро-
лiвства.
17.05 Природа сього-
дення.
19.00 Ганг.
21.00 Титанiк: наслiдки.
23.00 Булгаков.
1.00,5.55 Сiяя: з нами у 
дику природу.
2.00 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 Х/ф «Артур i по-
мста Вурдалака». (16+).
12.30 Х/ф «Артур i вiйна 
двох свiтiв».
14.30 Х/ф «Люди Iкс: 
Остання битва». (16+).
16.30 Х/ф «Люди Iкс: 
Днi минулого майбут-
нього». (16+).
19.00 Х/ф «Аватар».

22.15 Х/ф «Форма 
води». (16+).
0.35 Одного разу пiд 
Полтавою.
3.50 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.05 Х/ф «Люди в 
черном 2». (США). 
8.30 Х/ф «Поле битвы 
- Земля». (США). (16+).
10.25 Х/ф «Восхож-
дение Юпитер». (США 
- Великобритания - Ав-
стралия). (16+).
12.25 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
14.35 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). 
16.30 Х/ф «История 
рыцаря». (США). (12+).
18.40 Х/ф «Мемуары 
гейши». (США). (18+).
21.00 Х/ф «Вавилон». 
(США - Франция - Мек-
сика). (16+).
23.20 Х/ф «Гонка». (Ве-
ликобритания - Гер-
мания - США). (16+).
1.15 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба». 
(Испания). (16+).
3.15 Х/ф «Академия 
вампиров». (США). 
5.00 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).

6.00 «Помста природи».
9.00 «Вiпи i топи».
10.55 «Загублений 
свiт».
13.00 Х/ф «Слiдопит».
14.50 Х/ф «Врятування 
рядового Раяна».
18.10 Х/ф «Падiння 
Лондона».
20.05 Х/ф «Генераль-
ська дочка».
22.20 Х/ф «Еверлi».
0.10 Х/ф «Самоволка».
1.55 «Вiдеобiмба 2».
3.00 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.15 Телемагазини.

п'ятниця, 26 листопада

субота, 27 листопада

6.00 Гiмн України.
6.05,1.55 Земля, набли-
жена до неба.
6.30 М/ф «Пригоди 
Тайо».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.30
,2.10,5.10 Новини.
7.05 Енеїда.
8.05,9.05 Погода.
8.10 Т/с «Фаворитка 
короля». (16+).
9.15 Телепродаж.
9.50 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.35,18.20 «По-люд-
ськи».
12.35 Д/с «Дикуни».
13.10,0.20 Прозоро: про 
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
,21.45,0.05,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi». (12+).
16.30 Д/с «Суперчуття».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
19.10 Д/с «Боротьба за 
виживання».
19.55 Д/с «Дикi ос-
трови».
22.00 Д/с «НЛО: Загу-
бленi свiдчення».
22.55 Д/с «Дикi тва-
рини».
1.05 Д/с «Тваринна 
зброя».
3.00 «Зворотнiй вiдлiк».
4.40 Вiдтiнки України.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30 «ТСН».
9.25,10.20 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 Бойовик «П`ятий 
елемент».

23.00 Драма «Поганi 
дороги».
1.45 Драма «Гiркi 
жнива».
3.40 Д/ф «Рональдо».

5.15,23.15 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Колишня з 
того свiту». (12+).
14.30,15.25,1.05
«Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Завтра 
не помре нiколи». (16+).
3.00 «Подробицi» - 
«Час».
3.35 «Вiйна усерединi 
нас».
4.30 «Орел i решка. Ку-
рортний сезон».
5.05 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».

6.00,7.00,8.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.00
,16.00,17.00,18.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10 Д/с «Секретно. Хо-
лодна вiйна».
7.10,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,11.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
8.15,12.20 Форшмак.
8.40 Натхнення.
9.00,22.00 Час новин. 
Пiдсумки дня.
10.10 Д/с «Загадки Мер-
дока».
11.40 Д/с «Авiаносцi».
13.15,18.10,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
16.35 Невигаданi iсторiї.

17.10,1.10,5.10 Д/с 
«Злочин в тилу вiйни».
20.20,2.00 «Час за Грин-
вiчем».
21.40 Час-Time.
23.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
0.10 Iсторiя для до-
рослих.
0.30 Д/с Час «Ч».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

3.50 Скарб нацiї.
4.00 Еврика!
4.05 Служба розшуку 
дiтей.
4.20,23.50 Факти.
4.40 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.05 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.40 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну».
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.20 «На трьох». (16+).
13.55 Т/с «Розтин по-
каже 2». (16+).
14.55,16.25 Т/с «Пес». 
(16+).
17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
0.25 Х/ф «Вихiд: Боги та 
царi». (16+).
3.20 Секретний фронт.

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.05,19.00,22.50 Хо-
лостячка Злата Огнєвiч. 
(12+).
10.35,0.00 Як вийти 
замiж. (16+).
,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
11.50,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
0.55 Битва екстрасенсiв. 
(16+).

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.25 Пекельна кухня.
11.30 Екси. (16+).
13.35 Дiти проти зiрок.
15.05 Х/ф «Лiга видатних 
джентльменiв». (16+).
17.25 Х/ф «Код да Вiнчi». 
(16+).
20.25 Х/ф «Янголи i Де-
мони». (16+).
23.10 Х/ф «Глибинне 
зло». (18+).
1.00 Х/ф «Здобич». 
(16+).
2.45 Служба розшуку 
дiтей.
2.50 Зона ночi.
3.00 Х/ф «Вальхалла: 
Рагнарек». (12+).

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Утiкачка 2». 
(12+).
14.20 Т/с «Майже вся 
правда», 1 i 2 с. (12+).
15.30 Т/с «Майже вся 
правда». (12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00 Д/ф «Вбиваючи 
ката».
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Вiдважнi». 
4.15 Т/с «Бiйся бажань 
своїх».

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
,16.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.

13.15 «Обiдня перерва» 
з М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.00 «Моя країна» з М. 
Ганапольським та Ю. 
Литвиненко.
21.00 «Влада хохотала» з 
Ю. Петрушевським.
21.30 «Мiнiстерство 
правди».
22.00 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
22.15 «Українськi вiстi».
22.30 «Watchdogs».

5.00 Х/ф «Новые при-
ключения капитана Врун-
геля». (16+).
6.50 Х/ф «Самоволка». 
(США). (16+).
9.00 Х/ф «Магазинные 
воришки». (Япония). 
11.25 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
13.25 Х/ф «Щит Ми-
нервы». (16+).
15.10 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Ав-
стралия). (18+).
17.55 Х/ф «Морис 
Ришар». (Канада). (16+).
20.20 Х/ф «Частное пио-
нерское». (12+).
22.20 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США 
- Великобритания). (16+).
0.05 Х/ф «Универ-
сальный солдат». (США). 
2.15 Х/ф «Родина». (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 Т/с «Дикий янгол».
9.50 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
10.40 «Орел i решка. Рай 
та пекло».

11.30 «Орел i решка. 
Перезавантаження. Аме-
рика».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi Хiлс 
90210».
18.00 Х/ф «Лiкар. Учень 
Авiценни». (16+).
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
1.25 Х/ф «Перегони сто-
лiття». (12+).
3.15 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Iнстагламур.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Затишна дача.
10.50 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Уда-
чний проект.
13.00,15.30,23.50,3.40
Кориснi поради.
13.20 Салат-бар.
13.30 Моя кухня.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.10 Дачна вiдповiдь.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.55 «Top Shop».
6.30 «Правда життя».
7.55,17.00,3.00,3.50
«Випадковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Тричi про ко-
хання».
10.45,21.15 Т/с «Мен-
талiст». (16+).
13.00,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». (16+).
14.45,23.00 Т/с «Той, що 
читає думки». (16+).
18.20,3.20 «Таємницi 
свiту».
0.45 «Легенди карного 
розшуку».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.35,3.20 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,19.45 Вести. 
Местное время.
13.55,1.35 Т/с «Тайны 
следствия».
15.50 Новости культуры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.00 «Юморина-2021».
21.40 «Веселья час».
23.10 «2 Верник 2». О. 
Остроумова.
0.00 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева».

6.55 Правила виживання.
7.55 Страх у твоєму домi.
8.55 Бандитська Одеса.
9.25,1.45 Речовий 
доказ.
10.35,21.50 Ретромо-
бiлi: друге життя.
11.35,5.45 Мiстична 
Україна.
12.35,19.45 Топ 10: Та-
ємницi та загадки.
13.40 Довiдник дикої 
природи.
14.40,20.45 Дика при-
рода Чилi.
15.45 Левиний рик.
16.45 Ганг.
17.45,0.50 Секретнi 
територiї.
18.45 Брама часу.
22.50 Нiл.
23.50 Крила вiйни.
2.55 Судiть самi.
3.55 Україна: забута 
iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Творець iгор».
11.40 Х/ф «Люди Iкс: 
Початок. Росомаха». 
(16+).
13.50 Богиня шопiнгу. 
Батли за патли.
15.00 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
16.00,1.25 Панянка-се-

лянка.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок.
18.00 4 весiлля.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
22.00 Т/с «Ромео i Джу-
льєтта з Черкас». (16+).
23.00 Х/ф «Воду 
слонам». (16+).
5.50 Кориснi пiдказки.

6.25 Х/ф «Другие». (США 
- Испания - Франция - 
Италия). (16+).
8.10 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
10.15 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). (12+).
12.10 Х/ф «Монстры на 
каникулах 2». (США). 
13.40,5.20 Х/ф 
«Ужастики». (США - Ав-
стралия). (12+).
15.20 Х/ф «Помпеи». 
17.00 Х/ф «Поле битвы 
- Земля». (США). (16+).
18.55 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (США - Велико-
британия - Австралия). 
21.00 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
23.00 Х/ф «1+1». 
(Франция). (16+).
0.45 Х/ф «Идентифи-
кация». (США). (16+).
2.15 Х/ф «Почтальон». 
(США). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,18.50,2.35
«ДжеДАI».
9.10 Х/ф «Халк».
12.00 Т/с «Опер за ви-
кликом».
15.00 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.00 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Чорна вода».
21.25 Х/ф «Унiвер-
сальний солдат».
23.25 Х/ф «Крейсер».
3.10 «Цiлком та-
ємно-2017».
3.45 «Помста природи».
4.15 «Зловмисники».
5.15 Телемагазини.

«Ехо України» з М. Гана-
польським.
13.45 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чер-
негою.
17.15 «Не наша Russia» 
з М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» 
з В. Калнишем.
20.00 «Культурна полi-
тика» з Ю. Литвиненко.
20.30 «Вiйна за неза-
лежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiж-
народний огляд з Т. Бе-
резовцем та П. Залма-
євим.

5.00 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих», 1 с. 
(16+).
6.50 Х/ф «Универ-
сальный солдат». 
(США). (16+).
9.00 Х/ф «Морис 
Ришар». (Канада). (16+).
11.25 Х/ф «Частное 
пионерское». (12+).
13.25 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США 
- Великобритания). 
(16+).
15.10 Х/ф «Родина». 
(18+).
17.55 Х/ф «Небо над 
Берлином». (Германия 
- ФРГ - Франция). (16+).
20.20 Х/ф «Частное 
пионерское 2. Ура, ка-
никулы!» (12+).
22.20 Х/ф «Короткий 
фильм о любви». 
(Польша). (16+).
0.05 Х/ф «Рэмбо 3». 
(США). (16+).
2.15 Х/ф «Харви Милк». 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.30 Х/ф «Останнiй 
легiон».
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.10 Енеїда.
7.00,8.00,8.55 Новини.
7.05 М/ф «Пригоди 
Тайо».
7.45 Еко-люди.
7.50 Буковинськi за-
гадки.
7.55,8.10 Погода.
8.15 Д/с «Дикi тварини».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в Українi.
13.30 «Торговцi мрiями».
14.35 Бiатлон. Кубок 
свiту. I етап. Спринт, 10 
км, чоловiки.
16.20 Студiя «Дорога до 
Пекiна».
16.50 Бiатлон. Кубок 
свiту. I етап. Спринт, 7,5 
км, жiнки.
18.40 На вiстрi ножа.
19.45 Мiста та мiстечка.
20.00 Д/с «Колапс. Як 
українцi зруйнували iм-
перiю зла».
21.00,0.25,5.05 Тиж-
день на Суспiльному.
22.00 Т/с «Пуаро Агати 
Крiстi».
23.55 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
1.20 Х/ф «Страченi 
свiтанки».
2.55 Д/ф «Якого любили 
всi».

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00,2.50 «Свiт нави-
ворiт».
16.30,17.30 «Мандруй 
Україною з Дмитром 
Комаровим».
18.30 «Свiтське життя».

19.30,4.50 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Танцi з зiрками».
0.20 Бойовик «Росо-
маха: Безсмертний».

6.55 Х/ф «Вiйна гу-
дзикiв».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00
«Iнше життя».
13.00 «Речдок. Велика 
справа».
17.45 Х/ф «007: Завтра 
не помре нiколи». (16+).
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «Пасажир». 
(16+).
0.05 Х/ф «Винний». 
(16+).
1.45 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10 Д/с «Секретно. 
Холодна вiйна».
7.00,8.00,8.50,12.00,1
5.00,16.00,17.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
7.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
8.05 Невигаданi iсторiї.
8.35 Натхнення.
9.00 Божественна 
лiтургiя ПЦУ.
11.00,12.05 Боже-
ственна лiтургiя УГКЦ.
12.50,15.15 Х/ф.
16.10,17.10,22.00 Кон-
церт.
18.00,2.00 Пiдсумки 
тижня з А. Мiрошни-
ченко.
19.00 «Прямим текстом 
з Юрiєм Луценком».
20.10 Машина часу.
20.35 Стоп-реванш.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.

21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
0.30 Час «Ч».
1.10,5.55 Д/с «Злочин в 
тилу вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

5.00 Скарб нацiї.
5.10 Еврика!
5.15 Факти.
5.40,8.35 Секретний 
фронт.
6.45 Прихована небез-
пека.
7.35 Анти-зомбi.
9.30 Громадянська обо-
рона.
10.35 Х/ф «Про-
фесiонал». (16+).
12.45 Факти. День.
13.05 Х/ф «Паркер». 
(16+).
15.25 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти тижня.
20.40 Х/ф «Хеллбой 2: 
Золота армiя». (16+).
23.05 Х/ф «Хеллбой: 
Вiдродження кривавої 
королеви». (16+).
1.55 Х/ф «Сiкарiо 2: 
Проти всiх». (16+).
3.45 Я зняв!

5.30 Невiдома версiя. 
Вiрнi друзi. (12+).
6.05 Невiдома версiя. 
Бiлоруський вокзал. 
(12+).
7.20 Х/ф «Дачна по-
дорож сержанта Цибулi».
8.55 Х/ф «В бiй iдуть 
лише «старi».
10.50 Х/ф «Знахар».
13.45 СуперМама. (12+).
18.40 Битва екстра-
сенсiв. (16+).
21.00 Один за всiх. 
(16+).
22.10 Таємницi ДНК. 
(16+).
23.20 Україна має та-
лант.

6.00,23.40 Вар`яти. 
(12+).
6.50,8.20 Kids` Time.
6.55 М/ф «Як зловити 
перо Жар-птицi».
8.25 Х/ф «Пригоди Пад-
дiнгтона 2».
10.25 Х/ф «Могутнiй Джо 
Янг».
12.50 Х/ф «Конг: Острiв 
черепа». (16+).
15.10 Х/ф «Арма-
геддон». (16+).
18.15 Х/ф «Скарб нацiї».
21.00 Х/ф «Скарб нацiї: 
Книга таємниць». (16+).
2.40 Зона ночi.

5.50 Сьогоднi.
6.50,4.20 Реальна мiс-
тика.
9.05 Т/с «У минулого у 
боргу». (12+).
17.00 Т/с «Крила мете-
лика», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Крила мете-
лика». (12+).
23.00,2.00 Т/с «Бiйся 
своїх бажань».
1.30 Телемагазин.
3.50 Гучна справа.

9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» з 
Н. Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» з 
Н. Фiцич.
13.10 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
13.40 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
14.00,15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» 
з В. Калнишем.

20.00 «Прямий доказ».
20.20 «Watchdogs».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з 
Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала» 
з Ю. Петрушевським.
22.30 «Щасливий день з 
полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

5.00 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих», 2 с. (16+).
6.50 Х/ф «Рэмбо 3». 
(США). (16+).
9.00 Х/ф «Небо над Бер-
лином». (Германия - ФРГ 
- Франция). (16+).
11.25 Х/ф «Частное пио-
нерское 2. Ура, кани-
кулы!» (12+).
13.25 Х/ф «Короткий 
фильм о любви». 
(Польша). (16+).
15.10 Х/ф «Харви Милк». 
17.55 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
20.20 Х/ф «Частное пио-
нерское 3. Привет, 
взрослая жизнь!» (16+).
22.20 Х/ф «Короткий 
фильм об убийстве». 
(Польша). (18+).
0.05 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
2.15 Х/ф «Тихая гавань». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.35 «Ух ти show».
9.15 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.10 Х/ф «Голос мон-
стра». (12+).
12.10 Х/ф «Останнiй 
легiон».
14.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Т/с «Ганнiбал». 
(18+).
2.30 Т/с «Три сестри».
3.25 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Знаменитостi.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20 Майстри ремонту.
12.00 Правила життя.
14.40 Шiсть соток.
18.00,22.10 Удачний 
проект.
20.30 Дача бородача.
23.50 Реальний секс.
0.40,3.40 Кориснi по-
ради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.50 «Top Shop».
5.25 Х/ф «Захар Беркут».
7.10 «Слово Предстоя-
теля».
7.15 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
9.45 Т/с «Коломбо». 
13.20 Х/ф «Холодне лiто 
53-го».
15.15 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря Ай-
венго».
17.05 Х/ф «Це було в 
розвiдцi».
19.00 Х/ф «Золота мiна».
21.45 Х/ф «Напролом». 
(16+).
23.35 Х/ф «Герой». (16+).
1.25 «Легенди карного 
розшуку».

4.50,2.50 Х/ф 
«Странные взрослые».
6.15 «Диалоги о жи-
вотных. Новосибирский 
зоопарк».
6.55 «Устами младенца».
7.40 Местное время. 
Воскресенье.
8.15 «Моя любовь - 
Россия!»
8.40,4.10 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
9.55 «Сто к одному».

10.40 «Большая пере-
делка».
11.40 «Парад юмора».
13.15 Т/с «Большие 
надежды».
17.40 «Всероссийский 
открытый телеви-
зионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
19.00 Вести недели.
21.00 Москва. Кремль. 
Путин.
21.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».
0.25 Д/ф «Выход из ка-
рантина. Уругвай, Па-
рагвай и другие».
1.15 Х/ф «Ой, ма-
мочки...»

6.25,2.00 Мiстична 
Україна.
7.25 Випадковий свiдок.
8.50 Речовий доказ.
10.00,3.00 Правда 
життя.
11.00 Правила вижи-
вання.
12.05,18.00 У пошуках 
iстини.
13.00,0.00 Секретнi 
територiї.
14.00 Крила вiйни.
15.00 Титанiк: наслiдки.
17.00 Природа сього-
дення.
19.00 Нiл.
21.00 Прихованi коро-
лiвства.
1.00 Сiяя: з нами у дику 
природу.
5.00 Дика природа Чилi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.40 Х/ф «Артур i 
мiнiпути».
11.35 Х/ф «Творець 
iгор».
13.30,0.00 Одного разу 
пiд Полтавою.
16.30 Х/ф «Люди Iкс: 
Перший клас». (16+).
19.00 Х/ф «Люди Iкс: 
Апокалiпсис». (16+).

21.50 Х/ф «Люди Iкс: 
Темний Фенiкс».
3.15 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.40 Х/ф «Мемуары 
гейши». (США). (18+).
9.00 Х/ф «Клуб люби-
телей книг и пирогов из 
картофельных очистков». 
(Великобритания - 
Франция - США). (18+).
11.00 Х/ф «Марли и я». 
(США). (12+).
12.55,5.00 Х/ф «Бет-
ховен». (США). (12+).
14.20 Х/ф «Остров 
Ним». (США). (12+).
15.50 Х/ф «Монстры на 
каникулах». (США). (6+).
17.20 Х/ф «Монстры на 
каникулах 2». (США). 
18.50 Х/ф «Человек 
дождя». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка». (США). 
23.20 Х/ф «Чтец». (США 
- Германия). (16+).
1.20 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя 
хочу». (Испания). (16+).
3.20 Х/ф «С любовью, 
Рози». (Великобритания 
- Германия). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
9.10,0.40 «Загублений 
свiт».
13.15 Т/с «Перевiзник 
2».
16.10 Х/ф «Чорний 
яструб».
19.00 Х/ф «Ураган».
21.00 Х/ф «Веселi 
канiкули».
22.50 Х/ф «За лiнiєю 
вогню».
1.55 Т/с «Карпатський 
рейнджер».
2.50 «Вiдеобiмба 2».
4.20 «Найкраще».
4.25 «Зловмисники».
5.15 Телемагазини.

неділя, 28 листопада

Відповіді на кросворд з №44

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Нотний первiсток. 4. Слово з 
«Кiн-дза-дза». 6. Юрист. 9. Дикий 
бик. 11. Тибетська система во-
рожiнь. 13. Рух у танцi. 14. Вулкан 
на Фiлiппiнах. 16. Вигук. 17. Ре-
кламно-iнф. агентство. 19. Опора 
мосту. 20. Хетська богиня. 21. 
Дитина курки. 22. Автомат Калаш-
никова. 23. Глибоке мiсце рiки. 24. 
Спiвочий колектив. 25. ...-Плата. 
26. 41-й президент США. 28. Рiчка 
в Росiї. 30. Табачник. 31. Япон-
ський театр. 32. Широкий одяг. 37. 
Вигук. 38. Нота

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Рiчка у В`єтнамi. 2. Рiчка у 
Францiї. 3. Притока Гаронни. 4. 
Марка вертольота. 5. Укр. телеба-
чення. 7. «... Гра» (гурт). 8. Радян-
ський iлюзiонiст. 9. Западина в 
Тихому океанi. 10. Валка вер-
блюдiв. 11. Спагеттi. 12. Вигук при 
болю. 15. Мiсто в Португалiї. 18. 
Земельна мiра. 19. Нiмецький ком-
позитор. 25. Муз. нота. 26. Ви-
нахiдник телефону. 27. Положення 
у шахах. 29. Густина. 32. Японська 
холодна зброя. 33. Вигук. 34. Оди-
ниця площi. 35. Опiр. 36. Запе-
речна частка

По горизонталi:
1. Сон. 5. Алi. 8. Апо. 9. Нiл. 10. Де. 11. 
Пил. 13. Мi. 14. Кола. 17. Iкра. 20. Нi. 
21. Ра. 22. Iрод. 23. Указ. 24. Ре. 25. Пi. 
26. Берг. 28. Баян. 30. Ар. 31. Омо. 33. 
Ер. 35. Каа. 37. Iго. 38. Аск. 39. Арк

По вертикалi:
1. Сад. 2. Опек. 3. Но. 4. Три. 5. Ан. 6. 
Лiма. 7. Iлi. 11. Па. 12. Лi. 15. Оноре. 16. 
Лiдер. 18. Крупа. 19. Ракiя. 26. Брас. 
27. Го. 28. Бо. 29. Негр. 30. Ака. 32. 
Мир. 34. Рок. 36. Ак. 37. Iа

КРОСВОРД
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47
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

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

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

Дорого. Доріз. Цілодобово
Тел. 0990302837, 0962684531

45 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

45

41

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ОР
ОГ

О

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

3

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

51

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 0969329526

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

СВИНЕЙСВИНЕЙ

51

КУПЛЮ СВИНЕЙ

45Тел.: 0669676637

Цілодобово

51

Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

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

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 

51

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

КОРІВ ДІЙНИХ 
У БУДЬ 
 ЯКІЙ КІЛЬКОСТІ

 Тел.: 0982662042 ,0991737570

51

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 
КІЗ, БАРАНІВ

Тел. (066) 820-60-07, (097) 843-28-38, 
(095) 443-28-14 Роман

Вимушений забій

51

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КІЗ, БАРАНІВ.

Вимушений доріз

0999597822 
0679830196

51

Тел. : 0980449320 ,0501403606
Тройно Серій Сергійович м. Харків

живою вагою. Терміновий виклик! 

КУПЛЮ 
ДОРОГО

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, 
КОНЕЙ

48

КІЗ -12 грн./кг. 
ЦАПІВ – 15 грн./кг. 
ОВЕЦЬ – 30 грн./кг 

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 
51

КУПЛЮ СВИНЕЙ,
СВИНОМАТОК

живою вагою

0662183433, 
0671111363Те

л.

БУДИНКИ
Продаж

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

� БУДИНОК, вул.	Кондра-
тенка,	113.	Газ,	вода,	з/д	
6	соток.	Недорого.	Тел.	
0505976790.	(18)

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

� БУДИНОК, житловий, с. 
Погарщина, 1971 р.з. З/п 
74 м.кв., елекро- та газифі-
кований, вода поряд, л/к, 2 
гаражі, господарські споруди. 
З/д 25 + 80 соток. Або обміняю 
на пай. Тел. 0994417501

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

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

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

� БУДИНОК, 2 гаражі, р-н 
автопарку. З/д 20 соток, заве-
дено 3 фази, всі зручності, 
лічильники на все. Ціна при 
огляді. Тел. 0994703562

� САДИБА с. Красна лука, 72 

м.кв., 4 кімнати, газ, вода, л/
кухня, гараж, господарські спо-
руди, погріб, сад, 29 соток 
орної землі. Зручне місце, 
асфальтний під’їзд. Поряд 
ліс, річка. Ціна договірна. Тел. 
0997625275

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

� БУДИНОК, 86 м. кв., пров. 
Сумський, 54. Поруч центр. Газ, 
вода, господарські споруди. 
Ціна договірна. Тел. 0951350748

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

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

� БУДИНОК, р- н дитбудинку, 
з/д 9 соток, л/к, гараж, сарай, 
газ, вода. Або обміняю на 
1-кімн. кв. Тел. 0661196506.

� БУДИНОК, с. Красна Лука, 
66,7 м.кв.  Газ, вода, господар-
ські споруди, з/д, річка поряд. 
Ціна договірна. Можлива роз-
строчка. Розгляну всі варіанти. 
Тел. 0957757334.

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

� БУДИНОК, житлова площа 
71 м.кв., з/д 10 соток, госпо-
дарські споруди, 1994 р.з., вул. 
Молодіжна. Тел. 0506403270. 

� БУДИНОК, недорого, р-н 
дитбудинку. Газ, вода, 63 м.кв., 
з/д 7 соток. Можливий обмін 
на 1-, 2-кімн. квартиру. Тел. 
0500848815

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

� ДАЧА в с. М. Будища, 50м. 
від річки, вагончик. Ціна дого-
вірна. Тел. 0995372117. 

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

� БУДИНОК зі зручностями, 
р-н магазину «Хуторянка». Тел. 
0666319343. 

� БУДИНОК, вул. С. Коза-
ченка. З/п 60,4 м.кв., 4 кімнати, 
гараж, сарай, господарські спо-
руди, вхідний погріб, всі зруч-
ності. Тел. 0994911774. 

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

� БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 
80 м.кв. Всі зручності, л/кухня, 
гараж, вхідний погріб, з/д 10 
соток. По бажанню – меблі. 
Ціна розумна, договірна. Тел. 
0953995098.

� 1/2	БУДИНКУ, центр, всі 
зручності. Гараж з ямою, погріб, 
сарай. Після 19,00 не телефо-
нувати. Тел. 0978238683. 

КВАРТИРИ
Продаж

� 1-КІМН. кв., с. Петрівка-Ро-
менська, з/п 30,1 м.кв., 2/4 
поверх. Тел. 0509947428

� 1-КІМН. кв., з/п 22,9 м.кв., 
р-н Сарський, 1-й поверх, 
централізоване опалення. 

Ремонт, все нове. Ціна 8000 
у.о. Без торгу. Тел. 0997595894, 
0981155134

� 3-КІМН. кв. покращеного 
планування. З/п 80 м.кв., кухня 
17 м.кв., коридор 13 м.кв. 
Центр міста, пл. Миру, 12. Ціна 
19 тис. у.о. Тел. 0661310533 
(Тетяна)

� 1-КІМН. кв., (малосімейка), 
4/5 поверх, вул. Швидкого, 3, 
з/п 22 м.кв., кімната – 12 м.кв. 
Ціна 8 тис. у.о. Можливо у роз-
строчку. Без ремонту та торгу. 
Тел. 0955176732 

� КВАРТИРА с. Петрівка-Ро-
менська. Терміново, недорого. 
Три сараї, погріб, гараж. Всі 
зручності. Тел. 0505336753

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

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

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

� 3-КІМН. кв., р-н В. Кругу, в 
будинку де м-н «Горизонт». Є 
сарай, погріб. Тел. 0664116050, 
0995412446, 0981794275

� 1-КІМН. кв., в центрі 
міста, по вул. Шевченка. Тел. 
0992896488.

� 3-КІМН. кв., центр м. Гадяч, 
2/5 поверх. Балкон та лоджія. 
Квартира не кутова, взимку 
тепло. Ціна договірна. Тел. 
0505240164, 0509782394

� 3-КІМН.кв., 62,3 м. кв., м/п 

вікна, лічильники, опалення 
централізоване, не кутова, Пол-
тавська, 100. Тел. 0667121463.

� 2-КІМН. кв., 1/2 поверх, 
центр міста з гаражем та 
сараєм. Ціна договірна. Торг 
при огляді. Тел. 0994875190. 

� 2-КІМН. кв., 50,5 м.кв., 5/5 
поверх, вул. Гетьманська, 49. 
Тел. 0994573042. 

� 3-КІМН. кв., 1/5 поверх, 
вікна – склопакети. Індивіду-
альне опалення, з/п 59 м.кв., 
відмінний стан. Ціна при звер-
ненні. Торг при огляді. Тел. 
0503044598. 

� 3-КІМН. кв., 45 м.кв., 2/2 
поверх, по вул. Гагаріна, р-н 
цегельного з-ду. Вмебльована, 
комунікації замінені, окремі кім-
нати, тепла, балкон (пластик), 
сарай, погріб. Ціна 16500 у.о. 
Тел. 0660591038.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

� З/Д	10	соток, р-н авто-
станції, приватизована. Кому-
нікації поруч. Пров. Шкільний, 
11А. Тел. 0667535655

� З/Д	9	соток,	із	старим	
будинком. М. Гадяч, вул. Пер-
шотравнева, 111. Є світло, 
вода підведена. Молодий сад. 
Ціна договірна, при огляді. Тел. 
0956843543

� З/Д	0,25	га., с. Білен-
ченківка. Є фундамент, буді-
вельний паспорт. Комунікації 
поряд. Тел. 0996858865

� З/Д	10	соток, приватизо-
вана, з фундаментом, 150 МЗ в 
«болгарському містечку». Тел. 
0953514363 

� З/Д	10	соток,	р-н Моло-
діжний. Тел. 0500135749

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

� ЧАСТИНА	БАЗИ	, р-н заліз-
ничного вокзалу. Або здам в 
оренду. Тел. 0662297556

� МАЙСТЕРНЯ	ПО	РЕМОНТУ	
АВТО: гараж, фарбувальна 
камера, котельня, котельня, з/д 
8 соток, навіс поряд з гаражем. 
Усі комунікації. Р-н пожежної 
частини. Тел. 0660973404  

� МАГАЗИН, 37 м.кв. 
Навпроти «Полтава-Банк». Тел. 
0957686030  

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

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

� КВАРТИРА подобово, центр, 
р-н Сарський (навпроти «Нова 
Пошта»). Тел. 0995434929

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

� БУДИНОК на тривалий термін, 
центр міста. Тел. 0952553744

� КАБІНЕТ по вул. Вокзальна, 2 
(р-н М. Круг), 25 та 14 м.кв. Мож-
ливе облаштування під будь-які 
цілі. Тел. 0505256473 

47

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

КУПЛЮ

45

Приймаємо заявки на
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ

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

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

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

коричневого відтінку. 
 Тел 097-694-27-31 (Наташа)

48Тел. 0950086550

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ

49

Дорого купуємо 
свиней, свиноматок.

ЦІЛОДОБОВО

066 1808984066 1808984
068 4839984068 4839984

Те
л

Те
л
..
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0502541132
 0501458166

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ

Те
л.

 

46

 ЗАКУПОВУЄМО КОРІВ, 
БИКІВ. ДОРОГО.

Вимушений забій. 
Самовивіз.

Тел. 0664626156

46

ЗАКУПОВУЄМО КОРІВ, 
БИКІВ. ДОРОГО. 

Вимушений забій. 
Самовивіз.

Тел. 
0950204158

ЗАКУПОВУЄМО 
ТЕЛЯТ 

від молочного 
до 200 кг.

Ціна договірна.
Тел.: 

0665677984
0688167184 48
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	� КВАРТИРА в центрі міста. 
Вмебльована,  Wi-Fi, подобово, 
бригаді у відрядження, на три-
валий термін. Тел. 0955558004 

	� ГАРАЖ у центрі міста. Тел. 
0995586145

ГАРАЖІ
Продаж

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

	� ГАРАЖ,	пров. Сум-
ський. Ціна договірна. Тел. 
0951963214.

	� ГАРАЖ з/п 62 м. кв., вхідний 
погріб, вул. Драгоманова (р-н 
гуртожитку училища куль-
тури). Земля та будівля прива-
тизовані. Ціна договірна. Тел. 
0661868392.

АВТО
Продаж

	� ВАЗ-21013, 1986 р.в., в 
доброму робочому стані. ГБО. 
Тел. 0667241818

	� ВАЗ-21099, 2005 р.в., 1,5 
інжектор, один власник, тем-
но-зелений металік. Пробіг 136 
тис. км. Ціна 75 тис. грн.. Тел. 
0508770997

	� ВАЗ-2199, 2005 р.в., синій 
колір, газ/бензин. Ціна 2200 у.о. 
Тел. 0664525166

	� ВАЗ-2104, нормальний 
стан. Тел. 0995412446, 
0981794275 

	� ВАЗ-2107,	гарний стан. Тер-
міново. Ціна договірна. Тел. 
0959379325, 0509193068. 

	� ЗАЗ	«Славута», 2000 
р.в. Ціна 30000 грн. Тел. 
0506718465. 

	� ЗАЗ	«Славута», 2004 р.в., 
2 к/т гуми, нова АКБ, замінене 
мастило, тосол. Авто у гарному 
стані. Ціна 2500 у.о. Торг. Тел. 
0500822215. 

	� ВАЗ-2106, 1981 р.в., пере-
варена. Деталі по телефону. 
Тел. 0508525503

	� DAEWOO	Lanos, 1998 р.в., 
двигун 1,5. Тел. 0662683686. 

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� МІНІ-ТРАКТОРИ	ТА	С/Г	
ТЕХНІКА	із	Польщі: обприску-
вачі, дискові борони АГ, культи-
ватори, розкидачі міндобрив, 
плуги та інше. Доставка. Тел. 
0938156531, 0972790378. (47)

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

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

	� ДИСКИ	З	ГУМОЮ (Peugeot 
Partner, Citroen Berlingo), 
Matador, 195/65 R15, літо, 30% 
зносу. Тел. 0507756543

	� ГУМА зимова, 175/70 R13, на 
дисках, Lanos, 4 шт. Ціна 4 тис. 
грн. Тел. 0509218213 

	� Т-40: блок, колінвал, 
колектор, пускач, поршні. Тел. 
0982773705. 

	� ГАЗ	–	2410	Волга. Тел. 
0667011653, 0975799474.

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

	� ПІСОК,	цемент,	з/б	кільця	
колодязьні,	кришки	(вироб-
ництво,	продаж,	монтаж).	
Газоблок.	Щебінь	різних	

фракцій,	щебінь	для	ланд-
шафтного	дизайну,	гран-
відсів,	камінь	бутовий.	
Керамзіт.	Доставка.	Тел.	
0953514363

	� ПИЛОМАТЕРІАЛИ: брус, 
дошка, шалівка, штахет. 
Доставка. Тел. 0970787764, 
0999331261

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

	� ЦЕГЛА	б/в та нова, ракушка. 
ШИФЕР б/в. Пісок, щебінь, 
гранвідсів. Дошка, обрізки з 
пилорами. Дрова. Доставка. 
Тел. 0501446845

	� ПОЛІКАРБОНАТ новий, 
розмір 2,1х6м., товщина 3мм. 
Синій колір. С. Вельбівка. Тел. 
0999533821. 

	� ШИФЕР б/в, 6-хвильовий, 
145 м.кв. Тел. 0953221040

МЕБЛІ
Продаж

	� КРІСЛО	б/в, ціна 1200 грн. 
Тел. 0509534435

	� СТІНКА меблева. Недорого. 
Терміново. Тел. 0956193381.

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

	� ТЕЛЕФОН Nokia Asha 311 та 
чохол на пояс. Тел. 0662436772.

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

	� ПАЛЬТО	зимове, р.52. 
Сучасне, у гарному стані. Тел. 
0960337649

РІЗНЕ
Продаж

	� АРКИ заднього колеса, вну-
трішні та зовнішні, на ВАЗ. 
Табуретки дерев’яні. Блок дви-
гуна Т-16. Тел. 0506718465

	� БУТЛІ 5л., сівалка та про-
польник (ручні), коток з балона, 
підгортач дисковий, лебідка 
на 2т., корморізка, ящик мета-
левий на 2т. зерна, сепаратор, 
швейна машинка «Singer», 
тумба, стіл-мийка, шафи-пенал 
2шт., дошка дубова, стру-
гальний станок, бетономі-
шалка, метал 4мм., 4х1м. Тел. 
0994417501

	� КАРТОПЛЯ їстівна, смачна. 
Ціна 8 грн./кг. Тел. 0509608070

	� ФГ	ПРОДАЄ	КУКУРУДЗУ.	З	
доставкою.	Тел.	0995139836

	� БУРЯК, кормовий, вело-
сипед дитячий, куртка на 
хлопчика 8-10 років. Тел. 
0990385113

	� КАРТОПЛЯ дрібна, кілька 
мішків. Тел. 0662436772

	� КУКУРУДЗА, урожай 2021 
року. С. Сари. Тел. 0994174195, 
0970161693

	� ДРОВА. Тел. 0955250575

	� ХОЛОДИЛЬНИК «Stinol», 
б/в, гарний стан. Ціна дого-
вірна. Тел. 0501776708

	� СТІЛ ПИСЬМОВИЙ, 1-но 
тумбовий- 1шт., стільці м’які 
– 4 шт. Взуття чоловіче, р.42: 
ботинки зимові, туфлі осінні, 
туфлі літні. Стіл овальний, 
розкладний - 2шт. Швейні 
машинки: «Зінгер», «Подоль-
ська». Тел. 0990549626. 

	� ТЕЛЕВІЗОР «Thomson», 
розмір екрану 42х32, кольо-
ровий, 2002 р.в. м., Гадяч. Тел. 
0999533821

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

	� САКВОЯЖ для подо-
рожей, швейна машинка 
«Подольськ», книги, посуд, 
одяг, шуби хутряні, черевики  та 
чобітки жіночі р. 39-40, блузки, 

спідниці. Все р. 54-56. Тел. 
0993563369. 

	� СТАНОК стругальний. Труба 
д.47 см., довжина 2,3м. Тел. 
0992810049. 

	� БАННИЙ	ВІНИК. Дуб, 
береза. Тел. 0999113938

	� ДРОВА рубані, твердих та 
м’яких порід. Доставка по місту 
та району. Тел. 0957998288

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0502241769, 0972210906.  

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

	� СІНО тюковане. Жом. 
Доставка. Тел. 0979796234

	� КОТЕЛ «Данко» б/в. Газова 
колонка б/в, у робочому стані. 
Ванна чавунна, батареї чавунні. 
Тел. 0982773705. 

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

	� БАЛОН кисневий, редуктор, 
радіатор пічки КамАЗ, акуму-
лятор лужний. Тел. 0996202072.

	� КОЛЯСКА дитяча, акор-
деон,  спортивний велосипед 
дитячий. Тел. 0669508367. 

	� ЧОБОТИ хромові (офіцер-
ські), р.41, нові. Котел «Тайга» 
під газ/дрова. Тел. 0669749666. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна, банки 
0,5л., перука, тренажер. Тел. 
0669508367. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна, пере-
брана, 400 кг. Дешево. Тел. 
0955321226. 

	� КВІТИ	КІМНАТНІ: драцена, 
юкка, дифенбахія, клівія, алое, 
монстеро, каланхоє. Посуд: 
чашки, кришталь. Бутлі 5л. Таз 
200л. Тел. 0950678649. 

	� СЕЙФ, каністри 25л. Труба 
вентиляційна. Бочки металеві 
200л. Тел. 0663545705. 

	� ЯЩИКИ дерев’яні, тумби 
кухонні, навісні шафки. Тел. 
0663545705.  

	� БІДОНИ алюмінієві, 40л. 
Холодильник «Атлант», б/в, 
гарний стан. М’ясорубка ручна, 
соковижималка-шатківниця 
електрична, тонометр автома-
тичний, б/в, глюкометр новий. 
Тел. 0952553744. 

	� ВАННА металева «Гар-
монія». Відмінний стан. Майже 
нова. Ціна договірна. Тел. 
0957164630. 

	� ШИФОНЬЕР, трюмо, комод, 
витяжка електрична, телевізор 
14д., люстра, паласи. Всі у від-
мінному стані. Тел. 0503044598.  

	� ЛІЖКА 1-спальні. Коляска 
дитяча, 1975 р.в. Сервізи 
чайні 1975 – 1980 р.в. Тел. 
0663545705. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна, 17 відер, 
10 грн./відро. Тел. 0992700080. 

	� БУРЯК кормовий, велосипед 
підлітковий, куртка для хлоп-
чика 8-10р. Тел. 0990385113

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

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0639575561

	� ДРОВА твердих порід. 
Доставка. Тел. 0666681515

	� МЕБЛІ. Посуд . Лампа 
паяльна. Бак для душа, зерна. 
Сіно. Балон, бідон. Телевізор 
малий. Скло віконне. Вело-
сипед «гном». Відеомагні-
тофон. Ботинки р.42, чоловічі. 
Тел. 0955711574

ТВАРИНИ
продаж

	� ДВІ	КОЗИ. Тел. 0992613054

	� КОЗИ кітні. Тел. 0682163214

	� ДВІ	КІЗОЧКИ на утримання. 
Білої масті, одна шута, інша з 
ріжками. Обидві первітки. С. 
Лютенька. Тел.0506381213

	� ПОРОСЯТА в’єтнамські. 
Гуси, живою вагою або туш-
ками.  Тел. 0994867747 

	� СВИНКА в’єтнамська, вік 6 
міс. Тел. 0958497363. 

	� ІНДОКАЧКА (селезень). Тел. 
0506380373. 

	� КОЗЕНЯТА (кізочки). Тел. 
0963159609. 

	� ТЕЛИЦЯ тільна, черво-
но-ряба. Тел. 0507216496. 

	� КІЗОЧКА безрога, кітна 4 
міс. Від хорошої молочної кози. 
Тел. 0687469402

	� ТЕЛИЦЯ, тільність 5 
місяців, червоно-степова. Тел. 
0500846248

	� ВІДДАМ у	добрі	руки 
дуже симпатичних, грайливих 
котиків. До лотка привчені. Тел. 
0667549418

КУПЛЮ
 

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

	� КІЗ,	баранів, цапів. Цілі 
горіхи. Тел. 0663397271

	� ШИФЕР	б/в, 8-хвильовий. 
Тел. 0509608070

	� КУКУРУДЗУ	сушену, кілька 
тонн. Тел. 0662436772

	� ВОРОТА у двір. Плиту газову. 
Мийку у зборі. Тел. 0978980792

	� АВТОЗАПЧАСТИНИ	«ЗІЛ», 
«ГАЗ», «УАЗ»  (нові, СРСР). Тел. 
0988417205, 0955162957

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ЗАГУБЛЕНА	ПАПКА	З	
ДОКУМЕНТАМИ (паспорт, 
військовий квиток, медична 
книжка) на	ім’я	Валерія	Пав-
ловича	Панченка. Прохання 
повернути за винагороду. Тел. 
0671260408

	� ВТРАЧЕНЕ	ПОСВІДЧЕННЯ	
УБД серія АБ №297361 видане 
ім’я Олександра	Вікторовича	
Євграфова

	� ВТРАЧЕНЕ	ПОСВІДЧЕННЯ	
УБД серія АБ №340141 видане 
на ім’я Юрія	Анатолійовича	
Гребінченка 17 листопада 
2015 року

ЗНАЙОМСТВА

	� ЧОЛОВІК	69р., шукає дру-
жину віком 60-70 років. На 
переїзд не згоден. Без шкід-
ливих звичок. Тел. 0997244377

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлібопічок	
та	іншої	побутової	тех-
ніки.	Ремонт	електроінстру-
ментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� СПИЛЮВАННЯ	ДЕРЕВ 
будь-якої складності. Тел. 
0988654900

	� ПРИВЕЗУ: пісок, гранвідсів, 
щебінь, кільця на каналізацію, 
Послуги маніпулятора. Тел. 
0662127037

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

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

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

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. 
Тел. 0687844221

	� ВИКОНАЮ	БУДЬ-ЯКІ	
РОБОТИ	у вашій оселі. Тел. 
0991447497 (Олександр)

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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

	� РЕМОНТ	КВАРТИР, кімнат, 
будинків. Усі види внутрішніх 
робіт: гіпсокартон, шпаклівка, 
шпалери, штукатурка, плитка 
та інше. Якість, досвід роботи, 
порядність. Під ключ. Тел. 
0506836254, 0982526738

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

	� РЕМОНТ	КВАРТИР,	
БУДИНКІВ під ключ. Монтаж 
опалення. Послуги сантехніка 
та електрика. Тел. 0955396369 
(Валерій)

	� ВСІ	ВНУТРІШНІ	РОБОТИ. 
Шпаклівка, гіпсокартон, плитка, 
ламінат, клейка шпалер, вста-
новлення унітазів, ванн. Фар-
бування стін і стель. Недорого. 
Телефонуйте, про ціну домови-
мось. Тел. 0992384298

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

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлібопічок	
та	іншої	побутової	тех-
ніки.	Ремонт	електроінстру-
ментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

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

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

	� УТЕПЛЕННЯ приватних 
будинків та багатоповерхівок. 
Комплексний ремонт житла. 
Професійно. Якісно. Відпові-
дально. Тел. 0663472865

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	пилососів, холодиль-
ників, болгарок, чистка бой-
лерів, дрилів та іншої електро-
техніки. Виїзд майстра. Зварю-
вальні роботи, пайка. Спилю-
вання дерев різної складності. 
Тел. 0997199623. (Олександр)

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ. Вантажні 
перевезення ЗІЛ-САМОСКИД. 
Привезу: пісок, щебінь, гран-
відсів. Вивезу сміття тощо. 
Доставка по місту та району. 
Тел. 0667030045, 0987650405

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ. Вантажні 
перевезення	по місту та району. 
Вивезу сміття. Привезу пісок, 
щебінь, гранвідсів та інше. Тел. 
0508383313

	� ПОСЛУГИ	ЕЛЕКТРИКА	
ТА	САНТЕХНІКА.	Тел.	
0682894875

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ будь-якої 
складності, з гарантією. Всі 
види внутрішніх робіт: гіпсо-
картон, плитка, ламінат, шпа-
клівка, санвузол, опалення, 
тепла підлога, електрика. Виїзд 
по району. Тел. 0661194638, 
0665947293

	� ВСІ	ВИДИ	РОБІТ: утеплення 
фасадів, короїд. Всі внутрішні 
роботи. Швидко. Якісно. Тел. 
0685436949

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлібопічок	
та	іншої	побутової	тех-
ніки.	Ремонт	електроінстру-
ментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� ПРИВЕЗУ	ДРОВА, щебінь, 
гранвідсів, пісок. Вивезу сміття. 
Тел. 0950542553

РОБОТА
 

 � Пропонуємо роботу ОХО-
РОНЦЯ (чоловіки та жінки), вах-
товий метод 15*15 діб. Проїзд, 
проживання за рахунок фірми, 
компенсація за харчування. 
Заробітна плата від 4500 грн. 
за вахту. Тел. 0668008713, 
0674627014 

 � Терміново потрібна 
ПОРЯДНА	ЖІНКА по догляду 
за чоловіком похилого віку. Тел. 
0506452686

 � На вантажне СТО потрібен 
СЛЮСАР по ремонту двигунів, 
КПП, мостів, гідравліки… З/п 
висока. Тел. 0930060043

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

 � Підприємство запрошує на 
роботу МИЙНИКІВ	авто. Тел. 
0955790116

 � Підприємству на роботу 
потрібен ВОДІЙ категорії «С». 
Тел. 0509403914

 � На роботу потрібні МИЙ-
НИКИ. Тел. 0953344447

 � Потрібен МИЙНИК. Тел. 
0660078379

	� УТЕПЛЕННЯ	СТІН,	
горищ,	підлоги	за	допо-
могою	видувного	облад-

нання.	Утеплювачі:	перліт,	
еко-вата,	теплі	штука-

турки	та	ін.	Мокрий	фасад.	
Обстеження	теплові-

зором.	Діє	державна	про-
грама.	Тел.	0954795522,	

0964795522.	www.
tepladomivka.sumy.ua		

(№51)

	� ЧИСТИМО	ТА	
ПОГЛИБЛЮЄМО	

КОЛОДЯЗІ.	Встановлюємо	
бетонні	кільця.	Копаємо	

каналізації.	Тел.	
0507345680.	(50)

ТОВ «Будсантехпроект» надає послуги з обслуговування, прочистки та 
перевірки димових і вентиляційних каналів з наступною видачею           

 АКТУ ПЕРЕВІРКИ ДИМОВИХ ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ.
Адреса: вул. Полтавська, 17-А 
(колишня піцерія «Чіполіно»)

Тел. для довідок: 0665553727, 0509975774. (45)

46

- Формувальники
- Зварювальники
- Водій універсал 
(навантажувач, 
грузових та легкових 
автомобілів)  

- Оператор пода-
вання наповнювачів
- Слюсарі 
- Токарі 
- Різноробочі
 

ЗАВОДУ «ЗЖБК-13» 
НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

м. Харків, вул. Матросова, 1-А
 тел. 0672196404

	� ПРИМІЩЕННЯ під офіс, чи під 
складське приміщення. Р-н ринку 
«Орбіта». Тел. 0503462730. (№46)

Долучайтеся до акції 
Редакція газети «Базар Медіа в Україні» 

продовжує збір речей у гарному стані для 
організації інвалідів. 

Хто має охайні, у гарному стані, одяг, взуття, 
постільну білизну приносьте до приміщення 

організації інвалідів, яке знаходиться за адресою: 
м. Гадяч, площа Соборна, 21

Допоможи ближньому! 
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

16.11. 
Марина 

Лагуткіна 
(с. Ручки) хл., 
3490 51 см
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У жовтні у Полтаві та області зареєстрували 260 
нових авто на загальну суму 8 млн доларів. Серед 
цих авто найпопулярнішою моделлю був французь-
кий хетчбек Renault Sandero.

Позашляховики та кросовери склали 73% від заре-
єстрованих у жовтні машин. Авто, що обладнані ди-
зельними моторами, становили 31% ринку. Середня 
вартість кожного автомобіля перевищила 30 500 до-
ларів, якщо не враховувати ціни додаткового облад-
нання, – повідомляє сайт з продажу автомобілів RST.
ua.

Renault було найпопулярнішим брендом в регіо-
ні. У жовтні зареєстрували 40 таких автомобілів на 
суму понад 670 тис доларів. Хетчбек Renault Sandero 
став бестселером серед моделей і покрив 7% прода-
жів. Крім нього часто купували Kia Sportage і Toyota 
Land Cruiser Prado.

Загалом у жовтні в Україні зареєстрували 7 850 
нових авто на загальну суму 255 млн доларів. Серед 
цих авто найпопулярнішою моделлю був корейський 
кросовер Kia Sportage. Також українці придбали два 
Rolls Royce Cullinan (кожен по 500 тис. доларів) і 
один Ghost (380 тис. доларів); один Aston Martin 
DBX (275 тис. доларів); шість Porsche Panamera (ко-
жен по 132 тис. доларів) і шість Maserati Levante (ко-
жен по 82 тис. доларів). 

Нагадаємо, впродовж трьох кварталів 2021 року в 
Полтаві та області зареєстрували 2 475 нових авто-
мобілів. На покупку цих авто витратили 81 млн до-
ларів, а найпопулярнішою моделлю був кросовер 
Renault Duster.

В групу у Фейсбуці «Дорожній контроль» чоловік 
написав оголошення: «Підкажіть будь ласка, куди 
звернутися! Як знайти свою машину? Продана за до-
віреністю в 2015 році, досі не переоформлена і при-
ходять штрафи».

В коментарях цей чоловік додає, що звертався в 
сервісний центр МВС, але там сказали: «самі шу-
кайте».  Як шукати? Відкликати довіреність або піти 
іншим шляхом — заявити про крадіжку і оголосити 
машину в розшук. Тому що юридично автомобіль на-
лежить йому. І він може його повернути. Так, штра-
фи — то неприємно, але вони можуть окупитися ав-
тівкою, якщо у власника буде бажання.

За словами юриста Ярослава Мартинюка, в спра-
ві «купівля/продаж автомобіля по довіреності» най-
більше програє покупець.

«В чому суть такої купівлі/продажу: власник авто-
мобіля видає нотаріальну посвідчену довіреність на 
іншу особу. В свою чергу ця особа передає власнику 
автомобіля гроші за авто. І вважається, що власник 
автомобіль продав, а покупець придбав, — розпові-
дає юрист. — Однак при такому способі купівлі авто, 
власником автомобіля залишається продавець, а не 
покупець. Тому, тут варто добре подумати, чи відда-
вати гроші за автомобіль «за довіреністю», чи краще 
відразу поїхати до Сервісцентру та оформити дого-
вір-купівлі продажу авто з переходом всіх прав влас-
ника до вас. Так, це буде коштувати трохи більше, але 
витрачені гроші допоможуть вам зберегти нерви та 
ще більші грошові кошти в майбутньому.»

На які ризики йде покупець, 
купуючи авто за довіреністю:
Автомобіль може перебувати під арештом, накла-

деним на нього судом або приватним чи державним 
виконавцем за якісь боргові зобов’язання власника. З 
подальшим оголошенням автомобіля в розшук, його 
примусовим вилученням та подальшим продажем.

Автомобіль може перебувати в заставі із забороною 
його подальшого продажу. Наприклад, якщо він був 
придбаний в кредит В такому випадку ви не зможе-
те його переоформити.

Автомобіль може бути поділений судом, як спільне 
майно подружжя, якщо власник буде розлучатися зі 
своєю дружиною. Після поділу майна у вас можуть 
його витребувати на користь одного із подружжя.

Даний автомобіль може бути двійником із підро-
бленим техпаспортом на номерними знаками від ін-
шого автомобіля.

Якщо юридичний власник автомобіля помре, його 
спадкоємці будуть мати повне право на придбаний 
вами автомобіль.

Довіреність може бути відкликана власником в 
будь-який час і у вас фактично залишиться тільки 
техпаспорт на автомобіль.

Після закінчення строку дії довіреності, ви не змо-
жете переоформити автомобіль.

Якщо довіреність видана на ваше ім’я, то ви не змо-
жете переоформити автомобіль на себе.

«Дорожній контроль»

В Україні закінчився пільговий період на 
розмитнення авто на єврономерах, з 11 
листопада їх власників знову почнуть 
штрафувати. Тепер у власників авто на 
«євробляхах» буде три варіанти дій, якщо 
вони досі не розмитнили авто: 

вивезти авто за кордон;
заплатити штраф та розмитнити авто без пільги;
не заплатити штрафи, але тоді авто конфіскують.
За словами експерта, власник «бляхи» зможе роз-

митнити її до 8 лютого, якщо він перебував у районі 
ООС на Донбасі з 15 червня упродовж 90 днів.

У іншому випадку в Україні на водіїв чекають 
штрафи. При першій зупинці поліція «випише» 
протокол на 8500 гривень, повторна коштуватиме 
17 тисяч і повідомлення митників. Ті своєю чергою 
можуть оштрафувати одразу на 170 тисяч і конфіску-
вати машину.

«Якщо людина не має грошей, щоб заплатити та-
кий штраф, або ж вона не може передати свій авто-
мобіль державі на компенсацію, у неї заарештовують 
рахунки, роблять заборону на відчуження рухомого 
та нерухомого майна, заборону на виїзд за кордон. 
Ось такі ось репресивні норми», – зазначає експерт.

Також водіїв застерігають від здавання «євроблях» 
на запчастини, оскільки після 10 листопада це квалі-
фікується як неправомірні дії щодо товару під мит-
ним контролем. Штраф за такі дії також складає 170 
тисяч гривень.

За оцінкою експерта, зараз в Україні перебу-
ває близько 250-300 тисяч нерозмитнених авто на 
єврономерах.

«БМ» 

В Україні з грудня у посвідченнях водія з’явиться 
відмітка про складання практичного іспиту на авто-
мобілях з автоматичною коробкою передач у вигля-
ді коду «78».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства вну-
трішніх справ у Телеграм-каналі.

«Це означає, що з таким документом водії зможуть 
керувати автомобілем лише з автоматичною короб-
кою передач, а за її відсутності – з будь-якою» , – по-
яснили у відомстві.

Правоохоронці від 12 листопада почали використо-
вувати спеціалізовані автомобілі - мобільні діагнос-
тичні станції, які можуть контролювати відповідність 
технічного стану транспортних засобів, які підляга-
ють обов›язковому технічному контролю.

Про це повідомив у Facebook заступник голови 
департаменту Патрульної поліції України Олексій 
Білошицький.

За його словами, такі станції обладнані сучасними 
приладами, які відповідають державним стандартам. 
За їх допомогою копи зможуть:

проводити заміри параметрів світла фар транспорт-
них засобів;

вимірювати залишкову висоту малюнка протек-
тора шин;

здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензи-
нових та газобензинових двигунів;

здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, 
які працюють на дизельному паливі;

здійснювати заміри допустимого рівня зовнішньо-
го шуму транспортних засобів.

визначати сумарний люфт рульового управління 
транспортного засобу;

перевіряти інші елементи конструкції транспорт-
них засобів.

За словами Білошицького, у кожній області па-
трульні вже отримали такі станції. Він наголосив, що 
наразі такі перевірки не стосуватимуться приватного 
легкового транспорту.

Що перевірятимуть:
вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до 

них;
автобуси;
автомобілі таксі;
автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;
окремі спеціалізовані ТЗ.
легкові автомобілі та причепи до них, які вико-

ристовуються для перевезення пасажирів чи ванта-
жів з метою отримання прибутку.

«БМ» 

Деякі водії легковажно ставляться до зміни 
шин і продовжують їздити на літній гумі до 
нового року. Несвоєчасна зміна шин може 
призвести до ДТП. Крім того, такий водій 
може отримати штраф.

Літня шина стає менш стійкою при низькій темпе-
ратурі. Через це зчеплення з дорогою погіршується 
і машину може «заносити». Така гума може лопну-
ти під час поїздки, що створить небезпечну ситуа-
цію на дорозі.

У той же час, законі не встановлена обов›язкова 
дата зміни шин. Для переходу на зимову гуму водіям 
потрібно орієнтуватися на погоду. Міняти шини по-
трібно тоді, коли температура повітря протягом де-
кількох днів не буде перевищувати +5...+ 7 градусів.

Майте на увазі, що замінювати потрібно всі чоти-
ри шини відразу.

До речі, в Україні діють штрафи за водіння маши-
ни в несправному стані, включаючи шини не по се-
зону. Згідно ст. 121 КУпАП і ПДР (п. 31.4.5), штраф 
можна отримати якщо:

висота протектора шини менше допустимої (1,6 мм 
для авто до 3,5 тонни, 1 мм для авто більше 3,5 тонни, 
2 мм для автобусів, 0,8 мм для мотобайків);

на гумі є тріщини і пошкодження;
розмір, індекс навантаження і тип покришок не від-

повідають повній спорядженій масі автомобіля;
на одній осі автомобіля встановлені шини різної 

конструкції;
на окремих осях використовуються шини з шипа-

ми і без.
«БМ»

ОДНА МИТЬ - І АВТО 
ЗА ДОВІРЕНІСТЮ 
ВАМ УЖЕ НЕ 
НАЛЕЖИТЬ
ПРО ПІДВОДНІ 
КАМЕНІ РОЗПОВІВ 
ЮРИСТ

ЗА МІСЯЦЬ ПОЛТАВЦІ 
ВИТРАТИЛИ В 
АВТОСАЛОНАХ $8 МЛН

У ПОСВІДЧЕННЯХ 
ВОДІЯ З’ЯВИТЬСЯ 
НОВА ВІДМІТКА

ЩО РОБИТИ 
«ЄВРОБЛЯХЕРАМ» ПІСЛЯ 
ЗАКІНЧЕННЯ ДІЇ ПІЛЬГ

ЧАС ЗМІНЮВАТИ 
ЛІТНЮ ГУМУ НА 
ЗИМОВУ

ПОЛІЦІЯ 
ПРОВОДИТИМЕ 
ТЕХОГЛЯД НА 
ДОРОГАХ: КОГО, 
КОЛИ І ЯК БУДУТЬ 
ПЕРЕВІРЯТИ 
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Оголошення, реклама

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

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

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

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

Працює система знижок!

Тел. 0958276908Форма оплати
 
будь
яка.

ВІДЕО-
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

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

ЦИФРОВІ
Супутникові 

системи

КОНДИЦІОНЕРИ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

ГАРАНТІЯ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

Законом України «Про судовий збір» (№ 3674-VI 
від 08.07.2011 р.) передбачається, що за подання по-
зову та скарги стягується судовий збір. При розра-
хунку судового збору враховується розмір прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб встановлений 
законом на 1 січня календарного року, в якому від-
повідна заява або скарга подається до суду, - у відсо-
тковому співвідношенні до ціни позову та у фіксова-
ному розмірі.

Тож, з кожним роком сума судового збору буде зро-
стати із ростом прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб. Статтею 7 Закону України «Про держав-
ний бюджет України на 2019 рік» (№ 2629-VIII від 
23 листопада 2018 року) розмір прожиткового міні-
мум для працездатних осіб (РПМПО) з 1 січня 2018 
року становить 1921 грн.

Варто також мати на увазі, що ставки судового збо-
ру різняться за категоріями платників (фізичні осо-
би, фізичні особи-підприємці, юридичні особи) та 
підвищуються при зверненні до кожної вищої судо-

вої інстанції. Так, за подання цивільного чи адміні-
стративного позову майнового характеру, фізичним 
особам та підприємцям доведеться сплатити щонай-
менше 1% ціни позову, але не менше 0,4 РПМПО 
(768 грн. 40 коп.), а юридичним особам - 1,5% ціни 
позову, але не менше 1 РПМПО (1921 грн.). Макси-
мальна ж сума судового збору у таких справах буде 
складати 5 РПМПО (9605 грн.). Для юридичних осіб 
таке обмеження становить 10 РПМПО (19210 грн.) 
при зверненні до адміністративно суду та 350 РПМ-
ПО (672350 грн.) в усіх інших випадках.

За подання позову немайнового характеру сплачу-
ється 768 грн. 40 коп. – фізичними особами та 1921 
грн. – підприємцями та юридичними особами.

За подання позовної заяви, що має одночасно май-
новий і немайновий характер, платити доведеться 
двічі, адже в такому разі судовий збір сплачується за 
ставками, встановленими як для позовів майнового 
так і немайнового характеру.

Якщо прострочка більше 2-х років, можна 
звернутися до суду про розірвання договору 
оренди та вимогу сплатити заборговану орендну 
плату. Орендар не виконував свої зобов’язання, 
порушував строки оплати — спочатку 
виплачував частинами, а згодом взагалі перестав 
регулярно платити. Тож ви не можете вільно 
розпоряджатися доходом від здачі землі в оренду.
«Законодавством України передбачено, що 
землекористувачі зобов’язані своєчасно 
сплачувати орендну плату. Усталена судова 
практика Верховного Суду свідчить, що 
систематичне порушення договору оренди 
земельної ділянки щодо несплати орендної 
плати є вагомою підставою для розірвання 
такого договору», — пояснюють юристи. 
Земельний кодекс України гарантує і 
забезпечує фізичним і юридичним особам 
рівні умови і способи захисту права 
власності та права користування земельними 
ділянками. За роки фермер накопичив 
борг з орендної плати на певну суму. 
ЩО РОБИТИ? Скласти та направити 
фермерському господарству лист-вимогу 
щодо сплати заборгованості за орендною 
платою та акт приймання-передачі землі.
Акт приймання-передачі орендар повинен 
підписати, що засвідчить повернення відповідних 
земельних ділянок та припинити договірні 
правовідносини. Нормами Цивільного Кодексу 
передбачено, що боржник, який прострочив 
виконання грошового зобов`язання, на 
вимогу кредитора зобов`язаний сплатити 
суму боргу з урахуванням встановленого 
індексу інфляції за весь час прострочення, 
а також 3 проценти річних від простроченої 
суми, якщо інший розмір не встановлений 
договором або законом – це обов’язково слід 
зазначити у позовній заяві. Далі звернутися 
до суду і чекати рішення на вашу користь .

СУДОВИЙ ЗБІР

ФЕРМЕР НЕ ПЛАТИТЬ 
ЗА ЗЕМЛЮ? 
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КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

ТЕЛЯТ

0666977711 
0960176861

 Сергій (Харків)

Тел. 

ДОРІЗ 
ДОРОГО

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

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

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

баранівбаранів
Перевезення худоби для власних потреб

закуповує у населення

Тел. 0506470658Тел. 0506470658
06717739490671773949

Перевезу тварин для 
власних потреб

Куплю корів, 
телят, коней

Термінові 
виклики

Оголошення, реклама

0664217175  
0983080738Тел. 
0664217175  

ЗАКУПОВУЮТЬ ДОРОГО 
У НАСЕЛЕННЯ 

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений доріз

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ЦІЛОДОБОВО
САМОВИВІЗ

ЦІЛОДОБОВО
 0957789703
 0974105401 Тел.

Тел. 0999169992, 
0677298056 (Славик)

Доріз. 
Термінові 
виклики

Самовивіз
Цілодобово

ЗАКУПОВУЄМО
КОРІВ, БИКІВ

породи КОББ-300

ПРОДАМ 
БРОЙЛЕРА

ЖИВОЮ ВАГОЮ

Тел. 0661090559

корів, биків, телиць, 
коней, баранів.

Термінові виклики. Доріз.
Тел. 0502708392, 0674790495

ЩОДНЯ ЗАКУПОВУЄМО 
живою вагою: 

0664340140 
0965491466

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ДОРІЗ

Тел. Діма

Передплачуйте 
видання та 
вигравайте 
пральну машину 
«SAMSUNG» 
та пилосос 
акумуляторний 
«Dyson»

Нова 
передплатна 
кампанія 
з новими 
можливостями:
Наші передплатні 

каталоги мають ши-
рокий перелік ціка-
вих друкованих ви-
дань - понад 3000 
найменувань загаль-
нодержавних, міс-
цевих та зарубіжних 
друкованих видань.

Оформлення пе-
редплати через сервіс 
«онлайн передплата»  
https://peredplata.
ukrposhta.ua/. Вар-
тість приймання передплати від Укрпошти знижена 
– у середньому до 25%.

Участь в розіграші подарунків та суперподарунків 
акції «Я люблю передплату».

Усі клієнти- фізичні особи, які у період проведен-
ня акції «Я люблю передплату» оформлять передпла-
ту на 2022 рік на термін від шести та більше місяців 
на видання вартістю від 100 грн та більше приймати-
муть участь в розіграші подарунків від Укрпошти - то-
стерів, зволожувачів повітря, кавомашин, м”ясорубок, 
кухонних вагів.

Але цього разу, для найактивніших передплатни-
ків ми підготували два СУПЕР подарунки - пилосос 
акумуляторний «Dyson» (для передплатників, які 
оформлять передплату через сервіс «Онлайн перед-
плата») та пральну машину «SAMSUNG» (для пе-

редплатників, які оформлять передплату у поштових 
відділеннях або через листоношу). 

Для участі у розіграші пральної машини 
«SAMSUNG» необхідно:
Передплатити у поштовому відділенні або через ли-

стоношу від двох та більше видань на одну особу вар-
тістю від 100 грн та більше на термін від 6 місяців.

Надіслати на e-mail: Viddil_Peredplaty@ukrposhta.
com або поштову адресу – 01001, м. Київ, вул. Хреща-
тик, 22 відділ передплати ЦАУ копії або (фото) кви-
танцій, абонементів ф. П-1 та зазначити номер кон-
тактного телефону.

Для участі у розіграші пилососу 
акумуляторного «Dyson» необхідно:
Оформити передплату через сервіс «Онлайн перед-

плата» на сайті АТ «Укрпошта» у розділі «Передпла-
тити» двох та більше видань на одну особу вартістю
від 100 грн та більше на термін від 6 місяців.

Надіслати на e-mail: km@ukrposhta.com або пошто-
ву адресу – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, відділ 
каталогів ЦАУ копії або (фото) квитанцій, абонемен-
тів ф.П-1 та зазначити номер контактного телефону.

Для участі у розіграші СУПЕР подарунків прийма-
тимуться лише ті учасники, які виконали всі вище-
зазначені умови. Двоє переможців, які передпла-
тять максимальну кількість примірників видань на 
одну особу з найбільшою сумою вартості видань, 
терміном не менше ніж на 6 місяців отримають су-
пер подарунки.

Шановні клієнти, акція «Я люблю передплату» 
триватиме до 25 грудня 2021 року (включно). 
Зробіть подарунок своїм рідним та близьким, 
передплативши цікаві та корисні видання. 
Більше передплачених видань — вище шанс 
виграти один із СУПЕР подарунків.

В Укрпошті триває 
передплата видань 

НА 2022 РІК
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Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 30,40

А-95 31,43

ДП 30,01
ГАЗ 18,64

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 16.11.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 16.11.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26,28 26,48 26,3371

EUR 29,85 30,22 30,1468

PLN 6.43 6.47 6.4990

47

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

25.11.2021

46Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

42

(сосна, липа), дошка 
для підлоги, блок 

хаус, паркетна 
дошка, брус

ВАГОНКА 
Тел. 0988113050

Очищення 
димоходів, камінів, 

вентиляційних 
каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від 

100 до 400 мм. 

46

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

0958276908

48

 ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ 

МЕТАЛІВ
Дорого

Лі
ц.

 А
Е 

№
29

25
58

 в
ід

 5
.0

5.
14

Тел. 0997956117

ПРОДАЖ ТА ОБМІН 
вуглекислотних та 
кисневих балонів

АРГОН

БРУХТ

47

КУПЛЮ 
СТАРІ

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

Четвер, 18 листопада
Мінлива хмарність
мін. -6°, макс. +2°

П’ятниця, 19 листопада
Хмарно, дощ зі снігом
мін. 0°, макс. +4°

Субота, 20 листопада
Хмарно з проясненнями, 
невеликий дощ
мін. +5°, макс. +9°

Неділя, 21 листопада
Хмарно з проясненнями, 
невеликий дощ
мін. +3°, макс. +9°

Понеділок, 22 листопада
Хмарно
мін. +3°, макс. +7°

Вівторок, 23 листопада 
Хмарно
мін. -2°, макс. +2°

Середа, 24 листопада
Хмарно
мін. -2°, макс. +2°

46

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

Тел. 0509498590
0964461222

ВАНТАЖНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

до 1,5 т

по місту, 
області та 

Україні

Послуги

вантажника

4145

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

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

макулатуру, поліетилен. 

Тел. 0501838458, 0980922374

МАКУХА 
СОНЯШНИКОВА 

ВІД ВИРОБНИКА. 
ЦІНА ВІД

 6,50 ГРН /КГ 
З ДОСТАВКОЮ. 

ТЕЛ. 0689189253, 
0500548849

48

чорних та 
кольорових металів. 
 Самовивіз по місту 

та району

ЗАКУПОВУЄМО 
МЕТАЛОБРУХТ

Тел. 0501974298
ДОРОГО

46

КУПЛЮ 
горіхи, 

гарбузове 
насіння, 

ядро горіха

Тел. 0666681584

ФУТБОЛ
РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ ПЕРШОСТІ 

ТА ЧЕМПІОНАТУ ОБЛАСТІ 11 ТУРУ
За 1 та 2 місце (перша гра) 

«Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) — 
«Альтаір» (Бутенки) — 2:1
За 3 та 4 місце (перша гра) 
«Локомотив» (Гребінка) — 
«Ягуар» (Кременчук) — 0:0

11 тур 
14 листопада 2021 р. (неділя):

«КЛФ» (Полтава) – «Пирятин» (Пирятин) — 2:0
«Дружба» (Очеретувате) – «Чутове» (Чутове) — 2:1

«Інваспорт» (Полтава) – «Лубни» (Лубни) — 1:2
«Велика Багачка» (В. Багачка) – 
«Стандарт» (Н. Санжари) — 1:4

Громадська спілка «Асоціація футболу Полтавщини»

САЛОГУБ Володимир Анатолійович
Начальник Головного управління 

2-92-33

ГОРБЕНКО Олег Миколайович
Перший заступник начальника Головного 
управління 

503-575

ЛИСЕНКО Олександр Миколайович
Заступник начальника Головного управління 
з реагування на надзвичайні ситуації 

503-560

ЛЮБЕЦЬКИЙ Ярослав Васильович
Заступник начальника Головного управління 503-570

ГРИШАНІН Володимир Миколайович 
Заступник начальника Головного управління 
із запобігання надзвичайним ситуаціям 
Головного управління

503-590

КЛИПАЧЕНКО Дмитро Борисович
Начальник сектору з питань запобігання та 
виявлення корупції Головного управління

503-582

01030, м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, звернути-
ся з електронним листом на адресу (terminova_
upk@mns.gov.ua), за номером «телефону довіри» 
((044) 289-12-41) ДСНС України;

36007, м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 26/1, звернути-
ся з електронним листом на адресу (cpztavk@ukr.net), 
або за телефоном (0532) 50-35-82 Головне управління 
ДСНС України у Полтавській області.

6 державна пожежно - 
рятувальна частина м. Гадяч

ТЕЛЕФОНИ НОМЕРІВ ТА АДРЕСИ, 
за якими громадяни можуть повідомити 
про вчинення корупційних правопорушень 
працівниками  підрозділів Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Полтавській області
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Хто може скористатися спеціальним 
добровільним декларуванням? 

- Спеціальним добровільним декларуванням можуть 
скористатися фізичні особи – резиденти, у тому числі 
самозайняті особи, а також фізичні особи – нерезиден-
ти, які були резидентами на момент набуття об’єктів 
декларування або на момент отримання таких доходів. 

Хто не може бути декларантами? 
– До осіб, які не можуть бути декларантами у одно-

разовому (спеціальному) добровільному деклару-
ванні, належать неповнолітні особи, особи, по відно-
шенню до яких з боку України застосовані спеціальні 
економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) та 
особи, які за будь-який рік, починаючи з 1 січня 2005 
року, подавали або мають подавати декларації відпо-
відно до законів, що визначають чи визначали правові 
та організаційні засади у сфері запобігання корупції. 

Які є об’єкти декларування? 
– Об’єктами декларування можуть бути: валютні 

цінності, нерухоме майно та рухоме майно (транспорт-
ні засоби, предмети мистецтва чи антикваріату, доро-
гоцінні метали, ювелірні вироби тощо), майнові права 
на об’єкти інтелектуальної власності, цінні папери та/
або фінансові інструменти, визначені законом, права 
на отримання дивідендів, інші активи фізичної особи, 
у тому числі майно, банківські метали, крім тих, що не 
розміщені на рахунках. 

Які активи не підлягають декларуванню? 
1) активи (крім визначених підпунктами 2 і 3 ниж-

че), сумарна вартість яких не перевищує 400 тисяч 
гривень станом на дату завершення періоду одноразо-
вого (спеціального) добровільного декларування (тоб-
то станом на 31 серпня 2022 року); 

2) нерухоме майно, розташоване на території Укра-

їни, яке станом на дату завер-
шення періоду одноразового 
(спеціального) добровільно-
го декларування належало 
фізичній особі на праві влас-
ності (у тому числі спільної 
сумісної або спільної част-
кової власності), що підтвер-
джується даними відповідних 
державних реєстрів, в обсязі: 

а )  о б ’ є к т и  ж и т л о в о ї 
нерухомості: 

квартира /квартири, за-
гальна площа якої/яких не 
перевищує сукупно 120 ква-
дратних метрів, або майнові 
права, що підтверджені від-
повідними документами, на таку квартиру або квар-
тири у багатоквартирному житловому будинку неза-
вершеного будівництва; 

житловий будинок/житлові будинки, зареєстрова-
ний/зареєстровані у встановленому порядку в Украї-
ні, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 
240 квадратних метрів, або житловий будинок неза-
вершеного будівництва чи будинки незавершеного бу-
дівництва, загальна площа якого/яких сукупно не пе-
ревищує 240 квадратних метрів, за умови наявності у 
такої фізичної особи права власності на земельну ді-
лянку відповідного цільового призначення; 

б) об’єкти нежитлової нерухомості – нежитлові бу-
динки некомерційного призначення та/ або нежитло-
ві будинки незавершеного будівництва некомерційно-
го призначення, загальна площа яких не перевищує 60 
квадратних метрів; 

в) земельні ділянки, сукупний розмір яких по кож-
ній окремій ділянці не перевищує норми безоплатної 

передачі, визначеної статтею 121 Зе-
мельного кодексу України. 

Хто має задуматися  
над поданням декларації? 

– Про це має подумати той, хто має 
цінності вартістю понад 400 тисяч 
гривень і придбав їх за рахунок до-
ходів, з яких не сплачено податки. Це 
квартири, автомобілі, дорогоцінності 
й таке інше. 

А якщо вартість майна чи авто 
менша? 

– Держава своїм Законом гарантує 
автоматичну амністію для осіб, які ма-
ють в Україні навіть кілька квартир, 
але загальною площею до 120 метрів 

квадратних, так само і будинки, але до 240 метрів ква-
дратних. Також якщо у власності є технічні споруди до 
60 метрів квадратних, земельні ділянки у ме жах норм 
безоплатної приватизації та один транспортний за-
сіб особистого некомерційного використання, що не є 
предметом розкоші. Тобто власники такого майна мо-
жуть не подавати декларацію. 

Чи можна у рамках податкової амністії 
узаконити готівку?
– Так, можна. Для цього необхідно внести на спеці-

альний рахунок у банку готівкові кошти. У такому разі 
декларація подається лише після отримання довідки 
з банку. Якщо мова про суму до 400 тисяч гривень, то 
спецрахунок відкривати не треба. 

Гадяцький сектор організації роботи організаційно-
розпорядчого управління ГУ ДПС у Полтавській області
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Тиждень багатих мож-
ливостей та надиха-
ючих перспектив. Не 
виключено отриман-

ня перспективних пропозицiй, 
що стосуються вашого дiлового 
життя. Не бiйтеся взяти на себе 
додаткову вiдповiдальнiсть та на-
вантаження. Подумайте про нове 
джерело прибутку. У п`ятницю 
вам буде супроводжувати успiх 
на зустрiчах, нарадах та перего-
ворах. Вашi пропозицiї вiдзначить 
начальство i може замислитись 
про пiдвищення вашої зарплати, 
а це дуже до речi.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Тиждень обiцяє бути 
вдалим, але за умови, 

що ви перестанете витати у хма-
рах та почнете поєднувати пiд-
казки iнтуїцiї з реальними мож-
ливостями. У понедiлок розра-
ховуйте на допомогу друзiв, але 
постарайтеся не вплутуватися в 
суперечки. У вiвторок бажано не 
розповiдати про себе нiчого за-
йвого, краще триматися подалi 
вiд надто галасливих компанiй. У 
суботу не чiпляйтеся до близьких 
людей через дрiбницi.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Тиждень сповнений 
рiзноманiтними пози-

тивними подiями, поїздками, зу-
стрiчами, побаченнями. На вас 
чекають приємнi змiни в життi. 
Бiльше довiряйте своїй iнтуїцiї, 
вiрте у свою мрiю, вона здiйс-
ниться швидше, нiж ви думаєте. 
Вихiднi обiцяють бути вдалими в 
усiх вiдношеннях.

РАК	(22.06	-	23.07).
Ви можете пораду-
вати себе та оточую-
чих реалiзацiєю своїх 
амбiтних задумiв. Обе-

режнiсть i мудрiсть дуже стануть 
вам у пригодi в понедiлок, коли 
доведеться розрулювати якийсь 
конфлiкт на роботi. У справах та 
у взаєминах слiд уникати непро-
думаних дiй, iлюзiй та манiпуля-
цiй. Друга половина тижня може 
бути пов`язана iз сплеском ваших 
творчих здiбностей. Придiляйте 
бiльше часу дiтям та свiйським 

тваринам.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
У понедiлок вам мо-
жуть запропонувати на 
перший погляд пер-

спективну справу, в яку необхiд-
но вкласти певнi ресурси, але не 
поспiшайте прийняти цю пропо-
зицiю, варто все продумати i роз-
рахувати. Починаючи з вiвторка, 
ситуацiя змiниться i дозволить 
зробити ривок у справах. У чет-
вер не варто намагатися вирiшу-
вати кiлька справ одночасно, кра-
ще не поспiшати та зробити все 
якiсно, щось вiдклавши на потiм. 
У вихiднi днi можливi смiття та 
конфлiкти в сiм`ї.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Цього тижня у вас 
з`явиться шанс пiд-
ключитися до активно-
го творчого процесу. 

Не упускайте його, перед вами 
можуть вiдкрити новi перспекти-
ви. Багато непорозумiнь i нега-
раздiв залишилися в минулому, 
налагоджуватимуться стосунки 
з колегами, друзями, рiднею. Та-
ємнi вороги, якщо вони є, можуть 
стати на ваш бiк. Перша полови-
на тижня позитивнiша, нiж друга, 
тому використовуйте сприятливе 
розташування зiрок i максималь-
но реалiзуйте свої таланти.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Цього тижня ви зможе-
те вирiшити важке, але 
життєво важливе пи-

тання. I ви вiдчуєте полегшення. 
У роботi можливий несподiваний 
поворот. Вдалими будуть пере-
говори з новими партнерами, 
можливi перспективнi особистi 
знайомства. Ранiше розпочатi 
справи успiшно просуватимуться. 
Друзi намагатимуться заволодiти 
вашою увагою, причому не завж-
ди безкорисливо. П`ятниця може 
виявитися активним i насиченим 
днем, коли ви зможете ризикну-
ти, але головне завдання - не пiд-
даватися емоцiям.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Тиждень обiцяє бути 
досить активним та 
продуктивним. Ско-

риставшись обставинами, буде 
шанс багато чого досягти та от-
римати солiдний прибуток. Вам 
знадобляться такi якостi, як ди-
пломатичнiсть та вмiння знайти 
компромiс. Виявляйте наполег-
ливiсть при вiдстоюваннi своїх 
iнтересiв, особливо у середу. Не 
бiйтеся змiнити життя та здiйсни-
ти свої бажання. Робоча обста-
новка в цiлому обiцяє бути спо-
кiйною, що дозволить вам трохи 
розслабитися.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Успiх обов`язково при-
йде, але вам необхiдно 
докласти деяких зусиль. 

Для початку - зiбратися. Бажано 
направити свою енергiю в по-
трiбне русло, а не витрачати її 
на дрiбницi. Меньше слiв бiльше 
дiла. У вiвторок вирiшаться деякi 
проблеми, якi вас давно турбува-
ли. У суботу ви чудово вiдпочине-
те у хорошiй компанiї.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Цього тижня важли-
вою буде незалежнiсть 
думки.  Спробуйте 

обiйтися без огляду на думку на-
чальства i товаришiв по службi. 
Не вiдкладайте на невизначе-
ний час виконання своїх задумiв, 
оскiльки вашi iдеї можуть прине-
сти успiх. Намагайтеся не вима-
гати занадто багато, це загрожує 
ускладнити ставлення до вас 
оточуючих. У вихiднi поговорiть зi 
своїм обранцем до душi.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
Цього тижня найважли-
вiшим завданням буде 
набуття нових дiлових 
зв`язкiв та отримання 

достовiрної iнформацiї. У четвер 
доведеться зайнятися паперо-
вою роботою чи органiзацiєю зу-
стрiчей та заходiв. У п`ятницю не 
довiряйте випадковим знайом-
ствам i будьте обережнi пiд час 
спiлкування з давно знайомими 
людьми, у цей день є ймовiрнiсть 
розриву дiлових вiдносин через 
принциповiсть партнера.

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
Маленькi труднощi 
на цьому тижнi легко 
вiдступлять пiд вашим 

натиском, а серйознiшi тiльки 
пiдбадьорять ваш бойовий запал. 
Не пропустiть мить удачi, ставте 
великi цiлi, не розмiнюйтеся на 
дрiбницi. У середу ваш настрiй 
буде надто мiнливим, добре б 
уникнути перевтоми та конфлiктiв 
на роботi. У суботу прогуляйтеся 
на самотi.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Павло не міг збагнути, чому матір не долюблює 
невістку. Милу, лагідну Тетянку, доля з якою зве-
ла його на дорозі? У той день лив сильний дощ. 
Він їхав додому з відрядження, як побачив на 
одній автостанції молоду жінку. Мокре плаття 
прилипало на тоненькій фігурці, біля ніг стоя-
ла важка сумка. Павло не витримав, зупинив ав-
тівку. «Не замерзла, красуне?» – запитав. «А як 
змерзла – то що?» – сердитим тоном питанням 
на питання відповіла незнайомка. Павло її розу-
мів: у таку негоду, коли зуб на зуб не попадає – 
не до розмов. Виявилось, що їм по дорозі, і хло-
пець запропонував незнайомці відвезти її додому. 
Жінка розповіла, що звати її Тетяною, працює 
кухарем у районному центрі. Була одружена, але 
чоловік виявився аферистом, який жив на її кош-
ти, часто не ночував вдома, ще й на випивку ви-
магав. А коли Таня пробувала щось заперечувати, 
в хід ішли сильні кулаки. У Павла стиснуло біля 
серця, стало жаль Тетяну. Уже й не дивно було, 
що вона ось так, відразу, по суті нічого не знаю-
чи про нього, відкрилася йому. Мабуть, їй хоті-
лося вихлюпнути тягар із душі. І саме він, Павло, 
став тією людиною, до якою вона відчула довіру. 

«Скільки з мене?» – спитала Тетяна, коли він 
зупинився біля її дому. «Сто поцілунків, підхо-
дить?» – засміявся Павло. «Підходить, але я по-
спішаю. Донька зачекалася мене. Спасибі вам», 
– усміхнулася Таня і пірнула у густий дощ. За 
мить Павло побачив, як засвітилося вікно у ган-
ку. Хвильку постояв. Тетяна відхилила штори, 
помахала йому рукою. Її усмішка і помах руки 
переслідували Павла кілька днів, коли він при-
їхав додому. Якийсь невимовний гнів заліз у його 
серце: хто той негідник, що змарнував життя та-
кій гарній жінці? Знущався з неї, хоч і сидів на 
її харчах! Зустрів би його – пику розквасив. Про 
зустріч з Тетяною Павло розповів братові Володі. 
«Ти чому так переймаєшся тою жінкою? Може, 
закохався? А що, коли усе, що вона наговори-
ла, вигадка? Привід звернути на себе увагу, по-
шкодувати її?» – відповів Володя. «Бачив би ти 
її очі, брате. Такі очі не можуть брехати», – запе-
речив Павло. Після того, як його зрадила нарече-
на і вийшла заміж за Павлового найкращого дру-
га, він зарікся більше пускати жінок у своє серце, 
своє життя. І ось ця Тетяна… Павлові чомусь за-
хотілося знову побачити її, почути оксамитовий 
голос, милуватись гарною усмішкою. А хто ж за-
важає тобі? – спитав сам себе. І поїхав у містечко, 
де Таня працювала у барі. Покликав її. Легкою 
ходою Тетяна вийшла у залу. Загледівши Павла, 
усміхнулася: «Що бажаєш замовити?» – спитала. 
«Найперше – сто поцілунків, які ти мені забор-
гувала. А решта – що забажає твоя душа», – від-
повів Павло. Відтоді щотижня він приїжджав до 
Тетяни. З нею було так легко і просто! Павло був 
упевнений: саме про таку жінку він мріяв. Захо-
тів познайомитись з її донькою. Однак Тетяна чо-
мусь щоразу вигадувала причину, яка заважала 
йому зустрітися з дівчинкою. Нічого, він терпля-
чий, зачекає. А Таня – мати, і краще знає, як має 
бути. Якось розповів про Тетяну матері Оксані. 
Спитав дозволу привезти її до них. «Хочу позна-
йомити вас із нею. Одружуватися планую, мамо. 
Таня – розлучена і багато настраждалася у жит-
ті. Вона дуже хороша. Я зроблю її щасливою. І 
буду добрим батьком її дочці», – мовив упевне-
но. У неділю пані Оксана розставляла на стіл ви-
шукані страви. Хвилювалася, чи догодить Тетя-
ні? Усе-таки вона кухарем у барі працює. Коли 
Павло з Тетяною переступили поріг, пані Окса-
на не розуміла й сама, чому з першого погляду 
не лягло у неї серце до Тетяни. Намагалася від-
ганяти від себе марудні думки, припрошувала її 
до столу, але на душі було неспокійно. «Розкажи 
про себе, дитино, – попросила. Тетяна розпоча-
ла свою розмову не про батька з матір’ю, а, мов 
завчену пісню, строчила те, що вони вже знали. 
Так, у неї було нелегке життя, але вона вірить: 
тепер буде щасливою. «Ми ж одружимось, так, 
коханий?» – звернулася вона до Павла. Оксані 
стало дивним, що Тетяна сама робить пропози-
цію її синові. І приїхала без доньки. І знову вко-
тре Оксана розраджувала саму себе – часи тепер 
інші. Може, це й найкраще, що Таня така сміли-
ва, чого не скажеш про її Павла. Якийсь він аж 
надто правильний, тихий. Через півроку Павло 
привіз Тетяну до їх дому. Без Ангелінки, яку ба-
чив лише один раз, коли побував у них. Дівчинка 
відчинила їм браму і швиденько щезла. Павло на-
віть не встиг вручити їй пакет з гостинцями. «Не 
хвилюйся, потім розпакує. Ангелінка любить по-
дарунки, але дуже сором’язлива», – сказала Тетя-

на. Тепер також переконувала Павла з Оксаною, 
що донька неодмінно переїде до них. А тим часом 
залишилася вдома з її батьками. Хай звикне до 
думки, що у її мами тепер є новий чоловік. Пав-
ло сказав Тетяні розрахуватися з роботи. Мов-
ляв, хай відпочине від колишнього життя, а зго-
дом десь ближче їй роботу знайдуть. Пані Оксана 
намагалася бути ввічливою з невісткою, а в душі 
чомусь не вірила їй. Чому – пояснити не могла, 
хоч Тетяна з першого дня називала її мамою. Що-
ранку запитувала: «А що нині робити будемо?». 
Лагідно ставилася до Павла. Він віддячував їй 
дорогими подарунками, віддавав щиру частку зі 
своєї зарплати. Усе менше стало його турбувати 
й те, що Ангелінка і надалі проживає у Тетяни-
них батьків. Минали дні, місяці. Тетяна продо-
вжувала сидіти вдома. У вільний час зачиняла-
ся у їх з Павлом спальні і сиділа за комп’ютером. 

Якось Павлові знову прийшлося їхати у від-
рядження. Надворі лезом вилискувала дорога – 
цьогоріч перші заморозки були ранніми. «Будь 
обережним, сину» – перехрестила його Окса-
на. Павло їхав повільно, напружено. Однак ма-
шину його крутило, заносило. Невже з тим від-
рядженням не можна було зачекати, злився на 
свого шефа. Але нічого не зробиш – у ниніш-
ній непростий час роботою слід дорожити. О, 
Господи, що ж це діється? Його не слухаються 
ні кермо, ні гальма! Авто несе з такою шаленою 
швидкістю, що вистрибнути з нього просто не-
можливо. Він ще почув сильний гуркіт машини, 
пекучий біль в усьому тілі і полетів у провалля…

Коли Павло опритомнів, побачив, що він весь 
у бинтах, а біля нього стоїть медсестричка і під-
ключає крапельницю. «Що зі мною?» – спитав 
ледь чутним голосом. Дівчина розповіла, що його 
машина перекинулася, а він сильно побитий і не-
притомний, не міг самотужки вибратися з неї. І 
якби не свідок аварії, сміливий молодий чоловік, 
що допоміг йому, Павла уже не було б… «Він в ос-
танню мить кинувся витягувати вас з машини», 
– додала медсестричка. «Хто він?» – спитав Пав-
ло. Олена, так звали медсестру, усміхнулася і ска-
зала: «Знаєте, таке саме запитання ми поставили 
тому чоловікові. Він, глянувши на ваші докумен-
ти, відповів: це чоловік моєї дружини». Павло ні-
чого не розумів: де взявся тут той Віктор? Адже 
Тетяна сказала, що він дуже запив і скоро помре. 
Через сильний біль Павло не міг ні думати, ні 
аналізувати. Радів, що до нього приїхала мама. 
«А де ж Тетяна?» – спитав. «Вона ще приїде, син-
ку», – відвела очі пані Оксана. Одужавши, про-
сто з лікарні Павло поїхав до Віктора, щоб подя-
кувати за врятоване життя. Виявляється, він жив 
на одній вулиці з Тетяною. Застав Віктора на по-
двір’ї. Вони разом з Ангелінкою годували птицю. 
Побачивши Павла, дівчинка притулилася до Ві-
ктора і закричала: «Йдіть звідси! Я вас ненавид-
жу! Через вас мама стала погана!» 

Віктор здивованим поглядом дивився на Пав-
ла. Подав йому руку. А потім сказав: «Не зважай-
те, це ж – дитина. Насправді, все почалося іще до 
вас. Коли Тетяна пустилася берега, пропадала з 
дому. Я благав схаменутися, але вона міняла ка-
валерів, надовго залишала нас з донькою, стала 
неадекватною. Я терпів, а потім забрав доньку і 
переселився до своїх батьків, – пояснив Віктор. 
–Але ми з Ангелінкою добре. Маємо свіже мо-
лочко, ласуємо медом з власної пасіки. А в той 
день, коли сталася ця жахлива аварія, я саме по-
вертався з роботи. Ось так доля розпорядилася, 
як бачиш».

Павло стояв, як заворожений. Не міг збагнути: 
як він міг купитися на жалісливі слова Тетяни? 
Як не розпізнав її справжню? Ось чому Ангелін-
ка не з ними. Ось чому Тетяна не спішить узако-
нювати їх шлюб. Мабуть, він просто виявився 
вигідним їй. І ніякого кохання в неї нема. Його 
рани знову защеміли, запекли. Права була мама 
Оксана. Недарма кажуть, материнське серце ні-
коли не помиляється. І правду в мішку не втаїш. 

«Як ти, коханий? Ти знаєш, я вирішила піти з 
тобою до РАГСу. Тому й не приїжджала до тебе, 
вибирала ресторан. Хотіла зробити тобі сюрп-
риз», – щебетала Тетяна, коли він повернувся 
додому. Павло витер піт із чола. Випив склянку 
води. Перехопивши дихання, сказав: «Даю тобі, 
Тетяно, час до ранку. Я був із Віктором. І знаю 
усю правду. Він – чудова людина і хороший бать-
ко. Тепер ти – вільна. І забирайся з мого дому і з 
мого життя…»        

Марія Маліцька

«ЦЕ - ЧОЛОВІК МОЄЇ ДРУЖИНИ»
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Корисно

Данський виробник білкових заку-
сок Hey Planet розробив альтернатив-
не м’ясо, що має аналогічний харчо-
вий профіль та менший вуглецевий 
слід, ніж традиційний варіант. Про-
дукт у вигляді фаршу виготовляєть-
ся з горохового білка та сушених, по-
дрібнених в порошок жуків буйволів. 
Це крихітна їстівна комаха з горіховим 
смаком, високим вмістом білка, заліза, 
В12 та інших вітамінів. Для вирощу-
вання таких комах потрібно дуже мало 
місця та зовсім незначна кількість ре-

сурсів, порівняно з іншими джерелами 
протеїну, кажуть розробники. Завдя-
ки процесу текстурування горохового 
протеїну та порошку жука Hey Planet 
отримали продукт, який за смаком 
схожий на фарш з яловичини та сви-
нини. За даними компанії, на кожен 
кілограм яловичини, замінений аль-
тернативою з жуків буйволів, вдаєть-
ся уникнути близько 3,165 кг викидів 
вуглекислого газу.

Джерело: newfood.media
Базовий набір продуктів коштує укра-

їнцям дорожче, ніж мешканцям сусід-
ніх країн. Але справа навіть не в ціні, а в 
низьких зарплатах. За продуктовий ко-
шик мешканці нашої країни мають за-
платити $14,64 (384 грн), або 116% від 
середнього денного заробітку. Для по-
рівняння, у Росії аналогічний набір про-
дуктів обійдеться на $3 (78 грн) дорож-
че, але це становитиме 50% від денної 
зарплати. У Польщі цей показник ще 
нижчий за – лише 27%, або $13,65 (358 
грн). Про це свідчать результати дослі-
дження, проведеного NetCredit.

Найдоступнішими продукти вияви-
лися в США, де за набір платять $25,71, 
або 12% від середньоденного заробітку. 
Ось цифри ще щодо деяких країн:

Швейцарія – $52,95, або 21% від се-
редньоденного заробітку;

Румунія – $15,21, або 37%.
Україна – $14,64, або 116%;
Польща – $13,65, або 27%;
Молдова – $12,93, або 82%.

Аналітики встановили, що загалом 
саме зарплати, а не ціни мають більший 
вплив на доступність продуктів харчу-
вання в різних країнах. Найгірша ситу-
ація спостерігається в Камбоджі та Ке-
нії, де за продуктовий кошик потрібно 
віддати 942% та 552% від денного заро-
бітку відповідно. При цьому ситуація 
з доступністю продуктів погіршується 
по всьому світу. Після початку пандемії 
коронавірусу в 2020 році 2,37 млрд лю-
дей – кожен третій на планеті – страж-
дав від відсутності продовольчої безпе-
ки. Це на 320 млн осіб більше, ніж до 
пандемії.

Що увійшло до продуктового набору: 
яйця курячі (12 шт.); куряча грудинка 
без кісток (500 г); 500 г сиру місцевого 
виробництва; упаковка сухого сніданку 
(пластівці); олія (1 л); свіжий хліб (500 
г); молоко (1 л); картопля (1 кг); помі-
дори (1 кг); банани (1 кг); консервова-
ний тунець (140 г) питна вода (1,5 л).

Фермер із села Коломийчиха, 
Сватівського району на Луганщині 
Іван Чуніхін нещодавно розпочав 
виготовлення брикетів із 
соломи. Обладнання для цього 
підприємець отримав за грантом 
від Проєкту USAID «Економічна 
підтримка Східної України». 
Проєкт USAID закупив прес-
підбирач соломи, брикетувальну 
машину та подрібнювач соломи. 
Фермер взяв на роботу чотирьох 
людей, які працюють на цьому 
обладнанні. Зазначається, що 
сировину для виробництва 
брикетів – солому – фермер має 
власну, адже вирощує соняшник, 
кукурудзу та інші технічні 
культури. Цьогоріч заготував 
близько 100 тонн соломи.

«Після збирання врожаю на полі за-
лишається солома, заїжджає трактор 
з прес-підбирачем, який формує із неї 
великі тюки. Їх ми привозимо у цех, 

подаємо на подрібнювач, а потім до 
брикетувальної машини, яка під тис-
ком та високою температурою формує 
з соломи невеликі брикети. Вони вже 
готові для опалення житла або офі-
сів, жодних домішок ми не додаємо, 
це екологічно чистий продукт», – каже 
керівник фермерського господарства. 
За словами підприємця, енергетична 
цінність соломи є високою. 1,5 тонни 
солом’яних брикетів замінюють 1 тон-
ну вугілля. Вартість брикетів – 3 000 
гривень за тонну, вугілля – від 6 500 до 
9 000 гривень.

Таке використання соломи – аль-
тернатива її палінню. Адже спалюван-
ня після збору врожаю шкодить ґрун-
ту, знищуючи верхній родючий шар, 
а також є загрозою виникнення по-
жеж. Також багато фермерів переорю-
ють залишки соломи, яка лишається 
на полях.

Повідомляє USAID у ФБ

На світовому ринку сухе молоко про-
довжує дорожчати.  Зростають ціни і на 
сухе молоко українського виробництва, 
але вони ще далекі від світових, пові-
домляє ІНФАГРО.

Основна причина – Білорусь і досі го-
това продавати товар недорого. Трейде-
ри не дають за українське сухе знежире-

не молоко (СЗМ) більше 2900 USD/т. 
А собівартість виробництва вже часто 
більша за 3300 USD/т через дорожнечу 
сировини і особливо газу.  Через високу 
собівартість і непомірно низьку ціну ба-
гато заводів вже відмовляються від су-
шіння молока.

У РЕСТОРАНАХ 
ДАНІЇ 
З’ЯВИЛИСЯ 
БУРГЕРИ 
З ФАРШЕМ 
ІЗ ЖУКІВ

АЛЬТЕРНАТИВА ГАЗУ

НЕ ЦІНИ ВИСОКІ – 
ЗАРОБЛЯЄМО МАЛО

ЧАСТИНА 
МОЛОКОЗАВОДІВ 
ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ 
ВІД СУШІННЯ 
МОЛОКА



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

ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ 
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:

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

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

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

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

Тел. 0955790116


