
Вихованці Балясненського до-
шкільного навчального за-
кладу “Веселка”, який очолює 

енергійна й креативна Світлана Дми-
тренко, зігріті увагою і щирою любов’ю. 
У цьому переконуєшся відразу, як тіль-
ки переступаєш поріг “Веселки”. Тут 
усміхнені діти, привітні вихователі та 
їхні помічники, затишно у приміщенні, 
на подвір’ї. 

Нині у “Веселці” 34 вихованці.  До-
шкільнята – учасники практично всіх 
свят, які проводяться на території сіль-
ської ради, вони – повноправні члени 
громади. А щоб і виступи їхні були 
змістовними, і щоб діти були всебічно 
розвиненими, дбають вихователі Тетя-
на Коваленко, Інна Криворучко та Лідія 
Яроха, помічники вихователів Тетяна 
Лукаш, Людмила Терещенко, музичний 
керівник Сергій Безотісний. Смачні сні-
данки та обіди готує дітлахам високо-
кваліфікований кухар Наталія Галаніна.

Завідуюча ДНЗ Світлана Дмитрен-
ко з гордістю розповідає не лише про 
нинішніх працівників, а й про колиш-

ніх: завідуючих Людмилу Онищенко та Валентину Терещенко, 
вихователів Людмилу Сулимку та Лідію Кальник, які свого 
часу дбали про створення міцної матеріальної бази. Своїм на-
ступникам вони лишили неоціненну скарбницю дидактичного 
матеріалу, до них і зараз можна звернутися за порадою. Зі 
щирою вдячністю згадує Світлана Іванівна голову колгоспу 

імені Чкалова Василя Гурійовича Решетченка, адже це саме 
за його ініціативи тридцять п’ять років тому у Балясному було 
збудовано новеньке приміщення колгоспного дитячого садка 
на 60 місць, просторе, зі зручними ігровими кімнатами та 
спальнями, музичним та спортивним залами. Голова так пе-
реймався проблемами дошкільного закладу, що приходив і на 

свята, й на збори трудового колективу, дбав, щоб дітлахи та 
їхні наставники мали якнайкращі умови.

Повсякчас у проблеми “Веселки” вникають Балясненська 
сільська рада (голова Любов Семко), фермери Олександр та 
Ірина Гавриленки, Віталій Яківець, Володимир Макаревич. У 
всьому допомагає батьківський колектив. Не стоять осторонь 

і приватні підприємці: Надія Жовновата, Ольга 
Кінаш, Володимир та Юлія Сулимки, Світлана 
та Валентина Дмитренки, Микола Подопри-
гора, Ірина Коваленко. 

На порозі опалювального сезону Світ-
лана Дмитренко розповідає ще про одну 
незамінну людину – оператора з газо-
постачання Віктора Слюсаря, це саме 
завдяки йому опалення у дитсадочку 
функціонує, мов годинник.

Ось так гуртом і дбають про малечу у 
Балясному.

29 вересня вихователі та пра-
цівники дошкільних установ від-

значають Всеукраїнський день 
дошкілля. У переддень про-

фесійного свята мріється 
завідуючій ДНЗ “Веселка” 
про мультимедійний про-
ектор і дошку, про закін-
чення заміни вікон і про 
капітальний ремонт дитя-
чого садочка, а найбільше 
– про мир в Україні. Події 
на сході проходять через 
самісіньке серце жінки, бо 
чоловік її Володимир Ва-
сильович – учасник АТО, 
нині син Артем захищає 
незалежність нашої дер-
жави. Тож Світлана Іва-
нівна, змахуючи сльозу, 
говорить: “Усі проблеми 
вирішимо, тільки б мирне 
небо ясніло над нашими 
дітьми”.   

На фото Світлани 
ГЛУШКО: внизу – завіду-
юча ДНЗ “Веселка” Світ-
лана ДМИТРЕНКО, поміч-
ник вихователя Тетяна 
ЛУКАШ, вихователь 
Тетяна КОВАЛЕНКО, 
помічник вихователя 
Людмила ТЕРЕЩЕНКО, 
вихователі Інна КРИВО-
РУЧКО та Лідія ЯРОХА 
з вихованцями старшої 
групи; вгорі – вихованці 
молодшої групи.

Видається 
з жовтня 1931 року

Видається Видається 
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29 вересня – Всеук раїнський день дошкіл л я

нинішніх працівників, а й про колиш-

ніх: завідуючих Людмилу Онищенко та Валентину Терещенко, імені Чкалова Василя Гурійовича Решетченка, адже це саме свята, й на збори трудового колективу, дбав, щоб дітлахи та 

Ñâ³òëàíà Äìèòðåíêî: “Тільки б мирне 
небо ясніло над нашими дітьми”

Шановні працівники дошкільної освіти!
Щиро вітаємо вас ізпрофесійним святом! Висловлюємо вам сердечну вдячність 

за невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти мудрість і знання, за любов 
до дітей – найменших мешканців нашого рідного краю.

Ваші серця завжди наповнені щирістю, добротою, а обличчя освітлені милою по-
смішкою. Цими чудовими якостями ви ділитесь зі своїми вихованцями. Вам вони ві-
рять, вас вони люблять і шанують. 

Бажаємо вам міцного здоров’я, творчого вогнику, щедрості серця, здійснення мрій. 
Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту районної держадміністрації.
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Сімдесят шість років тому, 22 вересня 1943 року, Ди-
каньку було звільнено від нацистських окупантів. Час не в 
змозі зітерти з пам’яті подій найкривавішої в історії Другої 
світової війни, а також імена тих, хто ціною власного життя 
відстояв мир і правду на землі.

Цій події було присвячено мітинг, який відбувся біля Віч-
ного вогню минулого понеділка. У ньому взяли участь пред-
ставники установ та організацій, керівництво району та 
селища, парафіяни Свято-Троїцького храму разом з його 
настоятелем.

У роки Другої світової війни німецькі війська перебували 
в селищі з 4 жовтня 1941 року до 22 вересня 1943 року. За 
приблизними підрахунками, фашисти стратили близько 
300 жителів Диканьки, більше 200 вивезли на каторжні ро-
боти до Німеччини. У перші місяці війни 3188 жителів Ди-
канщини стали до лав Червоної армії, після визволення і до 
закінчення війни на фронт пішли ще понад 4 000 чоловік. До 
Книги пам’яті занесено понад 4 тис. імен воїнів і партизанів, 
що не повернулися з фронтів або загинули в тилу від рук 
карателів. Їх усіх вшанували хвилиною мовчання.

До підніжжя пам’ятника воїнам-визволителям лягли живі 
квіти. 

А найпалкішим бажанням кожного з учасників мітингу, як і 
всіх українців, є такий довгоочікуваний мир в Україні. 

Валентина ДІДЕНКО. 

Життєва осінь людини, як і пора 
у природі, в одного – погідна і спо-
кійна, в іншого – холодна й неза-
тишна. І символічно, що Міжна-
родний день людей похилого віку 
та День ветерана відзначають у 
перший день жовтня, ніби нагаду-
ючи: літні люди потребують ува-
ги і тепла.

Напередодні цих дат директор 
територіального центру Інна 
Северин та голова районної ор-
ганізації Товариства Червоного 
Хреста України Наталія Мельник 
відвідали найстарших жителів 
району, завітали до них з квітами 
та наборами продуктів і засобів 
гігієни від ТЧХУ, поцікавилися по-
бутовими умовами стареньких, 
побажали їм здоров’я, родинного 
тепла.

Марфі Григорівні Романенко з 
Диканьки 97 років. Осінніми вечо-
рами жінка подумки сторінка за 
сторінкою перегортає книгу свого 
життя, за майже століття було в 
ньому чимало й радісного, й сумно-
го. У Другу світову війну довелося 
жінці звідати остарбайтерського 
хліба, на схилі літ лишилася вдо-
вою. Підтримують, зігрівають 
теплом своїх сердець Марфу Гри-
горівну син і його родина.

Щиро зраділа жінка гостям, по-
дякувала за увагу та гостинці. 

На фото Світлани ГЛУШКО: директор територіального центру Інна СЕВЕРИН та голова районної організації 
Товариства Червоного Хреста України Наталія МЕЛЬНИК з 97-річною Марфою РОМАНЕНКО.

Шановні земляки!
1 жовтня в нашій державі відзначається День 

людей похилого віку та День ветерана, що за-
свідчує глибоку повагу до найстарших пред-
ставників громади.

Турбота про людей похилого віку – справа 
всього суспільства, адже саме старші люди збе-
регли для нас найкращі національні традиції, на-
вчили долати труднощі, любити свою державу.

Скільки випробувань, болю, втрат довелося вам пережити 
і при цьому зберегти гідність, віру, любов, які ви пронесли 
через усе своє життя.  

Щиро дякуємо за все, що зроблено вами заради майбутньо-
го нашого краю, України.

Бажаємо вам міцного здоров’я, довголіття, родинного за-
тишку, мирного неба.

Минулої суботи диканці відзначали День 
селища. Відбувалася святкова програма 
вечірньої пори на площі Незалежності, і 
розпочалася вона з шоу для дітей. Наймо-
лодші жителі Диканьки та їхні батьки з 
задоволенням брали участь у розвагах з 
ростовими ляльками, які запропонувала 

полтавська анімаційна група “Світ емоцій” 
(керівник Вікторія Грабко). 

Голова районної ради Станіслав Муха та 
селищний голова Валерій Товстій привітали 
диканців зі святом, зазначивши, що 22 верес-
ня 76 років тому Диканьку було визволено від 
нацистських загарбників, побажали селищу 

– розвитку, усій Україні – миру, а присутнім 
на дійстві – хорошого відпочинку.

Своїми оргінальними виступами програ-
му продовжили група “Живі барабани” та 
гурт “MASAЖ”. Завершилося дійство дис-
котекою та святковим салютом.

Фото Світлани ГЛУШКО. 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Тридцять шоста (позачергова) сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ
24 вересня 2019 року                                                                      №1

Про утримання багатоквартирних 
будинків на території 

Диканської селищної ради
З метою недопущення відключення від електроенер-

гії місць загального користування в багатоквартирних 
житлових будинках смт Диканька сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА:

1. ЗАТВЕРДИТИ формулу розрахунку вартості витрат з 
освітлення місць загального користування в багатоквартир-
них житлових будинках смт Диканька (додаток №1).

2. Диканському ККП укладати договори на освітлення місць 
загального користування в багатоквартирних житлових бу-
динках смт Диканька при звернені власників та наймачів 
квартир та наданні протоколу загальних зборів мешканців 
будинку.

3. Диканському ККП припиняти освітлення місць загально-
го користування в багатоквартирних житлових будинках смт 
Диканька в разі місячної заборгованості за освітлення місць 
загального користування.

Селищний голова В.В.ТОВСТІЙ.

Додаток №1
до рішення 36 (позачергової) сесії 7 скликання

№1 від 24.09.2019 року
ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ

вартості витрат з освітлення місць загального користуван-
ня в багатоквартирних житлових будинках смт Диканька

((Вквт*Ц):Кб+(Зе+Зк+Зб+Нз+ЗВв+АДМв):Кв+
(Фв+Фп):Кб+(П:Кб))*ПДВ, де

Вквт – фактично використані  кВт за місяць,
Ц – фактична ціна, 
Кб – кількість квартир в будинку,
Кв – кількість квартир всього,
Зе – заробітна плата електромонтера з доплатами,
Зк – 50% від заробітної плати контролера,
Зб – 5% від заробітної плати бухгалтера,
Нз – нарахування на заробітну плату (22%),
ЗВв – загальновиробничі витрати за місяць (1%),
АДМв – адміністративні витрати за місяць (1%),
Фв – фактичні витрати (заміна лічильника, повірка лічиль-

ника та інше),
Фп – фактичні послуги РЕМу (опломбування і розпломбу-

вання та інше),
П – пеня за невчасну сплату,
ПДВ – податок на додану вартість (20%).

Селищний голова В.В.ТОВСТІЙ.

Діловий тиждень
Ïðî ãîòîâí³ñòü äî 

îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, 
äî ïðèçíà÷åííÿ æèòëîâèõ 
ñóáñèä³é, äîøê³ëüíó îñâ³òó

Під керівництвом голови районної державної адміністра-
ції Володимира Шкарбання в понеділок відбулася щотиж-
нева апаратна нарада.

Участь у нараді взяли голова районної ради Станіслав 
Муха, перший заступник голови райдержадміністрації Зоя 
Присяжнюк, керівник апарату райдержадміністрації Віталій 
Дяківнич, керівники структурних підрозділів райдержад-
міністрації, установ та організацій, сільські та селищний 
голови району.

Під час наради підбито підсумки за попередній тиждень 
та окреслено першочергові заходи, заплановані на поточ-
ний тиждень.

На апаратній нараді були озвучені актуальні питання жит-
тя району, які стосувалися освіти, соціальної сфери та ЖКГ. 

Про готовність об’єктів житлово-комунального гос-
подарства, установ та організацій бюджетної сфери до 
опалювального сезону 2019-2020 років, соціальної сфери 
звітував головний спеціаліст відділу містобудування, архі-
тектури та житлово-комунального господарства РДА Борис 
Білоцерковський. Як зазначив доповідач, усі бюджетні уста-
нови готові до початку опалювального сезону. 

Обговорено тему підготовки та готовності управління 
соціального захисту населення райдержадміністрації до 
призначення житлових субсидій на опалювальний період 
2019-2020 років. З цього питання доповідала начальник 
управління соціального захисту населення РДА Людмила 
Фролова.

Начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту РДА Пав-
ло Черкащенко звітував про виконання розділу “Дошкільна 
освіта” районної Програми розвитку освітньої галузі Ди-
канщини на 2017-2020 роки та формування мережі закладів 
освіти на 2019-2020 навчальний рік.

Голова райдержадміністрації інформував присутніх про про-
ведення ремонтних робіт на дорогах району, що плануються 
до кінця року. Володимир Шкарбань підбив підсумки наради, 
визначивши конкретні доручення відповідним виконавцям. 

Прес-служба райдержадміністрації. 

Свята

Шановні земляки! Скільки випробувань, болю, втрат довелося вам пережити 

1  ж о в т н я  –  М і ж н а р о д н и й  д е н ь  л ю д е й 
п о х и л о г о  в і к у ,  Д е н ь  в е т е р а н а

Станіслав МУХА, голова 
районної ради.

Володимир ШКАРБАНЬ, 
голова райдерж адміністрації.
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– Наше село завжди пахнутиме чебрецем 
і липою, бузком і чорнобривцями. Тут ми 
пили не просто воду з колодязів, а цілющу і 
життєдайну силу рідної землі, не на дерева 
лазили – ми вперше підкорювали Всесвіт, – 
отак просто і водночас чарівно освідчували-
ся в любові до своєї рідної Орданівки, день 
народження якої відзначали минулої суботи, 
жителі цього ошатного, квітучого села. Зо-
крема, ведучі – педагог-організатор Орда-
нівської школи Вікторія Риндюк  і директор 
сільського будинку культури Яна Баланович, 
які гарними, проникливими словами зада-
вали святкового тону урочистому дійству. 
Емоційний вплив на глядачів підсилював 
мультимедійний супровід.

Оскільки День села традиційно збігаєть-
ся в часі з Днем визволення Полтавщини 
від фашистських загарбників, то орданівці 
насамперед низько вклонилися ветеранам 
Другої світової війни, зокрема присутньо-
му в залі Миколі Федоровичу Барабашу. А 

учні місцевої школи поклали 
квіти до пам’ятника визволи-
телям – воїнам 69-ї Червоно-
прапорної Звенигородської 
гвардійської стрілецької ди-
візії. 

Згадали всіх, хто в різні 
роки і зараз зі зброєю в ру-
ках виконував і виконує свя-
щенний обов’язок захисника 
Батьківщини, брав участь у 
бойових діях на території ін-
ших держав та у миротвор-
чих місіях. А на закінченні 
пісні “Плакала калина” зал 
встав і, похиливши голови в 
журбі, кожен уявив собі того 
молодого хлопчину з синіми 

очима,  у якого “смерті слід на 
скроні залишила битва”.

– Село живе, воно вміє говорити, 
треба лише знати його мову – мову 
минулого, нинішнього і майбутнього, 
– життєствердно лунало зі сцени голо-
сами представників різних поколінь. 
Розчулено слухали виступи наймолод-
ших жителів Орданівки – вихованців до-
шкільного навчального закладу “Барві-
нок”, гумор у виконанні маленької Ната-
лочки Бондаренко. Запросили на сцену 
батьків з їхніми малюками – Владочкою 
Омеляненко, Тимурчиком Нурмуханбе-
товим, Даринкою Довженко, Іванком 
Лавринчуком, вручили їм подарунки.

Віншували і бажали здоров’я най-
старшим жителям села: Євдокії Олексі-
ївні Скорик, Надії Єлисеївні Музиченко, 
Івану Олександровичу Гриню, Миколі 
Федоровичу Барабашу.

Бруківка, квіти, сучасні ліхтарі в до-
бре облаштованому парку, чисте довкілля – це про сучасну 
Орданівку, в якій відразу відчувається рука доброї господині – 
сільського голови Магдалини Будяник. Їй побажали здоров’я, 
енергії, мудрості й сили та запросили на сцену для вітальної 
промови. Сільська очільниця закликала кожного докласти 
зусиль, аби село з року в рік ставало красивішим, подяками 
від сільської ради відзначила колективи працівників з благо-
устрою, Орданівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, амбулаторії загаль-
ної практики сімейної медицини, дошкільного навчального 
закладу та сільського будинку культури. А ще за допомогу в 
організації Дня села дякувала дирекції і профкому ТОВ “АФ ім. 
Довженка”, керівнику ТОВ “Вектор” В’ячеславу Яреську, при-
ватним підприємцям Олександрові Чугуївцю, Григорію Маяру, 
землякам Олександру Сліпченку, Світлані Гончаренко і Оксані 
Скворцовій, працівникам дитсадка.  

Слова найкращих побажань працелюбним і хазяйновитим 
жителям села адресували гості: голова райдержадміністра-
ції Володимир Шкарбань, голова районної ради Станіслав 

Муха, заступник генераль-
ного директора ТОВ “АФ ім. 
Довженка” Наталія Хороль-
ська, заступник директо-
ра ВП “Гоголеве” ТОВ “АФ 
ім. Довженка” Віктор 
Юрченко, помічник-
консультант народ-
ного депутата Укра-
їни Олега Кулініча 
Любов Лелюк. 

За сумлінну пра-
цю, вагомий особис-
тий внесок у розви-
ток територіальної 
громади та з нагоди 
Дня села грамоту 
райдержадміністра-
ції вручено секре-
тарю Орданівської 
сільської ради Ніні 
Скорик; за сумлін-
ну працю, значний 
внесок у розвиток 
охорони здоров’я, 
надання кваліфіко-
ваної медичної до-

помоги населенню та з нагоди Дня села – фельдшеру АЗПСМ 
Богдану Твердохлібу. Грамотами районної ради нагороджено 
працівника з благоустрою Олександра Шматкова та депутата 
сільської ради Ігоря Рудзинського. 

Підтримати і привітати колегу та порадіти успіхам жителів 
Орданівки з’їхалися сільські голови сусідніх громад: Андріїв-
ської – Тетяна Белей, Балясненської – Любов Семко, Велико-
будищанської – Христина Покутня, Великорудківської – Ва-
лентина Калюш, Дібрівської – Людмила Пащенко, Ковалівської 
Шишацького району – Наталія Нос, Тахтаулівської Полтавсько-
го району – Олена Кравцова.

Гарний святковий настрій створили учасники художньої са-
модіяльності: ансамбль “Берегиня” у складі Марії Москаленко, 
Надії Чугуєвець, Тетяни Яресько, Тамари Гнатенко (художній 
керівник СБК), Алли Швидкої, Яни Баланович, дует Анастасії 
Яресько та Олі Кальник, тріо у складі Володимира Михліча, 
Миколи Гриня і Надії Чугуєвець, зразковий ансамбль естрад-
ного танцю “Ритм” смт Шишаки (керівник – відмінник освіти 
України Інна Темерова). Орданівці та гості насолодилися ви-
ступом квартету “Гетьман” – подарунком народного депутата 
України Олега Кулініча. А насамкінець на них чекала святкова 
дискотека від талановитого жителя Стасів Сергія Дяченка.

Валентина ДІДЕНКО. Фото автора.

Традиції

Îðäàí³âêà ñåðïàíêîì îïîâèòà, 
äî ùåìó íàéìèë³øà íà çåìë³



27 âåðåñíÿ 2019 ðîêó 4 ñòîð.«Òðóäîâà ñëàâà»

Слово про колегу

З 1 жовтня поточного 
року відповідно до по-
станови Кабінету Міні-
стрів України від 17 квітня 2019 року №373 “Деякі 
питання надання житлових субсидій та пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг у грошовій 
формі” пільги на оплату житлово-комунальних по-
слуг надаватимуться у грошовій формі. 

У грошовій формі будуть надаватися такі пільги:
на оплату внесків за встановлення, обслугову-

вання та заміну вузлів комерційного обліку, а також 
житлово-комунальних послуг, а саме:

– житлових послуг – послуг з управління багато-
квартирним будинком;

– комунальних послуг – послуг з постачання та 
розподілу природного газу, постачання та роз-
поділу електричної енергії, постачання теплової 
енергії, постачання гарячої води, централізовано-
го водопостачання, централізованого водовідве-
дення, поводження з побутовими відходами;
на оплату внесків за встановлення, обслугову-

вання та заміну вузлів комерційного обліку, а також 
витрат на управління багатоквартирним будинком, 
в якому створено об’єднання співвласників ба-
гатоквартирного будинку, житлово-будівельний 
(житловий) кооператив (далі – об’єднання), а саме:

– витрат на утримання спільного майна багато-
квартирного будинку, зокрема прибирання вну-
трішньобудинкових приміщень та прибудинкової 
території, виконання санітарно-технічних робіт; об-
слуговування внутрішньобудинкових систем (крім 
обслуговування внутрішньобудинкових систем, що 
використовуються для надання відповідної кому-
нальної послуги у разі укладення індивідуальних 
договорів про надання такої послуги, відповідно 
до яких обслуговування таких систем здійснюєть-
ся виконавцем), утримання ліфтів;

– витрат на оплату комунальних послуг стосовно 
спільного майна багатоквартирного будинку;

– витрат на поточний ремонт спільного майна 
багатоквартирного будинку;
на оплату витрат на комунальні послуги у бу-

динку, в якому створене об’єднання.
Розмір пільги, визначений законодавством від-

повідно до статусу пільговика, залишається не-
змінним, змінюється механізм оплати послуг з 
урахуванням наданої пільги.

Так, зокрема, особи з інвалідністю внаслідок вій-
ни мають право на 100-відсоткову знижку з оплати 
житлово-комунальних послуг, учасники бойових 
дій – 75-відсоткову, учасники війни та члени сімей 
загиблих (померлих) ветеранів війни – 50-відсот-
кову знижку у межах соціальних нормативів.

Управління соціального захисту населення на 

підставі даних Єдиного державного автоматизо-
ваного реєстру осіб, які мають право на пільги, та 
інформації, отриманої від підприємств – надавачів 
послуг, розраховує щомісяця суму пільги, виходя-
чи з розміру знижки, на яку пільговик має право 
згідно з законом, кількості членів сім’ї, які мають 
таке право відповідно до законодавчих актів, та 
з урахуванням встановлених цін/тарифів (вне-
сків) і державних соціальних нормативів у сфері 
житлово-комунального обслуговування.

Паралельно функціонуватимуть дві системи 
надання пільг у грошовій формі – готівкова і без-
готівкова.

Організації – надавачі/виконавці комунальних 
послуг щомісяця будуть отримувати списки пільго-
виків, яким нараховано пільгу у поточному місяці, 
у яких зазначається форма отримання пільги. При 
цьому нарахування вартості спожитих послуг здій-
снюватиметься у повному розмірі (без врахування 
пільгової знижки, як це відбувається зараз).

Пільги у безготівковій формі призначатимуть-
ся усім пільговикам в автоматичному режимі, за 
прикладом безготівкового надання субсидій через 
Ощадбанк. Для цього Ощадбанк вестиме персоні-
фікований облік пільговиків і коштів, які надходи-
тимуть на рахунок для виплати пільг, для кожного 
пільговика індивідуально. Потім кошти переказу-
ватимуть на рахунки управителів, об’єднань, ви-
конавців комунальних послуг.

Суми пільг перераховуватимуться через АТ 
“Ощадбанк” до 18 числа наступного місяця на ра-
хунки надавачів послуг.

Спочатку перерахування коштів проводитиметь-
ся за отримані послуги теплопостачання, газо- або 
електропостачання на опалення. Далі в такій по-
слідовності – за послуги з центрального водопо-
стачання, водовідведення, постачання електричної 
енергії, природного газу, поводження з побутовими 
відходами та послуги з управління багатоквартир-
ним будинком, внески за встановлення, обслугову-
вання та заміну вузлів комерційного обліку.

Протягом доби після здійснення перерахуван-
ня коштів на рахунки виконавців комунальних по-
слуг АТ “Ощадбанк” направить пільговикам смс-
повідомлення із зазначенням суми, яку необхідно 
сплатити пільговику за кожним видом послуги з 
урахуванням суми перерахованої пільги.

Для отримання інформації з АТ “Ощадбанк” у 
вигляді смс-повідомлення рекомендуємо пільго-
викам надати до управління соціального захисту 
номер мобільного телефону.

За отриманням інформації про спожиті послу-
ги, нараховані суми за послуги, розмір заборго-
ваності (переплати) пільговики звертаються до 
організацій-надавачів/виконавців комунальних 
послуг. Інформація про суму перерахованих пільг 
та суму до сплати буде відображена в квитанціях 
організацій-надавачів послуг.

Цей механізм розроблено для забезпечення мак-
симальної зручності тих категорій громадян, які зви-
кли до установленого алгоритму дій і не бажають його 
змінювати. Йдеться, передусім, про літніх людей.

Пільги у готівковій формі призначатимуться 
усім охочим на підставі поданих особисто заяв. За 
заявою пільговика, поданою до управління соціаль-
ного захисту населення до 15 жовтня (15 травня), 
у якій зазначаються виплатні реквізити, виплата 
пільги здійснюється у грошовій готівковій формі з 
початку опалювального (неопалювального) сезону. 

Виплата пільг у грошовій готівковій формі здій-
снюється шляхом перерахування коштів на рахун-
ки пільговиків, відкриті у банківських установах 
або через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”. Виплата 
пільг у грошовій готівковій формі здійснювати-
меться щомісяця. Таким чином, кошти надходити-
муть на особисті рахунки пільговиків, які зможуть 
зняти їх зі свого рахунку у будь-який час.

Звертаю увагу, що пільговикам необхідно спла-
чувати щомісяця вартість фактично спожитої по-
слуги з урахуванням суми пільги, перерахованої 
надавачам послуг або виплаченої готівкою. 

Управителі, об’єднання, виконавці комунальних 
послуг надають до 25 вересня та 25 квітня управ-
лінню соціального захисту населення інформацію 
про суму простроченої понад місяць (на дату на-
дання такої інформації) заборгованості з оплати 
послуг (внесків/платежів), сума якої перевищує 20 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
щодо пільговиків, які отримують пільгу у готівковій 
формі (на сьогодні сума складає 340 грн).

Пільговикам, які отримують пільгу у готівковій 
формі, що допустили наявність боргів, виплата 
пільги з наступного опалювального (не опалю-
вального) сезону здійснюється у грошовій без-
готівковій формі.

Більш детальну інформацію про порядок моне-
тизації пільг можна отримати в управлінні соціаль-
ного захисту населення за адресою: смт Диканька, 
вул. Незалежності, 117, кімн. 4, телефон – 9-70-43.

Людмила ФРОЛОВА, начальник 
управління соціального захисту населення 

Диканської райдержадміністрації.

З 1 жовтня поточного 

Соціальний 
захист

Визначний педагог сучасності, автор “Гуманної 
педагогіки” Шалва Олександрович Амонашвілі ска-
зав: “Учителю! Будь сонцем, що випромінює люд-
ське тепло, будь благородним ґрунтом для розвитку 

людських почуттів, сій знання не тільки в пам’яті і 
свідомості твоїх учнів, а в першу чергу в їхніх душах 
і серцях…”. Нелегко в сучасних умовах працюва-
ти вчителем, а ще важче бути вчителем учителів. 

Скільки потрібно вміння, терпіння, 
наполегливості! А скільки потрібно 
опрацювати інформації, щоб бути 
високоерудованим і допомогти кож-
ному!

Доля директора Орданівської 
школи Анатолія Вікторовича Дя-
ківнича в першу чергу мережана 
нитками розуміння від його непо-
вторної і багатогранної родини – 
справжньої учительської династії. 
Глава родини – історик за фахом, 
любов до цієї науки ще в студент-
ські роки поєднала його з дружи-
ною Світланою Леонідівною. Сто-
пами батьків пішли сини Віталій, 
який також закінчив Полтавський 
державний педагогічний універ-
ситет за фахом “Учитель історії й 
основ економіки”, а зараз працює 
керівником апарату райдерж-
адміністрації, та молодший Ігор 
– учитель фізичної культури Орда-
нівської школи. Після закінчення 
Диканської гімназії ім. М.В.Гоголя  
професію вчителя обрала і внуч-
ка Анатолія Вікторовича – Тетя-
на Дяківнич, закінчивши фізико-
математичний факультет ПНПУ 
ім. В.Г.Короленка.

Наш директор 
поєднує в собі мудрість і справедливість у став-
ленні до своїх колег та вихованців, невичерпну силу 
й енергію направляє на зміцнення матеріально-
технічної бази школи, яка вирізняється серед 
сільських шкіл ошатністю як зовні, так і всередині. 
Це – результат плідної співпраці з Орданівським 
сільським головою Магдалиною Будяник і народ-
ним депутатом України Олегом Кулінічем, ТОВ “АФ 
ім. Довженка”, місцевими фермерами.

Разом з осінньою позолотою відлетіли у вирій 
майже 40 нелегких, але таких творчих, незабутніх, 
наповнених любов’ю до дітей, до улюбленої справи 
літ учительської праці. Великий життєвий і педаго-
гічний досвід відданого шкільній родині директора, 
який уже понад 30 років живе проблемами й до-
сягненнями рідного навчального закладу. Анатолій 
Вікторович не лише директор, а й прекрасний учи-
тель, що може засвідчити не одне покоління його 
вихованців, які зуміли знайти своє покликання, ре-
алізувати себе, стати, як він любить повторювати, 
“просто Людиною”. А ще А.В.Дяківнич  вирізняється 
високим талантом мотивувати учня до розвитку, 
до знання предмета, до пізнання світу. Анатолій 
Вікторович вміє так вдало організувати навчальний 
процес, що діти самі пізнають світ, самі можуть зро-
бити висновки, запам’ятовують суть, вони вміють 
вчитися, досягати мети, а він залишається для них 
лідером освітнього процесу.

Від імені трудового колективу Орданівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – голова 

профспілкового комітету Валентина АРТЮХ.
На фото із сімейного архіву: Віталій, 

Світлана, Анатолій, Тетяна, Ігор ДЯКІВНИЧІ.

Пенсійний фонд 
інформує
Íåñïëàòà 

îáîâ’ÿçêîâèõ 
ïëàòåæ³â – 

íåçàðàõóâàííÿ 
òðóäîâîãî ñòàæó
Територіальні органи Пен-

сійного фонду з 1 липня 2000 
року обчислюють страховий 
стаж як на підставі трудової 
книжки, так і за даними, що 
містяться в реєстрі застрахо-
ваних осіб.

Несплата обов’язкових пла-
тежів страхувальниками при-
зводить до незарахування 
стажу найманим працівникам 
за відповідний період. Сама 
несплата є порушенням кон-
ституційних прав застрахова-
них осіб юридичними та фізич-
ними особами. 

Якщо, приміром, на момент 
призначення працівникові 
пенсії підприємство за якийсь 
період не сплатило внески, то 
пенсія призначається без ура-
хування періоду, за який від-
сутня інформація про сплату. 
Після надходження даних про 
сплату внесків проводиться 
перерахунок пенсії з урахуван-
ням цього періоду, але тільки з 
моменту подачі заяви. Не вико-
нуючи законодавчі норми, дея-
кі роботодавці порушують пла-
тіжну дисципліну, спричиняю-
чи нестачу коштів для виплати 
пенсій нинішнім пенсіонерам 
та позбавляючи осіб, які у них 
працюють або працювали, пра-
ва на соціальний захист при 
настанні страхового випадку, а 
відповідно і майбутньої пенсії.

Слід мати на увазі, що у разі 
існування заборгованості зі 
сплати внесків підприємство 
не може сплатити внески лише 
за конкретного працівника для 
зарахування йому відповідно-
го періоду роботи до страхо-
вого стажу під час призначення 
пенсії. Чинним законодавством 
така можливість не передба-
чена, а сплачена сума зарахо-
вується на всіх застрахованих 
осіб. Також треба зауважити, 
що за кожен день несвоєчасної 
сплати по страхових та єди-
ному соціальному внесках на-
раховується пеня та штрафна 
санкція. Отже, борги накопи-
чуються швидкими темпами та 
призводять в підсумку до стяг-
нення в примусовому порядку.

Вищенаведена ситуація 
стосується і фізичних осіб-
підприємців, які мають борги 
по страхових та єдиному соці-
альному внесках, чим шкодять 
самі собі та своїм найманим 
працівникам. 

Решетилівський відділ обслу-
говування громадян (сервісний 
центр) Головного управління 
Пенсійного фонду України в 
Полтавській області звертаєть-
ся до всіх юридичних та фізич-
них осіб з проханням проводи-
ти вчасну сплату обов’язкових 
платежів, а до боржників – з 
вимогою погашення заборго-
ваності зі сплати страхових та 
єдиного соціального внеску. 

Не мають залишитись осто-
ронь і самі застраховані осо-
би, бо йдеться про їхнє право 
на соціальний захист та розмір 
майбутньої пенсії. Ви можете 
контролювати свій офіційний 
розмір заробітної плати і факт 
сплати внесків роботодавцем, 
що дає підстави в подальшому 
підтвердити страховий стаж, 
взявши довідку в органах 
Пенсійного фонду. Або зареє-
струйтесь на офіційному пор-
талі Пенсійного фонду Украї-
ни www.pfu.gov.ua. Для цього 
отримайте код доступу до своїх 
даних, подавши заяву до Ре-
шетилівського відділу обслуго-
вування громадян (сервісного 
центру) з віддаленим робочим 
місцем в смт Диканька. 

Решетилівський відділ 
обслуговування громадян 

(сервісний центр) 
Головного управління 

Пенсійного фонду України 
в Полтавській області.

підставі даних Єдиного державного автоматизо- За отриманням інформації про спожиті послу-

МОНЕТИЗАЦІЯ ПІЛЬГ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ПОЧНЕТЬСЯ З 1 ЖОВТНЯ

Визначний педагог сучасності, автор “Гуманної людських почуттів, сій знання не тільки в пам’яті і Наш директор 

Ë³äåð îñâ³òíüîãî ïðîöåñó 

Õðîí³êà îáëàñíèõ íîâèí
17 вересня т.в.о. голови облдерж-

адміністрації О.Пругло у ході робочої 
поїздки до м. Київ взяв участь у на-
раді щодо підготовки до опалюваль-
ного періоду 2019/20 року та сталого 
його проходження, яку провела Мі-
ністр розвитку громад та територій 
України А.Бабак.


17  вересня відбулося пленарне за-

сідання сесії Полтавської обласної 
ради сьомого скликання. Депутати 
більшістю голосів підтримали проект 

рішення “Про внесення змін до Пер-
спективного плану формування те-
риторій громад Полтавської області”. 
Зважаючи на відповідні рекомендації 
постійної комісії обласної ради з пи-
тань паливно-енергетичного комп-
лексу та використання надр, облас-
на рада відмовила Державній службі 
геології та надр України у погоджен-
ні надання без проведення аукціону 
спецдозволів ТОВ “ГЕО ВЕРТИКАЛЬ”, 
“НАДРА ВЕСТ ГРУП”, “ЮНОЛІТ ОЙЛ”, 
“ГЕО КОННЕКТ”, “ПРОФІ НАФТ”, 
“ТРАНС СЕТ ГЕО”, “БЕСТ ГЕО ТЕХ” 
та “ПОЛТАВАНАФТОГАЗРОЗВІДКА”. 

Прийнято рішення “Про внесення 
змін в складі постійних комісій Пол-
тавської обласної ради”, “Про звер-
нення депутатів Полтавської облас-
ної ради до Президента України та 
Голови Верховної Ради України щодо 
недопущення поспішного відкрит-
тя ринку земель сільськогосподар-
ського призначення”, депутати не 
підтримали рішення “Про звернення 
депутатів Полтавської обласної ради 
до Верховної Ради України щодо 
ухвалення Антиолігархічного пакету 
докорінних перетворень”, “Про за-
твердження Порядку використання 

прапорів на території Полтавської 
області”.


19  вересня у м. Полтаві т.в.о. голови 

облдержадміністрації О.Пругло  про-
вів засідання комісії з питань надання 
дозволу на право користування піль-
гами з оподаткування та доцільності 
надання фінансової допомоги підпри-
ємствам та організаціям громадських 
організацій інвалідів. За підсумками 
роботи ухвалено відповідні рішення.

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій 

з громадськістю.
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Сьогодні, в епоху суперновітніх технологій, 
з уст декого можна почути: “А для чого нам бі-
бліотека, книги, газети? Усе ж можна знайти 
і прочитати в Інтернеті!” Можна – та не мож-
на: як світовою павутиною передати відчуття, 
коли береш до рук новеньку книгу в гарній об-
кладинці, з цікавими ілюстраціями, коли пе-
речитуєш сторінки, котрі особливо вразили, 
коли збираєшся в колі однодумців і ділишся 
враженнями від прочитаного? А зі смаком пі-
дібрані інсталяції, виставки, які готують твор-
чі працівники бібліотек – як без цього? У селі 
ж, без перебільшення, бібліотека є справжнім 
культурним центром, де можна і відпочити, і 
поспілкуватися, переглянути свіжий примірник 
газети чи журналу. Таким осередком культури 
є Великорудківська сільська бібліотека-філіал, 
якою ось уже сім років завідує Валентина Таран. 
Приміщення колишнього відділення “Ощадбан-
ку”, яке після закриття стояло пусткою, за ко-
шти сільської ради відремонтували, перекрили 

дах, вставили новенькі вікна, двері, провели 
Інтернет, закупили два комп’ютери (ремонтом 
опікувалася сільський голова Валентина Ка-
люш, на громадських роботах трудилися Сергій 
Гальченко, Анатолій Кузь) – і з’явився такий собі 
новенький будиночок у центрі села, куди при-
ємно заходити. Одразу при вході – світлини з 
масових заходів, проведених бібліотекарем, 
далі – стенд із матеріалами районної газети про 
великорудківських людей. 

Валентина Петрівна працює з різними катего-
ріями читачів, на час нашого приїзду у невелич-
кій затишній кімнатці навколо своєї вчительки 
Людмили Жданової юрмилися четвертоклас-
ники Великорудківської школи, які готували ма-
люнки на виставку “Так я люблю Україну”. 

Сьогодні не кожна пересічна людина в силу 
різних обставин може дозволити собі, як рані-
ше, передплатити кілька видань періодичної 
преси. А в бібліотеку передплачують “Трудову 
славу”, журнали “Дім. Сад. Город”, “Добрые 

советы”, для дітей – “Юная леди”, “Малятко”, “В 
гостях у казки”. Тож читання для душі можуть 
знайти собі і дорослі, й діти. 

– Читають і сучасну українську літерату-
ру, і Толстого, і Достоєвського, – розповідає 
про смаки користувачів бібліотеки Валентина 
Петрівна. – А ще – детективи, жіночі романи. 
Бувають дні, що двері до бібліотеки не зачи-
няються... Часто ходжу в дитячий садочок, ра-
зом з дітьми виготовляємо і вітальні листівки, 
й аплікації, й поробки з природних матеріалів, 
робимо інсценізації казок. І, звісно ж, читаємо 
книжечки. Влітку різні заходи проводила в при-
шкільному оздоровчому таборі. А для дорослих 
діє жіночий клуб за Інтересами “Конвалія”: щось 
майструємо, вареники варили, Маланку пали-
ли, “Місіс Смакота” проводили...

Ось так креативно працює сільський бібліотекар!
Валентина ДІДЕНКО. 

На фото автора: Л.О.ЖДАНОВА, В.П.ТАРАН 
з учнями Великорудківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

До Дня усиновлення
Â³äêðèòè íîâ³ 

îáð³¿ äëÿ ìàëå÷³
В останній день вересня Україна відзна-

чає День усиновлення. Це свято людяності, 
милосердя, великодушності, яке невипадко-
во збігається з днем християнських святих 
Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Це 
надзвичайно тепле свято для батьків і дітей, 
які волею долі стали однією родиною.

Усиновлення – це дуже відповідальний 
крок щодо прийняття в сім’ю дитини на 
правах народженої, з усіма правами та 
обов’язками як з боку дорослих, так і з 
боку дитини. Усиновлювачі заслуговують 
на велику повагу та пошану оточення. 
Сьогодні в родинах нашого району зрос-
тають 9 усиновлених дітей. Зберігаючи 
таємницю усиновлення, ми не можемо 
назвати прізвища цих людей, але з упев-
неністю можемо сказати, що завдяки їхній 
любові, гуманності і милосердю діти зна-
йшли матір та батька, щасливу родину, 
сімейний затишок.

Спілкуючись з родинами, яким доля не 
дарувала щастя батьківства, і вони вирі-
шили взяти на виховання дітей на правах 
власних, відчуваєш весь їхній біль і відчай. 
А перед очима обличчя дітей – зляканих, 
голодних, брудних, яких ніхто ніколи не 
любив, які не знають, що таке чиста по-
стіль, смачна їжа, мамина усмішка, ма-
мині обійми. 

У районі проживає 45 дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування. До 
42 з них, якщо можна так сказати, доля 
була прихильна, і вони живуть у сім’ях, де 
їх люблять, про них піклуються. З часом 
біль від того, що поряд немає батьків, 
ущух, але це ніколи не забудеться. Одна 
дитиночка через вади здоров’я вихову-
ється у спецзакладі, а ось двом дітям 
доля приготувала недитячі випробуван-
ня. Спочатку зрадила мама, промінявши 
їх на розгульне життя. Діти 6 місяців жили 
в сім’ї патронатного вихователя, де їх ото-
чили любов’ю, і вони знову почали посмі-
хатися і довіряти дорослим. Потім ми всі 
раділи, що знайшлася людина, яка взяла 
їх під опіку. Проте опікун не справилася, 
не вистачило терпіння і любові, діти через 
5 місяців знову повернулися в сім’ю вихо-
вателів, де вони можуть жити ще до 3 мі-
сяців, а далі? Якщо не знайдеться родина, 
яка зможе їх забрати до себе, дітей чекає 
невеселе майбутнє під назвою Інтернат. 
Причому дітей роз’єднають, оскільки різ-
ниця у віці досить велика: 1 і 9 років. Спо-
діваємося, що цього не станеться.

Доброта і любов – головне, що ми по-
винні дарувати нашим дітям. Адже діти 
– це наша надія і наше майбутнє. Щоб ця 
надія здійснилася, ми, дорослі, маємо 
пам’ятати про свою відповідальність, пі-
клуватися про кожну дитину. Особливо 
про дітей, які залишилися без батьків-
ської опіки. Турбота про них – наша спіль-
на мета, обов’язок суспільства, держави. 
Держава всебічно підтримує дітей, які з 
різних причин втратили батьківську тур-
боту. Зокрема, діти-сироти та діти, по-
збавлені батьківського піклування, мають 
право на:

– одержання аліментів, пенсії по втраті 
годувальника, стипендії, інших виплат;

– щорічне безоплатне оздоровлення у 
дитячих санаторіях, оздоровчих і спор-
тивних таборах;

– безплатне забезпечення обідами;
– одноразову допомогу дітям-сиротам 

і дітям, позбавленим батьківського піклу-
вання, після досягнення 18-річного віку,

– вступ до вищих навчальних закладів різ-
них рівнів акредитації на пільгових умовах;

– позачергове забезпечення впоряд-
кованим житлом після завершення пере-
бування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у відповідних 
закладах для таких дітей, дитячому бу-
динку сімейного типу, прийомній сім’ї або 
завершення терміну піклування над та-
кими дітьми та в разі відсутності у таких 
дітей житла;

– на утримання дитини, яка перебуває 
під опікою, держава виплачує щомісячну 
соціальну допомогу у розмірі 2 прожитко-
вих мінімумів на дитину відповідного віку.

Кожній сім’ї, яка усиновила дитину, дер-
жава гарантує:

– одноразову допомогу у зв’язку з уси-
новленням у розмірі як при народженні 
першої дитини;

– одноразову оплачувану відпустку 
тривалістю 56 календарних днів (70 ка-
лендарних днів – при усиновленні двох і 
більше дітей).

Гарантовані державою права дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, мають забезпечити їм гідне 
життя, але тільки в тому разі, коли ми – 
громадяни, небайдужі до дитячих доль, 
допоможемо відкрити нові обрії для ма-
лечі, яка має право на щасливе майбутнє.

Ірина КУДІНОВА, начальник 
служби у справах дітей РДА.

Минулої суботи День села від-
значили у Василівці. Жителів села 
привітав Диканський селищний 
голова Валерій Товстій. Пода-
рунки від селищної ради вручено 
першокласникам Діані Беркі та 
Маші Варадашвілі, найстаршим 
василівцям Варварі Мефодіївні 
Киріченко і Лідії Самсонівні Білаш, 

а також Лізі та Максиму Тютюнни-
кам, в родину яких цьогоріч леле-
ка приніс донечку Мію.

Концертну програму підготува-
ли народний ансамбль “Диканчан-
ка” (керівник Юлія Гергало), дитя-
чий ансамбль “Волошки” у складі 
Наді і Каті Новікових, Наді Щербак, 
Оксани Бородай (керівник Наталія 

Кривошака). Василівці перегля-
нули театральну постановку “Ніч 
перед Різдвом” у виконанні юних 
аматорів сцени Альони Іванюк, Ан-
тона і Назара Кобців, Богдани Жук, 
Наді, Каті і Віті Новікових, Наді і 
Максима Щербаків. 

На святі вшанували ансамбль на-
родної пісні “Горлиця”, учасники яко-

го мають поважний вік, а це Галина 
Дяківнич, Галина Тертицька, Галина 
Пелих, Ніна Курло, Поліна Черненко.

Як і годиться на святі, почасту-
вали короваєм та смачними ва-
рениками. 

Фінансову допомогу для про-
ведення свята надав приватний 
підприємець Григорій Маяр.

Наталія КРИВОШАПКА, 
завідуюча Василівським 

сільським клубом-філіалом. 

Бібліотека... Древня і 
вічно юна оселя людсько-
го розуму, це цілий світ, 
відкритий кожному, хто 
любить книгу. Ряди книж-
кових полиць зберігають 

знання і віковий досвід людства, 
все життя  Всесвіту зосередже-
но тут. Кожен може отримати в 
бібліо теці душевний спокій, вті-
ху в печалі, моральне оновлення 
і щастя. Тут завжди зустрінеш 

людину, яка рада допомогти в пошу-
ках істини, підібрати щось для душі, 
втамувати спрагу думки, дати пораду 
– це бібліотекар, для якого, як і для ба-
гатьох читачів, бібліотека – величезна 
частка життя. 

Бібліотекар!
Це слово – повне сонячного вмісту,
За ним стоїть безмежний, 
                                                   мудрий світ...
Бібліотекар!
Скільки в слові змісту!
Його тепло – навік в душі моїй.
Я б знов пішов стежиною тією
Через поля-замети, аж туди,
Де в царстві книг живе казкова фея,
Що може й світ закрити від біди.

Найщиріші слова, сповнені добрих 
почуттів, щирості, хай звучать в цей 
день для тих, хто не дав згаснути 
цим вогникам культури і духовності.

З повагою директор ЦБС 
Наталія КУЧЕРЯЄВА.

Шановні бібліотекарі! 
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїн-

ського дня бібліотек.
Ваша вірність справі, самовіддане і безкорисливе 

служіння книзі викликає глибоку шану та повагу. Ви 
докладаєте багато зусиль для створення і підтриман-
ня іміджу бібліотеки як центру інформації, віддаєте ко-
ристувачам знання, увагу, тепло сердець.

Бажаю вам творчої наснаги, міцного здоров’я, натхнення, 
радості, щастя, добра і нових успіхів у вашій благородній про-
світницькій справі.

З повагою начальник відділу культури 
та туризму районної державної 

адміністрації Євген ОНИЩЕНКО.

знання і віковий досвід людства, 
все життя  Всесвіту зосередже-
но тут. Кожен може отримати в 
бібліо теці душевний спокій, вті-
ху в печалі, моральне оновлення 

ня іміджу бібліотеки як центру інформації, віддаєте ко-

Шановні бібліотекарі! 

30 вересня – Всесвітній день бібліотек 

Сьогодні, в епоху суперновітніх технологій, дах, вставили новенькі вікна, двері, провели советы”, для дітей – “Юная леди”, “Малятко”, “В 

Храм, де народжується і зберігається духовність

ГРАФІК проведення "прямих"  телефонних ліній із 
керівництвом районної ради на IV квартал 2019 року

Â³äïîâ³äàëüíèé
âèêîíàâåöü Ïîñàäà Äàòà

ïðîâåäåííÿ

×àñ
ïðîâå-
äåííÿ

Êîíòàêò-
íèé

òåëåôîí

Ìóõà Ñòàí³ñëàâ
Âîëîäèìèðîâè÷

Ãîëîâà ðàéîííî¿ 
ðàäè

7, 21 æîâòíÿ, 
4, 18 ëèñòîïàäà, 

2,16 ãðóäíÿ

9.00 – 
12.00

9-77-17, 
9-26-25

Óñ Îëåêñàíäð
Þð³éîâè÷

Çàñòóïíèê ãîëîâè 
ðàéîííî¿ ðàäè

3, 24 æîâòíÿ, 
14, 28 ëèñòîïàäà, 

13, 27 ãðóäíÿ

14.00 –
17.00 9-26-25

ГРАФІК особистого прийому 
громадян керівництвом районної 

ради на ІV квартал 2019 року

Ìóõà 
Ñòàí³ñëàâ

Âîëîäèìèðîâè÷

Ãîëîâà ðàéîííî¿ 
ðàäè

Ïîíåä³ëîê – 
ï’ÿòíèöÿ, 

ç 8.00 äî 12.00

Óñ Îëåêñàíäð
Þð³éîâè÷

Çàñòóïíèê 
ãîëîâè 

ðàéîííî¿ ðàäè

Ïîíåä³ëîê – 
ï’ÿòíèöÿ, 

ç 14.00 äî 16.00

Минулої суботи День села від- а також Лізі та Максиму Тютюнни- Кривошака). Василівці перегля-

Дяківнич, Галина Тертицька, Галина Âàñèë³âêà â³äçíà÷èëà Äåíü ñåëà
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Куплю корів, биків, 
телят, кіз. Дорого.
Вимушений забій.
Т. 099-959-78-22, 
067-983-01-96.

Ðåìîíò òåëåôîí³â, òåëåâ³çîð³â, 
ïðàëüíèõ ìàøèí, êîìï’þòåðíî¿ 

òà ð³çíî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. 
Ò. 066-059-02-44.               Ñâ. À ¹054723.

Ì’ßÑÍÈÉ ÖÅÕ ÇÀÊÓÏÎÂÓª ÂÐÕ, 
ÌÎËÎÄÍßÊ, ÒÅËßÒ. ÑÀÌÎÂÈÂ²Ç. 
Ò. 066-503-79-34, 099-541-83-89.

Нерозбірливо написані оголошення – не друкуються.

Óâàãà! Ïðèéîì êóïîí³â ç îãîëîøåííÿìè çä³éñíþ-
ºòüñÿ äî 17-¿ ãîäèíè ïîíåä³ëêà, ùî ïåðåäóº âèõî-
äó ÷åðãîâîãî íîìåðà ãàçåòè. Ñêðèíüêè äëÿ êóïîí³â 
ðîçì³ùåí³ â àäì³í ïðèì³ùåíí³ ïî âóë. Ãîãîëÿ, 1 òà â 
ìàãàçèíàõ "Êî÷óáå¿âñüêèé", "Ïåðëèíà".

2019
Òåêñò
îãîëîøåííÿ

Çâåðòàòèñÿ

Ïðîäàì ²íøåÊóïëþ

Âàø³ äàí³

Ùîá îãîëîøåííÿ 
ïîòðà ïèëî â íàéáëèæ-
÷èé íîìåð, íåîáõ³äíî, 
ùîá çàïîâíåíèé êóïîí 
íàä³éøîâ äî ðåäàêö³¿ 
ÍÅ Ï²ÇÍ²ØÅ ÏÎ-
ÍÅÄ²ËÊÀ äî 17-00. Íà 
îäíîìó êóïîí³ ïîâèíåí 
ì³ñ òè  òèñÿ ëèøå îäèí 
âèä íàéìåíóâàííÿ òî-
âàðó (íå á³ëüøå 10 ñë³â). 

ÊÓÏÎÍ ÁÅÇÏËÀÒÍÎÃÎ ÏÐÈÂÀÒÍÎÃÎ ÎÃÎËÎØÅÍÍß

Êóïëþ äîðîãî áèê³â, êîð³â, 
òåëèöü. Âèìóøåíèé çàá³é. Ò. 
050-230-36-57, 096-841-15-58.

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
СВИНЕЙ. Т. 066-472-52-16.

МІНЯЮ СОНЯШНИК НА 
ОЛІЮ. Т. 066-748-50-96.

ЗДАМ БУДИНОК ПІД 
КВАРТИРУ. Т. 050-401-31-32.

ЩОСУБОТИ НА РИНКУ 
АТЕЛЬЄ “СИЛУЕТ” П/П 

СПІРІДОНОВА Н.М. ВЕСТИМЕ 
ПРИЙОМ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ 
У РЕМОНТ. Т. 095-734-77-14.

ПРОДАМ СІНО, СОЛОМУ В 
ТЮКАХ. Т. 095-824-27-70.

ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ 
ÁÈÊ²Â, ÊÎÐ²Â, 

ÑÂÈÍÅÉ ÍÀ Ì’ßÑÎ. 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÈÉ ÄÎÐ²Ç.
Ò. 066-821-54-52.

ÑÂÈÍÅÉ ÍÀ Ì’ßÑÎ. 

Куплю телят, корів, биків, 
коней, кіз. Вимушений забій. 
Найвища ціна. Т. 066-865-

85-95, 097-230-23-19, Роман.

Куплю телят, корів, биків, ко-
ней, кіз. Терміновий виклик. 
Дорого, цілодобово. Т. 066-
636-06-16, 096-674-95-86.

Закуповуємо каштани. 
Дорого. Можливий само-
вивіз. Т. 050-962-04-13.

П р о д а м :

Íåðóõîì³ñòü:
4-ê³ìí. êâàðòèðó, 72 êâ.ì, öåíòð, 1/3, ³íä. 

îïàë., ç ðåìîíòîì, çðó÷íî ï³ä á³çíåñ, àáî îá-
ì³íÿþ íà 2-ê³ìí. êâàðòèðó. Ò. 066-592-29-54.
4-ê³ìí. êâàðòèðó, 79 êâ.ì, öåíòð, 1/2, ³íä. 

îïàë., áàëêîí, ëîäæ³ÿ, çðó÷íî ï³ä á³çíåñ, ïî-
ðÿä àâòîñòàíö³ÿ. Ò. 099-063-98-19.
4-ê³ìí. êâàðòèðó, 79,7 êâ.ì, öåíòð, 2/2. Ò. 

099-349-36-75.
3-ê³ìí. êâàðòèðó, 5/5, íà Ñîëîøàíñüêîìó ìà-

ñèâ³, ³íä. îïàë. Ò. 099-720-98-13.
3-ê³ìí. êâàðòèðó, 5/5, íà Ñîëîøàíñüêîìó ìà-

ñèâ³, ç ðåìîíòîì, ³íä. îïàë., 60 êâ.ì. Ò. 095-
426-26-97, 050-638-46-72.
3-ê³ìí. êâàðòèðó, öåíòð, 57,6 êâ.ì. Ò. 066-

921-22-42.
3-ê³ìí. êâàðòèðó, öåíòð, 1/3, çðó÷íî ï³ä á³ç-

íåñ. Ò. 097-496-71-62.

2-ê³ìí. êâàðòèðó, â öåíòð³, ç ïîãðåáîì ³ ñàðà-
ºì. Ò. 099-608-27-72.
2-ê³ìí. êâàðòèðó, ïî âóë. Íåçàëåæíîñò³, 115, 

öåíòð, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàë., ñó÷àñíà ñàíòåõí³êà òà 
åëåêòðîòåõí³êà, ðåìîíò. Ò. 066-472-33-74.
Òåðì³íîâî! 2-ê³ìí. êâàðòèðó, öåíòð, 2/2, 

56,6 êâ.ì. Ò. 067-579-02-11.
2-ê³ìí. êâàðòèðó, 40,4 êâ.ì, ³íä.îïàë., íåäàëå-

êî â³ä àâòîñòàíö³¿. Ò. 098-489-23-68.
2-ê³ìí. êâàðòèðó, ì. Ïîëòàâà, ðàéîí êðà-

ºçíàâ÷îãî ìóçåþ, ó äâîð³ ãàðàæ, º ï³äâàë. Ò. 
098-923-95-95.
1-ê³ìí. êâàðòèðó, 1/2, ³íä. îïàë., öåíòð. Ò. 

095-771-02-45.

1-ê³ìí. êâàðòèðó â ð-í³ ë³êàðí³, 3/5, 29,1 êâ.ì, 
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íä. îïàë., ì/ï â³êíà, ðå-
ìîíò. Ò. 099-616-86-45, Íàòàë³ÿ.
Àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâàðòèðó ï³â áóäèíêó, 

º ïîãð³á, ñàðàé. Ò. 066-607-42-69.
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ! 2-ÏÎÂÅÐÕÎÂÈÉ ÁÓÄÈ-

ÍÎÊ ÏÎ ÂÓË. ÂÎÐÎÍßÍÑÜÊÎÃÎ, 24, 
ÃÀÇ, ÂÎÄÀ, ÅËÅÊÒÐÎÅÍÅÐÃ²ß 3-ÔÀÇÈ, 
ÃÀÐÀÆ, Ë/ÊÓÕÍß, ÂÕ. ÏÎÃÐ²Á, 0,15 ÃÀ, 
ÑÀÄÎÊ. Ò. 066-102-24-16.
Òåðì³íîâî! Áóäèíîê ïî âóë. Êîòëÿðåâñüêîãî, 

10, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, ñàðàé. Ò. 095-306-18-41.

ÁÓÄÈÍÎÊ, 74 ÊÂ.Ì, Ë/ÊÓÕÍß ÃÀÇÈ-
Ô²ÊÎÂÀÍÀ, ÃÀÐÀÆ, ÂÕ.ÏÎÃÐ²Á, ÊÎËÎ-
ÄßÇÜ, ÑÀÐÀÉ. Ò. 095-077-18-80.
Áóäèíîê, 76 êâ.ì., ãàç, âîäà, ñâ³òëî, òåëåôîí, 

0,34 ãà, ïî âóë. Ãîðüêîãî, 39. Ò. 066-248-53-
02, 095-711-62-90.
Äîáðîòíèé áóäèíîê, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãà-

ðàæ, ïîãð³á, ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ, ïîðÿä ç öåí-
òðîì. Ò. 099-798-54-44.
Õàòó, ñàðàé, ë/êóõíÿ, 0,15 ãà, âóë. Íåêðà-

ñîâà, 45. Ò. 066-290-71-10.
Áóäèíîê ïî âóë. Øê³ëüíà. Ò. 099-430-22-69.
Áóäèíîê íîâèé, 50 êâ.ì, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, 

ñàðàé, 0,15 ãà, ìîëîäèé ñàä. Ò. 096-250-07-73.
Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, 3 ê³ìíàòè, 55 êâ.ì, 

ïî âóë. Ãîãîëÿ, 30, ë/êóõíÿ, ïîãð³á, ïðèñàäèá-
íà ä³ëÿíêà. Ò. 050-638-02-84.
Áóäèíîê, 43 êâ.ì, 0,09 ãà, öåíòð. Ò. 050-351-03-25.
Æèòëîâèé áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â ðà-

éîí³ àâòîñòàíö³¿, áàçàðó. Ò. 095-533-87-80.
Áóäèíîê, 76 êâ.ì, ë/êóõíÿ, ãàðàæ, âõ. ïîãð³á, 

ñàä, ïî âóë. Ðàíêîâ³é, 1. Ò. 097-860-42-03. 
Çâåðòàòèñÿ äî Ãîðîáåöü Ë.Ã., âóë. Ðàíêîâà, 3, 
ò. 066-679-93-37.
Áóäèíîê, 50 êâ.ì, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ãàðàæ, 

ïîãð³á, 0,15 ãà, ìîëîäèé ñàä. Ò. 096-250-07-73.
Áóäèíîê öåãëÿíèé, 90 êâ.ì, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 

ãàç, âîäà, 400000 ãðí. Ò. 095-155-80-04, Âîëîäÿ.
Áóäèíîê ó öåíòð³, 37 êâ.ì, ãàç, âîäà, óñ³ çðó÷-

íîñò³, ãîñïñïîðóäè, ãàðàæ, 0,15 ãà, ñàä. Ò. 
050-755-28-67.
Áóäèíîê, 55 êâ.ì, ïî âóë. Òð³óìôàëüí³é, óñ³ çðó÷í., 

ñàä 0,7 ãà, ãîðîä 0,15 ãà. Ò. 050-404-83-96.
Áóäèíîê, 0,40 ãà. Ò. 066-941-43-25.
Áóäèíîê, 70,6 êâ.ì, óñ³ çðó÷íîñò³, 0,15 ãà. Ò. 

066-121-18-12.
Ï³â áóäèíêó â öåíòð³. Ò. 050-135-76-22.
Áóäèíîê, 69,9, óñ³ çðó÷íîñò³, ãàç, âîäà, âàííà, 

òóàëåò, 0,09 ãà, ñàðàé, âõ. ïîãð³á. Ò. 050-404-
55-09, 066-056-67-55.
Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ³ ìåáëÿìè, 81 êâ. ì, 

ãàðíèé ñòàí, ÷óäîâå ì³ñöå, ãîñï. ñïîðóäè. Ò. 
095-896-31-37.
Áóäèíîê ó ðàéîí³ “ãàçîâèöüêîãî” ìàãàçèíó, 

ï³÷íå ãàçîâå îïàëåííÿ, âîäà, çðó÷íîñò³ â áó-
äèíêó. Ò. 095-808-85-92, 099-986-63-80.
Íåâåëèêèé áóäèíî÷îê, ïî âóë. Íåêðàñîâà, 8, 

0,09 ãà. Ò. 066-804-44-91.
Áóäèíîê, 82 êâ.ì, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, 

ñàðà¿, ïîãð³á, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 0,17 ãà. Ò. 067-
384-34-00.
Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â ðàéîí³ Ñîëî-

øàíñüêîãî ìàñèâó. Ò. 099-440-99-57.

Áóäèíîê, íåâåëèêèé, ãàç ó ïëèò³, âîäà â õàò³, 
ãîñï. ñïîðóäè, ãàðàæ, 0,26 ãà, âóë. Äîñòîºâ-
ñüêîãî, 10. Ò. 066-455-30-74.
Áóäèíîê, ë/êóõíÿ, ñàðàé, âîäà â äâîð³, ãàçîâå 

îïàë., 0,15 ãà, âóë. Ãîãîëÿ, 45. Ò. 068-451-82-47.
Áóäèíîê ó öåíòð³, ó äâîõ ð³âíÿõ, æ/ï 137 êâ.ì, ç 

óñ³ìà çðó÷í., ãàðàæ, ï³äâàë, ë/êóõíÿ, ñàðàé, êîëî-
äÿçü, 0,25 ãà, ïðèâàò., ñàä, ãîðîä. Ò. 095-617-96-28.
Õàòó, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, 0,25 ãà, õîðîøå ì³ñöå ï³ä 

çàáóäîâó, ïðîâ. Íåêðàñîâà, 9. Ò. 099-002-88-81.
Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ïî âóë. ×êàëîâà, 12, 

ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 0,24 ãà. Ò. 066-826-23-26.
Æèëèé ôë³ãåëü, âõ. ïîãð³á, íåäîáóäîâàíèé áó-

äèíîê, 0,15 ãà. Ò. 066-206-94-38.
Òåðì³íîâî! Ñòàðèé áóäèíîê ïî âóë. 

Î.Êîøîâîãî, 15. Ò. 066-761-50-03.
Áóäèíîê, 43,3 êâ.ì, ï³÷íå ãàçîâå îïàëåííÿ, 

âîäîïðîâ³ä ó äâîð³, 0,26+0,10 ãà, êàäàñòðîâèé 
íîìåð, ãîñï. ñïîðóäè, ïîðÿä öåíòð, áàçàð, àâ-
òîñòàíö³ÿ. Ò. 066-699-84-07.
Áóäèíîê, 53 êâ.ì, ãàç, ñâ³òëî, âîäà â áóäèíêó, 

0,29 ãà, ãîñï. ñïîðóäè. Ò. 095-606-26-69, 068-
481-45-96. 
Áóäèíîê ó öåíòð³ ñ. Êðàòîâà Ãîâòâà, 71,7 êâ.ì, 

0,40 ãà. Ò. 095-329-91-53.
Áóäèíîê ó ñ. Âîäÿíà Áàëêà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî. 

Ò. 066-568-29-42.
Áóäèíîê, ñ. Â.Áóäèùà, 89,8 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, 

êîðèäîð, êóõíÿ, 14,7/11,3/14,6/11,6/12,5/4,7, 
ãàç, ñàðàé 50,5/29,5, 0,25 ãà. Ò. 066-322-40-46.
Áóäèíîê, 53 êâ.ì, ó ñ. ×åðíå÷èé ßð, ãîñï. áó-

ä³âë³, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàä, ãîðîä, ïîðÿä ñòà-
âîê. Ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. Ò. 095-659-94-08.
Áóäèíîê ó ñ. ×åðíå÷èé ßð, óñ³ çðó÷íîñò³, 

0,12 ãà, ñàä. Ò. 099-035-09-49.
Áóäèíîê ó ñ. ×åðíå÷èé ßð, ãîñï. áóä³âë³, 43 êâ.ì, 

0,38 ãà, ìîæíà ï³ä äà÷ó. Ò. 099-120-69-65.
Áóäèíîê, 68 êâ.ì, ó ñ. Ñòàñ³, óñ³ çðó÷íîñò³, 

0,23 ãà ãîðîäó. Ò. 099-564-12-52, 095-327-01-35.
Áóäèíîê, 0,50 ãà, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, ñàä, 

ñ. Ñëèíüê³â ßð. Ò. 050-213-75-71.
Áóäèíîê ó ñ. Â. Ðóäêà, ãàç, âõ. ïîãð³á, ãîñï. áó-

ä³âë³. Ò. 050-289-69-29, Íàòàë³ÿ, 099-369-18-32, 
Âàñèëü.
Õàòó â ñ. Áàëÿñíå, 3 ê³ìíàòè, ãàç/ï³÷íå, 

ë/êóõíÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 0,25 ãà, íåäîðîãî. Ò. 
096-343-36-27, 099-344-53-93.
Ãàðàæ â ðàéîí³ Â³÷íîãî âîãíþ. Ò. 066-429-33-41.
Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³ íà Ñîëîøàíñüêîìó ìàñè-

â³. Ò. 097-021-96-24.

Куплю телят, корів, биків, 
кіз, баранів, коней. Дорого. 
Вимушений забій. Самовивіз. 
Т. 099-966-01-10, 096-338-26-25.

КУПЛЮ ТЕЛЯТ, КОРІВ, БИКІВ, КІЗ, 
БАРАНІВ. ЦІЛОДОБОВО. ДОРОГО. 
Т. 095-845-65-83, 067-766-54-73.

КУПЛЮ БИКІВ, СВИНЕЙ, 
КОРОВИ – 24-25 ГРН/КГ. 

ЦІЛОДОБОВО. Т. 066-331-
23-68, 066-462-61-56.

Куплю корів, биків, 
телят, коней, кіз, 
баранів. Дорого. 

Цілодобово. 
Вимушений забій. 

Т. 066-966-94-86,  
067-299-60-55, Анатолій.

Куплю корів, биків, 

Продам сіно, солому, пше-
ницю, кукурудзу, поросят. 
Т. 066-389-43-50.

Продам 2 свині для власних 
потреб, годовані без біодоба-
вок. Т. 099-021-97-87.

067-299-60-55, Анатолій.067-299-60-55, Анатолій.067-299-60-55, Анатолій.

Доступні ціни
ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.

Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні Доступні 
Якісні матеріали та комплектуючі

ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.ТЕЛ. 066-509-29-97, 093-273-32-87.

ÍÀÒßÆÍ² 
ÑÒÅË²

ДОРОГО! Ковбасний цех закупо-
вує корів, биків. Термінові викли-
ки. Проблемне. Т. 099-678-37-47, 
095-617-27-87, 067-357-09-59.

ÊÓÏËÞ ÂÐÕ, Ê²Ç. ÄÎ-
ÐÎÃÎ. Ò. 066-732-67-07.

Ïðîäàì áðîéëåð³â äîìàøí³õ íà çàð³ç, æè-
âîþ âàãîþ ³ òóøêàìè. Ò. 066-935-11-93.

Ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà.
Áðîíåäâåð³. Æàëþç³. 

Ðîëåòè. Óòåïëåííÿ áóäèíê³â.
Çàì³íà ñêëîïàêåò³â. Áàëêîíè ï³ä êëþ÷.  
 Âóë. Ãàçîâèê³â, 2, “Ñâ³ò ðåìîíòó”. Ò. 066-431-83-85.

Êóïëþ ó áóäü-ÿêîìó 
âèãëÿä³ òåëÿò, êîð³â, 

áèê³â, ê³ç, êîíåé, 
áàðàí³â. Ö³ëîäîáîâî. 
Ò. 099-473-31-35, 097-506-18-14, Ñàøà.

Комбайн Джон Д і р 
допоможе обмоло -
ти ти ваш урожай . 

 Т. 097-820-   
29-40.

ти ти ваш урожай .ти ти ваш урожай .
 Т. 097-820-   
ти ти ваш урожай .

 Т. 097-820-   
ти ти ваш урожай .

 Т. 097-820-   
29-40.29-40.

ÏÐÈÂÀÒÍÈÉ Ì’ßÑÎÊÎÌÁ²ÍÀÒ 
ÇÀÊÓÏÎÂÓª  ÊÎ Ð ² Â ,  Á È Ê ² Â , 
Ò Å Ë È Ö Ü ,  ÊÎ Í Å É ,  Á À ÐÀ Í ² Â . 

Ò. 068-811-89-88, 066-890-78-79.

К У П Л Ю  Б И К І В ,  К О Р І В , 
ТЕЛИЦЬ. Т. 050-271-59-44, 
098-435-61-65, САША.

ÊÓÏËÞ ÃÎÐ²ÕÈ.
Ò. 095-620-94-52.

Í ÀÄ ÀÌ ÐÎÁÎ Ò Ó 
Ç ×ÈÙÅÍÍß ÃÎÐ²Õ²Â. 
Ò. 095-620-94-52.

ÊÓÏËÞ ÊÀØÒÀÍÈ. 
ÄÎÐÎÃÎ, Ç ÂÈ¯ÇÄÎÌ.
Ò. 095-620-94-52.

ÊÓÏËÞ ÃÎÐ²ÕÈ,  ÃÀÐÁÓÇÎÂÅ 
ÍÀÑ ²ÍÍß,  ÊÂÀÑÎËÞ,  Ï ²Ð ’ß, 

ÑÓØÊ Ó,  ØÊ ÓÐÈ ÊÐÎËß. 
Ç ÂÈ¯ÇÄÎÌ. Ò. 095-381-27-26.

Візьму в оренду земельні паї 
в Диканському р-ні. Дорого, від 
6000 грн/га. Т. 099-047-88-52.

КУПЛЮ ДОРОГО СВИНЕЙ, ВРХ. 
Т. 095-617-95-60, 099-711-19-95.

¹75-76
(11217-11218)

27 âåðåñíÿ 2019 ð.

ÊÓÏËÞ ÃÎÐ²ÕÈ,  ÃÀÐÁÓÇÎÂÅ 
ÍÀÑ ²ÍÍß,  ÊÂÀÑÎËÞ,  Ï ²Ð ’ß, 

ÑÓØÊ Ó,  ØÊ ÓÐÈ ÊÐÎËß. 
Ç ÂÈ¯ÇÄÎÌ. Ò. 099-376-16-44.

М’ясокомбінат заку-
повує дорого ВРХ:

корів, биків, телиць; 
кіз, цапів, баранів. 
Вимушений забій. 
Проблемна худо-
ба. Цілодобово.

Т. 066-574-31-66, 097-756-
25-25, 099-343-31-00.

ПРОДАЖ КУРЕЙ-НЕСУЧОК
Фермерське господарство продає 

КУРЕЙ-НЕСУЧОК кра-
щих яйценосних порід, 
вирощених на домаш-
ніх кормах. Доставка 
безкоштовна.

Тел.: 066-162-36-14,  
068-469-84-32.

ПРОДАМ МАКУХУ, ОЛІЮ – 24 ГРН/Л 
(ВІД 5 Л – 22 ГРН/Л, ВІД 10 Л – 

21 ГРН/Л). Т. 099-608-27-72.
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ПІСОК, ЩЕБІНЬ, ГРАНВІДСІВ. 
Т. 095-746-98-44.

Надам роботу 
вантажнику. Т. 
099-733-55-19.
Надам роботу во-
дієві категорії “С”. 
Т. 099-733-55-19.

Куплю авто: “Ланос”, “Сенс”, “Ауді”, BMW, 
ВАЗ, ЗАЗ, УАЗ, “Москвич”, “Волгу”, “ГАЗель”, 
“ГАЗон”, ЗІЛ або інше в будь-якому стані. Роз-
гляну всі пропозиції. Самовивіз, миттєвий 
розрахунок. Т. 095-682-22-99, 097-012-11-55.

Утеплення будин-
ків і квартир. 

Т. 095-013-13-30.

ЧИСТКА І РЕСТАВРАЦІЯ ПО-
ДУШОК. ЗАМІНА НАПІРНИКІВ, 
БЕЗПЛАТНИЙ ВИЇЗД ДОДОМУ. 
Т. 095-725-06-62, 098-851-13-57. 

Ãàðàæ íà Ñîëîøàíñüêîìó ìàñèâ³. Ò. 066-
887-75-39.
Ç/ä ï³ä çàáóäîâó, 0,15 ãà, ïðèâàò., º ôóíäàìåíò, 

öîêîëü ï³ä ãàðàæ ³ áóäèíîê. Ò. 050-304-79-09.
Ç/ä 0,17 ãà ç áóäèíêîì, ùî ïîòðåáóº ðåìîíòó (ïå-

ðåáóäîâè), âóë. Êîðîëåíêà, 29. Ò. 066-883-13-06.
Ç/ä 0,20 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ñ. Ñëèíüê³â ßð, öåí-

òðàëüíà âóëèöÿ, ïðîºêò æèòëîâîãî áóäèíêó, 
êàäàñòð. íîìåð. Ò. 096-951-45-34, 095-051-
45-96.
Òåðì³íîâî! Ç/ä ó Äèêàíñüêîìó ð-í³, ãîñïîäàðñüê³ 

áóä³âë³, ãàðàæ, äâà áóäèíêè. Ò. 050-009-61-30.
Ç/ä 0,25 ãà, ïî âóë. Òð³óìôàëüí³é. Ò. 050-732-

95-03, 066-962-87-19.
Ïðèâàòèçîâàíó ç/ä 0,32 ãà, â ñ. Áðè÷ê³âêà. Ò. 

066-263-61-83.

Óñå äëÿ áóä³âíèöòâà: 
Ðàêóøíÿê, á/â. Ò. 095-250-02-87.
Ðàêóøíÿê, á/â. Ò. 066-206-94-38.
Öåãëó, á/â, 1000 øò. Ò. 067-722-57-93.
Äâåð³ ÌÄÔ (ïîëîòíî), íåäîðîãî. Ò. 095-586-

29-82.
Øèôåð, á/â. Ò. 066-773-40-00.
Øèôåð 8-õâèëüîâèé, á/â. Ò. 066-121-87-03.
Öåãëó âîäîñò³éêó, á/â, 12 ãðí/øò. Ò. 066-018-

51-26, 098-445-83-57.
Êîòåë, á/â, íàâ³ñíèé, 2-êîíòóðíèé, “²ìåðãàç”, 

24 êÂò. Ò. 050-227-42-09.
Ãàçîâèé êîòåë, 2-êîíòóðíèé, Baxi Åco 4S 10F òóð-

áî + òðóáà. Íîâèé, 13000 ãðí. Ò. 066-359-99-68.
Êîíâåêòîð ãàçîâèé, íîâèé, 1000 ãðí. Ò. 066-

261-25-54.
Áóä³âåëüí³ â³äõîäè. Ò. 066-342-57-55.
Äâ³ áåòîíí³ ç/á îïîðè; áàòàðå¿ ÷àâóíí³, 2 øò. 

Ò. 096-515-27-21, 095-192-86-21.
5 ÷àâóííèõ áàòàðåé, ïî 10 ñåêö³é, á/â, åìà-

ëüîâàí³. Ò. 066-507-36-50.
Íàâ³ñ äî âõ³äíèõ äâåðåé äëÿ áóäèíêó, ìåòàëå-

âèé, ³ç êð³ïëåííÿì, íåäîðîãî. Ò. 095-419-25-38.
Àâòîìîòîâåëîòåõí³êà, ç/÷:

Mercedes Vito, 2006 ð.â., á³ëèé, àáî îáì³íÿþ 
íà çåðíî. Ò. 095-250-02-87.
Ford Focus, 2011 ð.â., ãàç/áåíçèí, àáî îáì³íÿþ 

íà çåðíî. Ò. 095-250-02-87.
Skoda Octavia, 1,9 ÒÄ², ç/÷, íåäîðîãî. Ò. 066-

732-69-50.
Ford Sierra, 1989 ð.â., 2.0-³, ãàç/áåíçèí, ó 

äîáðîìó òåõí³÷íîìó ñòàí³. Ò. 050-726-70-99, 
067-545-10-31.
Ford Scorpio, 1989 ð.â., ãàç/áåíçèí, 32500 ãðí. 

Ò. 095-676-00-47.
Chery Amulet, ÷îðíèé, 2008 ð.â., íîðìàëüíèé 

ñòàí. Ò. 099-533-42-66.
”Ëàäó-Êàëèíó”, äâèãóí 1,6, 2008 ð.â.  Ò. 066-

941-43-25. 
ÂÀÇ-21063, ãàç/áåíçèí, ÷åðâîíèé. Ò. 099-

440-90-51.
ÂÀÇ-2104, 1995 ð.â., ãàç/áåíçèí, 10000 ãðí. 

Ò. 095-676-00-47.
ÂÀÇ-2106, 1989 ð.â., ãàç/áåíçèí, 27500 ãðí. 

Ò. 095-676-00-47.

”Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ-2141”, 1991 ð.â., ñ³ðèé, 
ãàç/áåíçèí, íîðìàëüíèé òåõñòàí. Ò. 050-782-
79-34, 096-442-56-20.
”Ñëàâóòó” ÇÀÇ-11-02, ãàç/áåíçèí, êàïðåìîíò 

äâèãóíà – 07.2019 ð., ïðîá³ã 137 000 êì. Ò. 
099-564-15-88.
ÇÀÇ-1102, “Òàâð³ÿ”, íà õîäó. Ò. 066-342-54-28, 

Âîëîäèìèð.
”Âîëèíÿíêó”, àëþì³í³ºâèé êóçîâ, äâèãóí ÂÀÇ, 

õîðîøèé ñòàí + ùå îäíà íà ç/÷. Ò. 050-596-
55-26, ì. Ïîëòàâà.
ÃÀÇ-69 À, 1966 ð.â., ³äåàëüíèé ñòàí. Ò. 066-

642-67-03.
Ç²Ë-130, äèçåëü, ñàìîñêèä, ñòàí ðîáî÷èé. Ò. 

066-623-90-54.
ÃÀÇåëü, 2003 ð.â. Ò. 066-550-95-46.
Òðàêòîð ÌÒÇ-82-1, 2001 ð.â., íîðìàëüíèé ðî-

áî÷èé ñòàí. Ò. 066-623-90-54.
Òðàêòîð Ò-40, ó ãàðíîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. Ò. 

066-623-90-54.
Ìîòîöèêë “²Æ-Ïëàíåòà 5Ê”. Ò. 066-931-80-13.
Ìîòîöèêë “²Æ-Þï³òåð-2Ê”. Ò. 096-515-

27-21, 095-192-86-21.
Ìîòîöèêë ÌÒ-10, áàãàòî çàï÷àñòèí. Ò. 066-

736-89-04.
Âåëîñèïåä “Äåñíà”. Ò. 066-206-94-38.
Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 3-êîë³ñíèé, ó õîðîøîìó 

ñòàí³, íåäîðîãî. Ò. 099-322-99-08.
Ëóùèëüíèê. Ò. 066-750-17-74.
Êóëüòèâàòîð íàâ³ñíèé, ïðóæèííèé, 2,75-1,50. 

Ò. 066-322-40-46.
Øèíó, 4õ10, áåç êàìåðè. Ò. 099-608-76-07, 

096-202-36-25.
Êàìåðó çàäíþ ÌÒÇ, ÞÌÇ, Ò-40, á/â. Ò. 099-

608-76-07, 096-202-36-25.
Êîðîáêó ïåðåäà÷ Ã-51, á/â. Ò. 099-608-76-07, 

096-202-36-25.
Ïðè÷³ï äî àâòîìîá³ëÿ Ç²Ë, áåç äîêóìåíò³â. Ò. 

066-342-57-55.
Äâèãóí Ä-240, äî òðàêòîðà ÌÒÇ. Ò. 066-342-

57-55.
Ç/÷ äî Ford Sierra: äâèãóí ÊÏÏ, 2,0, êàðáþ-

ðàòîðíèé, òà ³íøå. Ò. 095-658-87-10.
Ïðè÷³ï ÏÒÑ-4, òðàêòîðíèé, áåç áîðò³â. Ò. 

066-736-89-04.
Ìîòîð äî ÂÀÇ-2103. Ò. 066-736-89-04.
Òðàêòîðíó áî÷êó, íà êîëåñàõ. Ò. 066-647-92-61.
Êîë³ñí³ ìåòàëåâ³ äèñêè íà ÂÀÇ, â ³äåàëüíîìó 

ñòàí³, R-14. Íåäîðîãî. Ò. 066-261-25-54.
Êàðáþðàòîðè, 2 øò., íîâ³, äî ìîòîöèêëà ÌÒ, 

òà ³íø³ ç/÷. Ò. 095-419-25-38.

Ìåáëi, ïîáóòîâà òåõí³êà, 
åëåêòðîòîâàðè:

Ñò³íêó äëÿ çàëó, 1500 ãðí. Ò. 095-676-00-47.
Äèâàí-ìàëþòêó. Ò. 067-755-73-40, 066-044-77-49.
Äèâàí äëÿ çàëó, ç êð³ñëîì, ìàéæå íîâèé. Ò. 

050-633-40-78.
Êóòîâèé, ðîçêëàäíèé äèâàí, á/â, ó ãàðíîìó 

ñòàí³. Ò. 050-633-40-78.
Ìåáë³ á/â: êîìîä, øàôó, ë³æêà, ñò³ëüö³, ñò³ë, 

òåëåâ³çîð. Ò. 067-579-02-11.

Ñïàëüíèé ãàðí³òóð: øàôè, òóìáà, 2-ñïàëüíå 
ë³æêî, á/â. Ò. 050-346-71-78, 050-641-65-65.
Ìåáë³ äëÿ ñïàëüí³, á/â: ë³æêî, øàôà, êîìîä òà 

³í. Ãàðíèé ñòàí, íåäîðîãî. Ò. 066-033-20-56.
Òåëåâ³çîð íîâèé, ä³àãîíàëü 23”. Ò. 095-351-

60-68.
Òåëåâ³çîð “Ñàìñóíã”, á/â, ñòàí ðîáî÷èé, ãàðíå 

çîáðàæåííÿ. Ò. 099-267-08-23.
Òåëåâ³çîð Ergo, ç ïëîñêèì åêðàíîì, ä³àãîíàëü 

73 ñì, 2017 ð.â., ïàðîáîë³÷íó àíòåíó. Ò. 050-
270-19-54.
Ìîí³òîð LG, á/â, ä³àãîíàëü 18,5”.  Ò. 095-

351-60-68.
Ïëàíøåò Asus òà ìîäåì äî íüîãî (³íòåëòåëå-

êîì). Ò. 066-342-57-55.
Ñìàðòôîí iPhone 6S, 32 Gâ, îô³ö³éíèé, ç 

äîêóìåíòàìè, ãàðíèé ñòàí, íåäîðîãî. Ò. 066-
860-35-51.
Ì’ÿñîðóáêó åëåêòðè÷íó, íå ïðàöþº. Ò. 095-

313-88-34.
Ïèëîñîñ, íå ïðàöþº. Ò. 095-313-88-34.
Êîìï’þòåð ç³ ñòîëîì. Ò. 066-269-43-15.
Õîëîäèëüíèê “Íîðä”, á/â. Ò. 095-205-42-34.
Â³äåîêàðòó Strix Radeon, á/â, íà ãàðàíò³¿. Ò. 

066-966-18-17.
Áîëãàðêó, äðèëü, óäàðíèé øóðóïîâåðò, ïàð-

êåòêó. Ò. 099-059-39-32.
Äðîâîêîë, 3-ôàçíèé. Ò. 066-342-57-55.
Òåðì³íîâî! Ñìàðòôîí Sigma-PQ-16, çàõèùå-

íèé, êîìïëåêò, 1500 ãðí. Ò. 095-885-09-70, 
096-003-30-67.
Ñèñòåìíèé áëîê, 21000 ãðí: GTX-1050 TI, ³5-

8400, 2,8 GHz, ÎÇÓ-16, ìàò. Asus z 370, ÁÆ 
650c, SSD 480 Ãá. Ò. 095-723-12-29.

Îäÿã, âçóòòÿ:
Êóðòêó íà ä³â÷èíêó, òåïëà, ñâ³òëà, ð. 44-46, ð. 

154-156, 250 ãðí. Ò. 095-376-10-02.

Æèâí³ñòü, äîì. òâàðèíè:
Òåëèöþ, ò³ëüíà 5 ì³ñ. Ò. 095-023-96-03.
Òåëèöþ ïàðóâàëüíîãî â³êó. Ò. 066-455-69-77.
Òåëè÷îê: 1 ì³ñ., 7 ì³ñ. Ò. 066-641-74-02, 099-

440-90-51.
Òåëè÷êó, ÷åðâîíî-ðÿáà, 1,5 ðîêó, ñïàðîâàíà. 

Ò. 066-214-10-27, 095-829-88-02.
Òåëè÷êó, 6 ì³ñ. Ò. 066-442-07-62, 067-928-

21-63.
Êîðîâó ò³ëüíó, òåëèöþ ò³ëüíó. Ò. 066-302-30-66.
Òåðì³íîâî! Êîðîâó ãîëøòèíñüêî¿ ïîðîäè, 

÷îðíî-ðÿáà, ò³ëüíà; òåëèöþ ñïàðîâàíó.  Ò. 
099-549-44-19.
Äâ³ êîðîâè. Ò. 066-345-60-61.
Êîðîâó ÷îðíî-ðÿáó, ò³ëüíà. Ò. 050-346-79-90.
Êîðîâó, ï³ñëÿ îòåëó. Ò. 095-313-88-34.
Êîðîâó ò³ëüíó ³ òåëèöþ. Ò. 099-412-66-40.
Êðîëèê³â ð³çíèõ ïîð³ä (÷èñòîïîð³äí³ ³ ïîì³ñ³). 

Ò. 095-724-27-75.

ЖОМ, ПІСОК, ГРАНВІД-
СІВ. Т. 095-553-57-15.

УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ. ДЕКОРА-
ТИВНА ШТУКАТУРКА. ЯКІСНО. 

Т. 095-743-88-87, 096-952-21-84.

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН 
НА ВОДУ, БУДЬ-ЯКОЇ 

СКЛАДНОСТІ, ШВИД-
КО, ЯКІСНО. Т. 098-008-
25-05, 050-434-30-55.

ÄÐÎÂÀ ÐÓÁÀÍ². 
Ò. 066-642-67-03.

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, 
ДВЕРІ. МОЖЛИВИЙ КРЕДИТ. 

Т. 066-948-13-40, 066-908-01-75.

Виготовлення твердопаливних 
котлів під замовлення та зварю-
вальні роботи. Т. 066-829-23-68.

УТЕПЛЕННЯ БУДИНКІВ, "КО-
РОЇД", "БАРАШЕК". Т. 095-
093-40-77, 066-882-48-81.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ОХОРОННИКИ 
(ЧОЛОВІКИ ТА ЖІНКИ). ВАХТОВИЙ 
МЕТОД РОБОТИ. ВІК ВІД 18 ДО 55 

РОКІВ. ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ 
ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ. З/П ВІД 
250 ГРН ЗА ЗМІНУ. Т. 050-305-38-28.

Пісок, щебінь, гранвід-
сів. Т. 099-283-67-09.

Ðîáîòà â Ïîëüù³, ×åõ³¿, Í³ìå÷÷èí³, ²çðà¿ë³. Îôîðì-
ëåííÿ, ïðî¿çä ÷è ïåðåë³ò çà íàø ðàõóíîê. Ç/ï â³ä 
30 000 äî 90 000 ãðí. Ñóïðîâ³ä íà ÷àñ ðîáîòè. Òåë. 
066-585-90-90, 068-585-90-90. Íàê. ¹636 â³ä 4.05.2018 ð.

НАДАМ РОБОТУ ОХО-
РОНЦЯ, ВАХТА 15/15. 
Т. 066-153-25-81.

ÒÎÂ “ÓÊÐÎË²ß” ÇÀ-
ÏÐÎØÓª ÍÀ ÐÎÁÎÒÓ:

–ВАНТА ЖНИКІВ;
– АПАРАТНИКІВ ОБРО-

БЛЕННЯ ЗЕРНА;
– ПІДСОБНОГО РОБІТНИК А.

Т. 050-338-70-84.

Д Р ОВА З ДО С ТА ВКОЮ. 
Т.  0 6 6 - 0 56 - 4 0 -15.

ПР О Д А М Д Р ОВА РУ Б А-
НІ.  Т.  0 95 - 4 55 - 65 - 62.

Ремонт дахів, фарбування, 
реставрація. Т. 095-395-94-73.

СУПУТНИКОВІ АНТЕНИ. ВСТА-
НОВЛЕННЯ, РЕМОНТ. ПРОШИВ-
КА ТЮНЕРІВ. Т. 066-707-18-26.

БРУС, ДОШКА, ПИ-
ЛОМАТЕРІАЛИ. 

МОЖЛИВА ДОСТАВ-
КА. Т. 066-431-83-77.

Íà õë³áîïåêàðíþ 
â ñìò Äèêàíüêà 
ïîòð³áí³ ïåêàð³, 

âîä ³é-åêñïåäèòîð. 
Ò.  050-307-56-44.

КУПЛЮ 
ГОРІХИ. Т. 050-

946-52-53.

ПОТРІБНІ ЛЮДИ ДЛЯ 
ЧИЩЕННЯ ГОРІХІВ. 
Т. 050-946-52-53.

ÏÐÎÄÀÌ ÏÎÐÎÑßÒ. Ò. 066-428-19-34.

ÏÐÎÄÀÌ ÏØÅÍÈÖÞ, 2 Ò. Ò. 066-983-97-67.

ÏÐÎÄÀÌ Ñ²ÍÎ Â ÒÞÊÀÕ. Ò. 099-097-31-50.

ÏÐÎÄÀÌ ×ÀÐ²ÂÍÈÕ ÏÎÐÎÑßÒ. Ò. 099-406-95-71.

ÏÐÎÄÀÌ ÑÎËÎÌÓ Â ÒÞÊÀÕ. Ò. 099-307-37-79.

ÏÐÎÄÀÌ ÏÎÐÎÑßÒ. Ò. 066-932-66-82.

ÏÐÎÄÀÌ Ñ²ÒÊÓ-ÐÀÁÈÖÞ. Ò. 050-308-17-81.

ÏÐÎÄÀÌ ÑÂÈÍÅÉ Â²Ä 130 ÊÃ. Ò. 095-092-27-21.

ÏÐÎÄÀÌ ÑÎËÎÌÓ Â ÒÞÊÀÕ. Ò. 095-926-05-19.

ÏÐÎÄÀÌ Ï²ÄÐÎÙÅÍÈÕ ÁÐÎÉËÅÐ²Â. Ò. 066-772-42-73.

ÊÓÏËÞ ÁÈ×ÊÀ Â²Ä 100 ÊÃ. Ò. 095-126-42-20.

ÏÐÎÄÀÌ Ñ²ÍÎ ÒÀ ß×Ì²ÍÜ. Ò. 066-750-17-74.

ÊÓÏËÞ Ê²Ç ÍÀ Ì’ßÑÎ. Ò. 066-550-95-46.

ÏÐÎÄÀÌ ÏØÅÍÈÖÞ. Ò. 099-404-60-98.

ÏÐÎÄÀÌ ÊÓÊÓÐÓÄÇÓ, Â²Ä 200 ÊÃ. Ò. 066-062-99-08.

ÏÐÎÄÀÌ ÌÅÄ. Ò. 095-382-77-89.

Чис тимо, копаємо та 
д о ко п у є м о  ко л о д я з і, 
кана лізац і ї.  Т.  095-316 -
37-23, 097-052- 41- 49.

Ó ìàãàçèí "Îðõ³äåÿ" ïîòð³-
áåí ïðîäàâåöü íà ïîñò³éíó 
ðîáîòó. Ò. 066-861-22-25.

Завітайте в магазин “Шпалери” 
по вул. Го голя, 2. Тепер в нас можна 
придбати люстри та шпалери. Ве-
ликий асортимент для вашої оселі. 
Графік роботи: вт-пт  9.40 – 15.20, 
сб  9.40 – 13.40, нд-пн – вихідні.

Ó Ñ Ò À Í Î Â Ê À  Ñ Ó Ï Ó Ò Í È Ê Î Â Î Ã Î  Ò Á . 
ß Ê ² Ñ Ò Ü .  Ò.  + 3 8 0 6 7- 3 0 2 - 9 1- 4 0 .

Усі види ремонтних робіт 
квартир, будинків. Швидко. 
Якісно. Т. 066-320-19-85.

Жом, п і сок ,  щеб і н ь , 
гранвідсів. Тел. 095-948-86-45.

ВІКНА та ДВЕРІ 
Заміри і доставка – 

безкоштовні. Т. 066-143-41-24.

ВИГОТОВЛЮ НА ЗАМОВЛЕННЯ КО-
ВАНІ ВИРОБИ: ВОРОТА, ХВІРТОЧКИ, 
ПАРКАНИ ТА ІНШЕ. Т. 066-634-99-50.

Êðîëèê³â ð³çíèõ ïîð³ä. Â³ê 1,5 – 3 ì³ñ. Ùå-
ïëåí³. Ò. 099-035-09-49.
Êðîëèê³â ð³çíîãî â³êó, ùåïëåí³. Ò. 066-342-

57-55.
Äâîõ êîáèë, 4 òà 5 ðîê³â, îáêàòàí³, ñïîê³éí³. 

Ò. 099-549-44-19.
Àáî îáì³íÿþ êîçëèêà ëàìàí÷à, 6 ì³ñ. Ò. 067-

910-26-19.
Íóòð³é, 2-3 ì³ñ. Ò. 099-232-20-34.
Äâ³ êîçè íà óòðèìàííÿ. Ò. 050-760-44-09.
Òðüîõ ê³òíèõ ìîëîäèõ ê³çîê. Ò. 095-154-65-90.
Ìîëîäèõ êîçëèê³â. Ò. 066-495-85-24.
Êà÷îê-øèïóí³â, êîðè÷íåâ³, íà çàâ³ä, âåëèê³, 

êà÷óð ³ 2 êà÷êè, 400 ãðí. Ò. 050-037-21-49.
Öåñàðêè, 1 ð³ê, ñ³ð³, ñàìö³ ³ ñàìêè. Ò. 099-

124-10-00.

Ñ/ã ïðîäóêö³ÿ, ðîñëèíè:
Êàðòîïëþ âåëèêó. Ò. 050-667-59-03.
Êàðòîïëþ äð³áíó. Ò. 066-073-25-51.
Êàðòîïëþ äð³áíó, äëÿ ãîä³âë³ òâàðèí, äåøåâî. 

Ò. 066-647-92-61.
Êàðòîïëþ ¿ñò³âíó: àð³çîíà, ãðàíàäà, ëàáåëà, 

ñ³ôðà. Ò. 066-152-85-49.
Ñòîëîâ³ áóðÿêè. Ò. 050-667-59-03.
Ñòîëîâèé, ÷åðâîíèé áóðÿê. Ò. 095-413-21-66.
Ïîëîâèíêè ãàðáóç³â. Ò. 050-532-55-93.
Ãàðáóç-äèíþ. Ò. 066-783-14-19.
Ãàðáóçè. Ò. 066-783-14-19.
Ãàðáóçè. Ò. 066-160-38-18.
Ãàðáóçè äëÿ ¿æ³. Ò. 066-513-26-76.
Ãàðáóçè. Ò. 050-848-81-74.
Ãàðáóçè. Ò. 050-148-27-04.
Ãàðáóçè, äð³áíó êàðòîïëþ. Ò. 095-837-90-92.
Ïîì³äîðè ð³çíèõ ñîðò³â (êðóãë³, ñëèâêè, âîëî-

âå ñåðöå, ãðóøîïîä³áí³). Ò. 095-545-12-32.
×àñíèê ñîðò³â Ëþáàøà, Ìîñêàëü. Ò. 066-374-

30-29.
Òåðì³íîâî! ×àñíèê ñîðòîâèé, íåäîðîãî. Ò. 

066-455-69-41, 097-351-03-76.
Ìîðêâó, ÷àñíèê. Ò. 099-406-95-71.
Ìîðêâó, êîðìîâ³ áóðÿêè. Ò. 066-783-14-19.
Êîðìîâèé áóðÿê. Ò. 050-468-88-30.
Êîðìîâèé áóðÿê. Ò. 066-201-34-24.
Êîðìîâèé áóðÿê, á³ëèé, 2 ãðí/êã. Ò. 050-037-

21-49.
Êîðìîâèé áóðÿê. Ò. 099-957-89-12.
Êîðìîâèé áóðÿê. Ò. 050-304-73-95.
ßê³ñíèé òþòþí. Ò. 050-404-62-83.
Òþòþí öèãàðêîâèé, ÿê³ñíèé, ð³çíèõ ñîðò³â, 16, 

18, 20 ãðí/ñòàêàí. Ò. 099-339-07-53.
Ñàìîñàä ì³öíèé, ÿê³ñíèé, 20 ãðí/ñòàêàí. Ò. 

099-339-07-53.
ßáëóêà, íà äåðåâ³: ñí³æíèé êàëüâ³ëü, çàÿ÷à 

ìîðäî÷êà. Ò. 9-78-71.
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 Ì/ñ "Òà÷êè ïðîòè"
6.05 Ì/ñ "Âðóì³ç"
6.30,7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,

15.00,18.00,21.00,23.10 Íîâèíè
6.35,7.05,8.05,9.05 Äîáðîãî ðàí-

êó, Êðà¿íî!
9.30 Ò/ñ "Åë³çà"
11.20,14.15 Òåëåïðîäàæ
11.45 Ñâîÿ çåìëÿ
11.55 Åíå¿äà
13.10 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í
13.45 Â³äêðèâàé Óêðà¿íó ç Ñó-

ñï³ëüíèì

14.30 "Àðîìàòè Ï³âäåííî¿ Àô-
ðèêè"

15.15 Áþäæåòíèêè
15.45,3.55 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
16.10 "Ñâ³ò äèêî¿ ïðèðîäè"
17.15,19.30 Ïë³÷-î-ïë³÷
17.30 Cï³ëüíî
18.25,2.35 Òåìà äíÿ
19.55 Ä/ô "Æèòòÿ ç ëåâàìè"
21.25,23.40,2.25,5.45 UA:Ñïîðò
21.45 Íàø³ ãðîø³
22.15 Ä/ô "Ëåâèíèé ðèê"

КАНАЛ "1+1"
6.30,7.10,8.10,9.10 "Ñí³äàíîê"

7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,
0.30,5.20 "ÒÑÍ"

9.25,10.20 "Æèòòÿ â³äîìèõ ëþ-
äåé"

11.20,12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó"
13.15 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè 6"
14.15 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà"
17.10 Õ/ô "Íàðå÷åíà ç³ Ñòàì-

áóëà"
19.20 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè 2019"
20.45,21.45 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè"
22.45,0.40 "Ì³íÿþ æ³íêó"

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
7.00 Ðàíîê 
9.35 Ïîãëÿä çñåðåäèíè
10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Íîâèíè
10.35 Äèòÿ÷èé ê³íîçàë
11.00 Ïðî íàãàëüíå
11.50 Äàé ëàïó
12.20 Âñåñâ³òíÿ ïðèðîäíà ñïàä-

ùèíà
13.30 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè
14.00 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè
14.25 Öå ö³êàâî
15.30,19.20,21.25 Ã³ñòü
16.00 Ò/ñ
17.00 Ñìàêè êóëüòóð
17.40 Äèòÿ÷èé ê³íîçàë
18.00 Ò/ñ
19.50 Ò/ñ
20.35 Åëåìåíòè
22.00 Ò/ñ

ІНТЕР
5.30,22.00 "Ñë³äñòâî âåëè..."
7.00,8.00,9.00,12.00,17.40 Íîâèíè
7.10,8.10,9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì"
10.00 "Êîðèñíà ïðîãðàìà"
11.00,12.25 Ò/ñ "Íàä³ÿ íà ïîðÿ-

òóíîê"
13.20,14.15 "Âåùäîê"
15.10 "Âåùäîê. Îñîáûé ñëó÷àé"
16.25 "Ðîìàí ç Îëüãîþ"
18.00,19.00,1.50 "Ñòîñóºòüñÿ 

êîæíîãî"
20.00,2.35 "Ïîäðîáèö³"
21.00 "Âåùäîê. Îñîáûé ñëó÷àé. 

Ñåìåéíàÿ õðîíèêà"
23.50 Ò/ñ "Ñõ³äí³ ñîëîäîù³ 2"

ICTV
5.35,20.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê
9.15,19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
10.10 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà
11.15,13.20,21.25,1.30 Ò/ñ "Ðîçòèí 

ïîêàæå"
12.45,15.45 Ôàêòè. Äåíü
13.50,16.20 Õ/ô "×óæèé-3"
16.35 Õ/ô "ÐÅÄ-2"
18.45,21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð
23.15 Õ/ô "Õèæàê-2"

СТБ
6.00 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà"
9.05 "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñòîð³ÿ"
11.55 ÌàñòåðØåô ²

15.15 Õàòà íà òàòà ²
17.25,22.55 Â³äë³ê ÷àñó
17.30,23.00 Â³êíà-Íîâèíè
18.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-

ñåíñè ²²
19.00 Íàðå÷åíà äëÿ òàòà ²
21.00 Ò/ñ "Âèá³ð ìàòåð³"
23.45 Îäèí çà âñ³õ ²²

НОВИЙ КАНАЛ
6.00 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³"
6.05,7.35 Kids Time
7.40 Ò/ñ "Á³áë³îòåêàð³"
8.20 Ò/ñ "Ö³ëêîì ñåêðåòíî"
12.10 Õ/ô "Ãîëîäí³ ³ãðè. Ïåðå-

ñï³âíèöÿ. 2 ÷." ²²
15.00,22.00 Ò/ñ "Ïîäîðîæíèêè"
16.00,21.00 Âàð’ÿòè ²
17.00,19.00 Õòî ïðîòè áëîíäèíîê ²
23.00 Õ/ô "Ïðîñòà÷êà"
1.00 Ò/ñ "Ìè òàê³"

НТН
6.20 Õ/ô "²ç æèò³ÿ Îñòàïà Âè-

øí³"
7.50,17.45,2.30 "Âèïàäêîâèé ñâ³-

äîê"
8.30 "Ðàíêîâèé "Ñâ³äîê"
9.00 Õ/ô "Çàñóäæåíèé"
10.45,19.30 Ò/ñ "Òîé, ùî ÷èòàº 

äóìêè"
12.30,16.30,19.00,23.15 "Ñâ³äîê"
12.50 "Ñâ³äîê. Àãåíòè"
13.25,3.30 "Ðå÷îâèé äîêàç"
14.30,21.10 Ò/ñ "Áþðî ëåãåíä"
16.50 "Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè"
17.05 "Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó"
18.20 "Áóäüòå çäîðîâi"
23.45 Õ/ô "Íåçàïåðå÷íèé - 3"
0.55 "Òàºìíèö³ êðèì³íàëüíîãî 

ñâ³òó"
ТЕТ

6.00 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê
9.45 Ì/ô "Ä³íîìàìà"
11.15 Ò/ñ "Ðàííÿ ïòàøêà 2"
12.00,13.00,22.00 Ñ³ìåéêà Ó
12.30,13.30,20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä 

Ïîëòàâîþ
14.00 ÑóïåðÆ³íêà
15.00,19.00 4 âåñ³ëëÿ
17.00,2.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà
23.00 Ò/ñ "Õàìåëåîí"
0.00 Êàçêè Ó Ê³íî
1.00 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò"

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêèé Êè¿â
8.15,14.10 Ïðàâäà æèòòÿ
9.20 Íåâ³äîìà Àâñòðàë³ÿ
10.20,17.10 Ñó÷àñí³ äèâà
11.10 Ñêåïòèê
12.10 Óêðà¿íà: çàáóòà ³ñòîð³ÿ
13.00,0.30 Ðå÷îâèé äîêàç
15.20,23.30 Ñåêðåòè Äðóãî¿ ñâ³-

òîâî¿
16.20,21.45 Åôåêò Íîñòðàäàìóñà
18.00,22.35 Íåâ³äîìà Ï³âäåííà 

Àìåðèêà

19.00,20.45 Ñåêðåòí³ 
òåðèòîð³¿

20.00,1.40 Ì³ñòè÷íà 
Óêðà¿íà

КАНАЛ 
"УКРАЇНА"

6.30,7.10,8.15 Ðàíîê 
ç Óêðà¿íîþ

7.00,8.00,9.00,15.00,
19.00,23.00 Ñüî-
ãîäí³

9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñåçîí
11.20 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé 

ñåçîí
13.20,15.30,4.45 Àãåíòè ñïðàâåä-

ëèâîñò³ ²
16.00,0.00,2.10 ²ñòîð³ÿ îäíîãî 

çëî÷èíó ²²
18.00 Ò/ñ "Ïîøòà"
19.50 "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà"
21.00 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ Ìàð³¿"
23.20 Êîíòðîëåð

5 КАНАЛ
6.00,21.40,3.00 ×àñ-Time
6.15,8.20 Îãëÿä ïðåñè
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,22.00,23.00,0.00 
×àñ íîâèí

7.15,8.10,21.25,0.15 Àêòóàëüíî
7.20,12.55,15.55,18.15,23.55 Ïî-

ãîäà â Óêðà¿í³
7.25 Õðîí³êà äíÿ
7.45 Áóä³âåëüíèé ñòàíäàðò
8.30 Êëóá LIFE
9.20,17.45 ×àñ ãðîìàäè
9.40,10.10,11.10,12.25,13.10,16.10,

17.10,18.20,19.30,0.25,1.15 
²íôîðìàö³éíèé äåíü
12.30 Áðèô³íã ðå÷íèêà Ì³í³ñòåð-

ñòâà îáîðîíè

14.10 Ìåäåêñïåðòèçà. Ïîðàäè
15.15 Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿
23.15 Ë³í³éêà äîêóìåíòàëüíèõ 

ïðîºêò³â
ПРЯМИЙ

6.00,7.15,8.15 "Íîâèé äåíü"
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,
19.45 "Ðåïîðòåð". Íîâèíè

9.15,10.15,11.15 "Ïðÿìèé" "
12.10,14.10,16.10 "Êðèì³íàë"
12.20,16.20 "Ãàðÿ÷à òåìà"
13.15,14.20,15.15 "Äåòàë³"
17.00 "Ñèòóàö³ÿ"
18.15 "Åõî Óêðà¿íè"
20.00 "Ïðÿìèé åô³ð"
22.00 "Ïðÿìèé" êîíòàêò"
23.00 "Âåðåñåíü+1"

КАНАЛ "2+2"
6.00 Ì/ô
8.00 Ò/ñ "Óäàð ó â³äïîâ³äü-5"
9.40,18.15 "Ñïåöêîð"
10.20,18.50 "ÄæåÄÀ²"
11.00,17.15 "Çàãóáëåíèé ñâ³ò"
12.55 "Ïîìñòà ïðèðîäè"
13.15 Õ/ô "Ñàíêòóì"
15.20 Õ/ô "Ãí³â"
19.25,20.25 Ò/ñ "Ìåíò³âñüê³ â³é-

íè. Õàðê³â-2"
21.30,23.05 Ò/ñ "Êàñë-7"
0.50 "Îáëîì.UA."

UA: ПЕРШИЙ
6.05 Ì/ñ "Âðóì³ç"
6.30,7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,

15.00,18.00,21.00,23.10 Íîâèíè
6.35,7.05,8.05,9.05 Äîáðîãî ðàíêó!
9.30 Ò/ñ "Åë³çà"
11.45 Ñâîÿ çåìëÿ
11.55 Åíå¿äà
13.10,21.45 Áþäæåòíèêè
13.45 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
14.30 "Àðîìàòè Ï³âäåííî¿ Àô-

ðèêè"
15.15 Õ/ô "Ïàðìñüêà îáè-

òåëü" 1 ñ.
17.10 Ïë³÷-î-ïë³÷
17.30 Ïåðøà øïàëüòà
18.25,2.35 Òåìà äíÿ
19.30 Ðàçîì
19.55 Ä/ô "Æèòòÿ ç ëåâàìè"
21.25,23.40,2.25,5.45 UA:Ñïîðò
22.15 Ä/ô "Ëåâèíèé ðèê"

КАНАЛ "1+1"
6.30,7.10,8.10,9.10 "Ñí³äàíîê"
7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,

0.30,5.20 "ÒÑÍ"
9.25,10.20 "Æèòòÿ â³äîìèõ ëþ-

äåé"
11.20,12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó"
13.15 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè"
14.15 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà"
17.10 Õ/ô "Íàðå÷åíà ç³ Ñòàì-

áóëà"
19.20 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè 2019"
20.45,21.45 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè"
22.45 "Ãðîø³ 2019"
0.00,0.40 "Òàíö³ ç ç³ðêàìè 2019"

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
7.00 Ðàíîê
9.00 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
9.35 Åëåìåíòè
10.00 Òèæäåíü
10.35 Äàé ëàïó
11.00 Æèòòÿ â öèôð³
11.25 Öå ìàã³ÿ
11.40 Öå ñìà÷íî!
12.00 Àâòîãðàô

12.40 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè
13.00 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè
13.25 Öå ö³êàâî
14.00 Âñåñâ³òíÿ ïðèðîäíà ñïàä-

ùèíà
14.55 Äèòÿ÷èé ê³íîçàë
15.30 NTD M³æíàðîäí³ íîâèíè
16.00 Ò/ñ
16.45 Ñìàêè êóëüòóð
17.10 Øîó Öåntro-NEWS
18.00 Ò/ñ
19.00, 21.00, 23.00 Íîâèíè
19.25 Ã³ñòü íà "Öåíòðàëüíîìó"
19.30 Õ/ô "Äÿêóþ"
20.00 Ò/ñ
20.35 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè
22.00 Ò/ñ

ІНТЕР
5.25,22.00 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëå-

îí³äîì Êàíåâñüêèì"
7.00,8.00,9.00,12.00,17.40 Íîâèíè
7.10,8.10 "Ðàíîê ç ²íòåðîì"
9.20,18.00,19.00,1.50 "Ñòîñóºòüñÿ 

êîæíîãî"
11.15,12.25 Õ/ô "Îïåðàö³ÿ "Òó-

øîíêà"
14.00 Õ/ô "Ïðîãóëÿíêà ïî 

Áàíãêîêó"
15.50 "Æäè ìåíå. Óêðà¿íà"
21.00 "Âåùäîê. Îñîáûé ñëó÷àé. 

Ñåìåéíàÿ õðîíèêà"
23.50 Ò/ñ "Ñõ³äí³ ñîëîäîù³ 2"

ICTV
6.35 Ôàêòè òèæíÿ
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê
9.15,19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
10.10 Íå äàé ñåáå îáäóðèòè
11.00 Àíòèçîìá³. Äàéäæåñò
12.10,13.20,16.25 Õ/ô "Îëåê-

ñàíäð"
12.45,15.45 Ôàêòè. Äåíü
16.40 Õ/ô "ÐÅÄ"
18.45,21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð
20.15 Á³ëüøå í³æ ïðàâäà
21.20 Ò/ñ "Ðîçòèí ïîêàæå"
22.20 Ñâîáîäà ñëîâà

23.55 Õ/ô "Íàéâåëè÷í³øèé 
øîóìåí"

СТБ
6.20 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà"
9.25 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 

³ñòîð³ÿ"
12.20 ÌàñòåðØåô ²
15.25,19.00,23.45 Õàòà íà òàòà ²
17.30,23.00 Â³êíà-Íîâèíè
18.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-

ñåíñè ²²
21.00 Ò/ñ "Âèá³ð ìàòåð³"

НОВИЙ КАНАЛ
6.50 Ì/ô "Òàðçàí"
8.40 Õ/ô "Ïðîòè øòîðìó"
11.00 Õ/ô "Ïîãðàáóâàííÿ â 

óðàãàí"
13.00 Õ/ô "Ç³òêíåííÿ ç áåçîä-

íåþ"
15.20 Õ/ô "Ï³ñëÿçàâòðà"
17.50 Õ/ô "Áåçñîðîìíà ìàí-

äð³âêà"
19.40 Õ/ô "Çà áîðòîì"
22.00 Ò/ñ "Ïîäîðîæíèêè"
23.00 Õ/ô "Ïî÷íè ñïî÷àòêó"
1.00 Ò/ñ "Ìè òàê³"

НТН
5.40 Õ/ô "×åêàþ òà ñïîä³âà-

þñü"
8.15,17.45,2.30 "Âèïàäêîâèé ñâ³-

äîê"
8.50 Õ/ô "Çàãàäêà Åíäõàóçà"
10.45,19.30 Ò/ñ "Òîé, ùî ÷èòàº 

äóìêè"
12.30,16.30,19.00,23.15 "Ñâ³äîê"
12.50 "Òàºìíèö³ ñâ³òó"
13.30,3.35 "Ðå÷îâèé äîêàç"
16.05,16.50 "Ëåãåíäè êàðíîãî 

ðîçøóêó"
18.20 "Ñâ³äîê. Àãåíòè"
21.10 Ò/ñ "Áþðî ëåãåíä"
23.45 Õ/ô "Íåçàïåðå÷íèé-2"
0.55 "Òàºìíèö³ êðèì³íàëüíîãî 

ñâ³òó"
ТЕТ

6.00 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê
9.30 Ì/ô "¯æà÷îê Áîáá³: Êîëþ÷³ 

ïðèãîäè"

11.15 Ò/ñ "Ðàííÿ ïòàøêà 2"
12.00,13.00 Ñ³ìåéêà Ó
12.30,13.30,20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä 

Ïîëòàâîþ
14.00 ÑóïåðÆ³íêà
15.00,19.00 4 âåñ³ëëÿ
17.00,2.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà
22.00 ²ãðè Ïðèêîë³â
23.00 Ò/ñ "Õàìåëåîí"
0.00 Êàçêè Ó Ê³íî
1.00 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò"

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêà Îäåñà
8.20,14.10 Ïðàâäà æèòòÿ
9.20 Íåâ³äîìà Àâñòðàë³ÿ
10.20,17.00 Ñó÷àñí³ äèâà
11.10 Ñêåïòèê
12.10 Óêðà¿íà: çàáóòà ³ñòîð³ÿ
13.00,0.30,2.30 Ðå÷îâèé äîêàç
15.10,23.30 Ñåêðåòè Äðóãî¿ ñâ³-

òîâî¿
16.10,21.45 Åôåêò Íîñòðàäà-

ìóñà
17.50,22.35 Íåâ³äîìà Ï³âäåííà 

Àìåðèêà
18.50 Ôàíòàñòè÷í³ ³ñòîð³¿
19.50 Ïðèõîâàíà ðåàëüí³ñòü
20.45 Ñåêðåòí³ òåðèòîð³¿
1.40 Ì³ñòè÷íà Óêðà¿íà

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30,7.10,8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,23.00 

Ñüîãîäí³
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñåçîí
11.20 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé 

ñåçîí
13.20,15.30 Àãåíòè ñïðàâåäëè-

âîñò³ ²
16.00,23.30 ²ñòîð³ÿ îäíîãî çëî-

÷èíó ²²
18.00 Ò/ñ "Ïîøòà"
19.50 "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà"
21.00 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ Ìàð³¿"

5 КАНАЛ
6.00,21.40,3.00 ×àñ-Time
6.20,15.15 Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿

7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,22.00,23.00,0.00 
×àñ íîâèí

7.15,8.10,21.25,0.15 Àêòóàëüíî
7.30 Õðîí³êà äíÿ
8.40 ID JOURNAL
9.25,17.40 ×àñ ãðîìàäè
9.40,10.10,11.10,12.25,13.10,16.10,

17.10,18.20,19.30,0.25,1.15 ²í-
ôîðìàö³éíèé äåíü

12.30 Áðèô³íã ðå÷íèêà Ì³í³ñòåð-
ñòâà îáîðîíè

14.10 Ìåäåêñïåðòèçà. Ïîðàäè
23.15 Ë³í³éêà äîêóìåíòàëüíèõ 

ïðîºêò³â
ПРЯМИЙ

6.00,7.15,8.15 "Íîâèé äåíü"
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,
19.45 "Ðåïîðòåð". Íîâèíè

9.15,10.15,11.15 "Ïðÿìèé" òðàô³ê"
12.10,14.10,16.10 "Êðèì³íàë"
12.20,16.20 "Ãàðÿ÷à òåìà"
13.15,14.20,15.15 "Äåòàë³ íà "Ïðÿ-

ìîìó"
17.00 "Ñèòóàö³ÿ"
18.15 "Åõî Óêðà¿íè"
20.00 "Ïðÿìèé åô³ð"
22.00 "Ïðÿìèé" êîíòàêò"
23.00 "Âåðåñåíü+1"

КАНАЛ "2+2"
6.00 Ì/ô
8.00 "Ïîìñòà ïðèðîäè"
9.15,18.15 "Ñïåöêîð"
9.55,18.50 "ÄæåÄÀ²"
10.35,19.25,20.30 Ò/ñ "Ìåíò³âñüê³ 

â³éíè. Õàðê³â-2"
14.30 Õ/ô "Ï³äñòàâà"
16.00 Õ/ô "¯  ̄çâàëè Í³ê³òà"
21.30 Ò/ñ "Êàñë-7"
23.05 Õ/ô "Óðîê âèæèâàííÿ"

Умовні позначення фільмів:
категорія І – без вікових обмежень; 
категорія ІІ – перегляд неповнолітнім гляда-

чам тільки з відома батьків або разом з ними; 
категорія ІІІ – продукція тільки для дорослих.

ВІВТОРОК, 1 ЖОВТНЯ

ПОНЕДІЛОК, 30 ВЕРЕСНЯ
Ò Å Ë Å Ò È Æ Ä Å Í Ü  3 0  Â Å Ð Å Ñ Í ß  –  6  Æ Î Â Ò Í ß

ÎÂÅÍ. Ãîëîâíèé àêöåíò 
öüîãî òèæíÿ çðîá³òü íà íà-
â÷àííÿ. Íå â³äìîâëÿéòåñü 
â³ä íîâèõ çíàéîìñòâ, àäæå 
äåÿê³ ç íèõ âàì çíàäîáëÿòü-
ñÿ âæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. 
Íå âàðòî ó äðóã³é ïîëîâèí³ 
òèæíÿ âèðóøàòè â ïîäî-
ðîæ ³ç äóæå âåëèêîþ êîì-
ïàí³ºþ.  

ÒÅËÅÖÜ. Ïîñòàðàéòåñü 
óíèêàòè ìåòóøí³. Öüîãî 
òèæíÿ çâåä³òü äî ì³í³ìóìó 
óñ³ ðîáî÷³ ñïðàâè – âàì çà-
ðàç ïîòð³áíî çîñåðåäèòèñü 
íà â³äïî÷èíêó. ßêùî º ìîæ-
ëèâ³ñòü, â³çüì³òü â³äïóñòêó. 

ÁËÈÇÍÞÊÈ. Íàéá³ëüøå 
ñþðïðèç³â âàðòî î÷³êóâà-
òè â îñîáèñòîìó æèòò³. 
Ëþäèíà, ÿêà çàðàç ïîðó÷ ç 
âàìè, î÷³êóº â³ä âàñ ÷óéíîñ-
ò³. Íà âèõ³äíèõ – ñïðèÿò-
ëèâèé ÷àñ äëÿ åêñïåðèìåí-
ò³â!

ÐÀÊ. Öåé òèæäåíü ñïðè-
ÿòëèâèé äëÿ ñï³ëêóâàííÿ. 
×àñò³øå âèõîäüòå ç äîìó, 
à ÿêùî öå íåìîæëèâî – 
ñï³ëêóéòåñü ó ìåðåæ³. Íå 
âèêëþ÷åíî, ùî âè çìîæåòå 
òàêèì ÷èíîì äîïîìîãòè 
ñîá³ â ðîáîò³. Íåä³ëþ ïðè-
ñâÿò³òü äîìàøí³ì ñïðàâàì 
òà ñàìîðîçâèòêó .

ËÅÂ. Ùîá öåé òèæäåíü 
ïðèí³ñ âàì áàãàòî ðàäîñò³ 
òà ïîçèòèâíèõ åìîö³é, âàì 
ïîòð³áíî áóòè óâàæíèì 
òà ÷óéíèì äî îòî÷åííÿ. Íå 
çàáóâàéòå ïðî ñâî¿õ äðóç³â 
òà áëèçüêèõ, çäèâóéòå ¿õ 
ñèìâîë³÷íèìè ïîäàðóíêà-
ìè. Íàïðèê³íö³ òèæíÿ âàñ 
î÷³êóþòü ô³íàíñîâ³ íàäõî-
äæåííÿ.  

Ä²ÂÀ. Íà ðîáîò³ íà âàñ 
î÷³êóþòü íîâ³ ïî÷èíàííÿ ÷è 
ïðîåêòè, ÿê³ óâ³í÷àþòüñÿ 
óñï³õîì ëèøå òîä³, ÿêùî âè 
áóäåòå ïðèä³ëÿòè ¿ì äî-
ñòàòíüî ÷àñó. Öå é ÷óäîâèé 
÷àñ äëÿ â³äïóñòêè ÷è â³äïî-
÷èíêó, ï³ñëÿ ÷îãî âè çìîæåòå 
ïðàöþâàòè ïðîäóêòèâí³øå.

ÒÅÐÅÇÈ. Öåé òèæäåíü 
ñïðèÿòëèâèé äëÿ ïåðåãîâî-
ð³â, íàâ÷àííÿ òà ïî¿çäîê. Óñ³ 
³äå¿ òà ïëàíè áóäóòü âò³-
ëåí³ â æèòòÿ. Íå óíèêàéòå 
ñï³ëêóâàííÿ ç äðóçÿìè òà 
êîëåãàìè. Ñêîíöåíòðóé-
òåñü íà íàéâàæëèâ³øîìó.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍ. Á³ëüøå óâàãè 
öüîãî òèæíÿ çâåðòàéòå 
íà ïîòðåáè îòî÷åííÿ. Íà 
ïîáóòîâîìó ð³âí³ ïîòð³áíî 
ïîçáàâëÿòèñÿ â³ä ñòàðèõ 
ðå÷åé. Ïðîÿâëÿéòå òóðáî-
òó ïðî áëèçüêèõ.

ÑÒÐ²ËÅÖÜ. Âàì ïîòð³áíî 
“çàðèòè ñîêèðó â³éíè” öüî-
ãî òèæíÿ, îñê³ëüêè öåé ÷àñ 
îñîáëèâî ñïðèÿòëèâèé äëÿ 
âèð³øåííÿ êîíôë³êò³â òà 
íàëàãîäæåííÿ ñòîñóíê³â. 
Íå ñîðîìòåñü ïðîñèòè äî-
ïîìîãè ó áëèçüêèõ.

ÊÎÇÅÐ²Ã. Öåé òèæäåíü 
ïðèíåñå äëÿ âàñ ìàñó ïðè-
ºìíèõ âðàæåíü. Âè âè-
ð³øèòå âñ³ âàø³ ô³íàíñîâ³ 
ïðîáëåìè. Ñàìîòí³ ïðåä-
ñòàâíèêè çíàêó çóñòð³íóòü 
ïàðòíåðà. ßêùî âàñ çàïðî-
ñÿòü íà ïîáà÷åííÿ – íå 
çâîë³êàéòå.

ÂÎÄÎË²É. Öüîãî òèæíÿ 
âàì íåîáõ³äíî ñêîíöåíòðó-
âàòèñü íà äð³áíèõ ñïðàâàõ. 
Ñàìå ö³ ñïðàâè ïðèíåñóòü 
óñï³õ, à îò â³ä ãëîáàëüíèõ 
ïëàí³â êðàùå â³äìîâèòèñü. 
ßêùî âàì íàä³éäóòü ïðèâà-
áëèâ³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîáî-
òè, ïîãîäæóéòåñü.  

ÐÈÁÈ. Äî ê³íöÿ òèæíÿ 
î÷³êóéòå ñóòòºâèõ ãðîøî-
âèõ íàäõîäæåíü. Äðóãà ïî-
ëîâèíà òèæíÿ ñïðèÿòëèâà 
äëÿ áóäü-ÿêèõ áàíê³âñüêèõ 
îïåðàö³é. Öåé òèæäåíü 
ñïðèÿòëèâèé òàêîæ ³ äëÿ 
âàøîãî çäîðîâ’ÿ. Ïðèä³ë³òü 
á³ëüøå óâàãè ñïîðòó, ïðî-
âîäüòå á³ëüøå ÷àñó íà ñâ³-
æîìó ïîâ³òð³, ³ âàøå ñàìî-
ïî÷óòòÿ ïîêðàùèòüñÿ. 

Ãîðîñêîï

ÏÀÌ’ßÒÀªÌÎ ÏÐÎ ÍÀØÈÕ ÂÅÒÅÐÀÍ²Â
Управління соцзахисту населення, територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) з нагоди відзначення 1 жовтня МІЖНАРОДНОГО 
ДНЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ, Дня ветерана  звертаються 
до колективів підприємств, установ, комерційних струк-
тур, банків, громадських організацій, фондів, релігійних 
конфесій, фізичних осіб з проханням перерахувати кошти 
на позабюджетний (благодійний) рахунок Диканського 
районного терцентру соціального обслуговування (надан-
ня соціальних послуг) на проведення  заходів для людей 
похилого віку, які проживають у Диканському районі.

Ïðîñèìî ï³äòðèìàòè ãóìàííó àêö³þ! 
Êîøòè ïåðåðàõîâóâàòè íà áëàãîä³éíèé ðàõóíîê 

¹31552372175671, ÃÓ ÄÊÑÓ ó Ïîëòàâñüê³é îáë.  ÌÔÎ 831019, 
êîä ªÄÐÏÎÓ  37289072 íà â³äçíà÷åííÿ çàõîä³â äî Ì³æíàðîä-
íîãî äíÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó.

Êîíòàêòí³ òåëåôîíè: 9-74-47; 9-12-70.
Íàä³ºìîñü íà âàø³ ðîçóì³ííÿ òà ï³äòðèìêó!

Робоча група з підготовки та 
проведення Міжнародного дня людей 

похилого віку,  Дня ветерана. 28 âåðåñíÿ, ñóáîòà. Ì³ñÿöü ó Ä³â³, Òåðåçàõ (13.04), 
äí³ Ì³ñÿöÿ 28/29/1. Íîâèé Ì³ñÿöü 21.26. Ñõ³ä Ñîíöÿ – 
6.53, çàõ³ä – 18.44, òðèâàë³ñòü äíÿ – 11.51.

Сприятливий день для збору урожаю коре-
неплодів, насіння, а також яблук, груш та інших 
фруктів.
29 âåðåñíÿ, íåä³ëÿ. Ì³ñÿöü ó Òåðåçàõ, äí³ Ì³ñÿöÿ 

1/2. Íîâèé Ì³ñÿöü 28 âåðåñíÿ. Ñõ³ä Ñîíöÿ – 6.54, çàõ³ä 
– 18.42, òðèâàë³ñòü äíÿ – 11.48.

Сприятливий день для посадки дерев, кущів, 
садової суниці, цибулькових квітів, троянд, озимої 
цибулі, часнику, поливу і підживлення рослин.
30 âåðåñíÿ, ïîíåä³ëîê. Ì³ñÿöü ó Òåðåçàõ, Ñêîðï³îí³ 

(12.42), äí³ Ì³ñÿöÿ 2/3. Íîâèé Ì³ñÿöü 28 âåðåñíÿ. Ñõ³ä 
Ñîíöÿ – 6.56, çàõ³ä – 18.39, òðèâàë³ñòü äíÿ – 11.43.

Сприятливий день для посадки дерев, кущів, 
садової суниці, цибулькових квітів, троянд, озимої 
цибулі, часнику, поливу і підживлення рослин.
1 æîâòíÿ, â³âòîðîê. Ì³ñÿöü ó Ñêîðï³îí³, äí³ Ì³ñÿöÿ 

3/4. Íîâèé Ì³ñÿöü 28 âåðåñíÿ. Ñõ³ä Ñîíöÿ – 6.57, çàõ³ä 
– 18.37, òðèâàë³ñòü äíÿ – 11.40.

Сприятливий день для посадки дерев, кущів, 
садової суниці, цибулькових квітів, троянд, озимої 
цибулі, часнику, поливу і підживлення рослин.
2 æîâòíÿ, ñåðåäà. Ì³ñÿöü ó Ñêîðï³îí³, Ñòð³ëüö³ 

(14.45), äí³ Ì³ñÿöÿ 4/5. Íîâèé Ì³ñÿöü 28 âåðåñíÿ. Ñõ³ä 
Ñîíöÿ – 6.59, çàõ³ä – 18.35, òðèâàë³ñòü äíÿ – 11.36.

Сприятливий день для посадки дерев, кущів, 
садової суниці, цибулькових квітів, троянд, озимої 
цибулі, часнику, поливу і підживлення рослин.
3 æîâòíÿ, ÷åòâåð. Ì³ñÿöü ó Ñòð³ëüö³, äí³ Ì³ñÿöÿ 5/6. 

Íîâèé Ì³ñÿöü 28 âåðåñíÿ. Ñõ³ä Ñîíöÿ – 7.00, çàõ³ä – 
18.33, òðèâàë³ñòü äíÿ – 11.33.

Сприятливий день для збору урожаю корене-
плодів, а також яблук, груш та інших фруктів, за-
кладки вирощеного для тривалого зберігання.
4 æîâòíÿ, ï’ÿòíèöÿ. Ì³ñÿöü ó Ñòð³ëüö³, Êîçåðîç³ 

(20.44), äí³ Ì³ñÿöÿ 6/7. Íîâèé Ì³ñÿöü 28 âåðåñíÿ. Ñõ³ä 
Ñîíöÿ – 7.02, çàõ³ä – 18.31, òðèâàë³ñòü äíÿ – 11.29.

Сприятливий день для збору урожаю корене-
плодів, насіння, а також яблук, груш та інших фрук-
тів, їх переробки, санітарної обрізки саду.

Äëÿ âàñ, 
ñàäiâíèêè i ãîðîäíèêè!

Щирі та сердечні вітання адресуємо бійцям 
АТО, які стали на захист цілісності України в непро-
стий час випробувань, мужнім, сильним чоловікам, 
котрі цієї пори відзначають дні народження:

Вишкварку Ігорю (27 вересня),

Яреську Олександру (28 вересня),

Старинцю Євгену (28 вересня),

Горбенку Сергію (30 вересня),

Калюжному Григорію (30 вересня).
Зичимо здоров’я, міцної сили духу, 

любові та підтримки рідних, миру та 
спокою.
Хай серце зігрівається любов’ю,
Хай радує веселий, добрий світ.
Натхнення, щастя, спокою, здоров’я,
Добробуту, кохання, довгих літ.

ГО “АСУ АТО Диканщини”, 
побратими, громада району.
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UA: ПЕРШИЙ
6.05 Ì/ñ "Âðóì³ç"
6.30,7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,

15.00,18.00,21.00 Íîâèíè
6.35,7.05,8.05,9.05 Äîáðîãî ðàíêó!
9.30 Ò/ñ "Åë³çà"
11.55 Åíå¿äà
13.10,3.30 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
13.40,17.15 Ïë³÷-î-ïë³÷
14.30 "Àðîìàòè Ï³âäåííî¿ Àôðèêè"
15.15 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í
15.45 Â³äêðèâàé Óêðà¿íó ç Ñóñ-

ï³ëüíèì
16.15 "Ñâ³ò äèêî¿ ïðèðîäè"
17.30 Íàø³ ãðîø³
18.25,2.35 Òåìà äíÿ
19.30,4.50 Ñï³ëüíî
19.55 Ä/ô "Æèòòÿ ç ëåâàìè"
21.25,23.40,2.25,5.45 UA:Ñïîðò
21.45 #@)[]?$0 ç Ìàéêëîì Ùóðîì
22.15 Ä/ô "Ëåâèíèé ðèê"
0.00 Òåëåïðîäàæ Òþñî

КАНАЛ "1+1"
6.30,7.10,8.10,9.10 "Ñí³äàíîê"
7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,

0.30,5.20 "ÒÑÍ"
9.25,10.20 "Æèòòÿ â³äîìèõ ëþäåé"
11.20,12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó"
13.15 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè"
14.15 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà"

17.10 Õ/ô "Íàðå÷åíà ç³ Ñòàì-
áóëà"

19.20 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè 2019"
20.45,21.45 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè"
22.45,23.50,0.40 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò" 

10: Áðàçèë³ÿ"
1.00 Õ/ô "Ä³àãíîç"

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
7.00 Ðàíîê 
9.00 Ñìàêè êóëüòóð
9.35 Äëÿ ìàëåíüêî¿ êîìïàí³¿
10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Íîâèíè
10.35 Çàâòðà - ñüîãîäí³
11.00 Ãëîáàë 3000
11.25 Ïîãëÿä çñåðåäèíè
12.05 Æèòòÿ â öèôð³
12.30 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè
13.00 "Ôåøí"
13.30 Äàé ëàïó
14.00 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè
14.25 Öå ö³êàâî
15.00 Âñåñâ³òíÿ ïðèðîäíà ñïàä-

ùèíà
15.45,19.20,21.25 Ã³ñòü 
 16.00 Ò/ñ
16.45 ªâðîìàêñ Õàéëàéòñ
17.10 Ïðî âñå ç Ìàð³ºþ Áîéêî
17.30 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
18.00 Ò/ñ
19.55 Ò/ñ

20.40 Öå ñìà÷íî!
22.00 Ò/ñ

ІНТЕР
5.30,22.00 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëå-

îí³äîì Êàíåâñüêèì"
7.00,8.00,9.00,12.00,17.40 Íîâèíè
7.10,8.10,9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì"
10.00 "Êîðèñíà ïðîãðàìà"
11.00,12.25 "Íàä³ÿ íà ïîðÿòóíîê"
13.20,14.15 "Âåùäîê"
15.10 "Âåùäîê. Îñîáûé ñëó÷àé"
16.25 "Ðîìàí ç Îëüãîþ"
18.00,19.00 "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî"
20.00,2.35 "Ïîäðîáèö³"
21.00 "Âåùäîê. Îñîáûé ñëó÷àé. 

Ñåìåéíàÿ õðîíèêà"
23.50 Ò/ñ "Ñõ³äí³ ñîëîäîù³ 2"

ICTV
5.35,10.05 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê
9.15,19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
11.20,13.20,21.25,1.15 Ò/ñ "Ðîçòèí 

ïîêàæå"
12.45,15.45 Ôàêòè. Äåíü
13.55 Õ/ô "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè: 

Õî÷ó â³ðèòè"
16.25 Õ/ô "×óæèé"
18.45,21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð
20.20 Ñåêðåòíèé ôðîíò
23.15 Õ/ô "×óæèé ïðîòè Õèæà-

êà"

СТБ
6.50 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà"
8.50 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà ³ñ-

òîð³ÿ"
10.55 ÌàñòåðØåô ²
14.30 Õàòà íà òàòà ²
17.25,22.55 Â³äë³ê ÷àñó
17.30,23.00 Â³êíà-Íîâèíè
18.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-

ñåíñè ²²
19.00 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â ²²
21.00 Ò/ñ "Âèá³ð ìàòåð³"
23.45 Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ ²

НОВИЙ КАНАЛ
3.00,2.45 Çîíà íî÷³
4.20 Àáçàö
6.05,7.35 Kids Time
6.10 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³"
7.40 Ò/ñ "Á³áë³îòåêàð³"
8.20 Ò/ñ "Ö³ëêîì ñåêðåòíî"
13.20 Õ/ô "Áåçñîðîìíà ìàí-

äð³âêà"
15.10,22.00 Ò/ñ "Ïîäîðîæíèêè"
16.00,21.00 Improv Live Show ²
17.00,19.00 Ä³òè ïðîòè ç³ðîê
22.50 Õ/ô "Ïóñòóí"
0.50 Ò/ñ "Ìè òàê³"

НТН
5.30 "Top Shop"
6.00 Õ/ô "Âàâèëîí ÕÕ"
7.55,17.45 "Âèïàäêîâèé ñâ³äîê"
8.30 "Ðàíêîâèé "Ñâ³äîê"

9.00 Õ/ô "²äåàëüíèé ÷îëîâ³ê"
10.50,19.30 "Òîé, ùî ÷èòàº äóìêè"
12.30,16.30,19.00,23.15 "Ñâ³äîê"
12.50 "Áóäüòå çäîðîâi"
13.25,3.25 "Ðå÷îâèé äîêàç"
14.30,21.10 Ò/ñ "Áþðî ëåãåíä"
16.50 "Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäåñè"
17.10 "Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó"
18.20 "Âàðò³ñòü æèòòÿ"
23.45 "Ñêëàä çëî÷èíó"

ТЕТ
6.00 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê
10.05 Õ/ô "Ñîëÿíà ïðèíöåñà"
11.15 Ò/ñ "Ðàííÿ ïòàøêà 2"
12.00,13.00,22.00 Ñ³ìåéêà Ó
12.30,13.30,20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä 

Ïîëòàâîþ
14.00 ÑóïåðÆ³íêà
15.00,19.00 4 âåñ³ëëÿ
17.00,2.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà
23.00 Ò/ñ "Õàìåëåîí"
0.00 Êàçêè Ó Ê³íî

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêà Îäåñà
8.05,14.05 Ïðàâäà æèòòÿ
9.15,17.55 Íåâ³äîìà Àâñòðàë³ÿ
10.15,17.05 Ñó÷àñí³ äèâà
11.05 Ñêåïòèê
12.05 Óêðà¿íà: çàáóòà ³ñòîð³ÿ
12.55,0.30 Ðå÷îâèé äîêàç
15.15,23.30 Ñåêðåòè Äðóãî¿ ñâ³òî-

âî¿

16.15,21.45 Åôåêò Íîñòðàäàìóñà
18.55,20.45 Ñåêðåòí³ òåðèòîð³¿
19.55,1.40 Ì³ñòè÷íà Óêðà¿íà
22.35 Íåâ³äîìà Ï³âäåííà Àìåðèêà

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30,7.10,8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,23.00 

Ñüîãîäí³
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñåçîí
11.20 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé 

ñåçîí
13.20,15.30,4.45 Àãåíòè ñïðàâåä-

ëèâîñò³ ²
16.00,0.00,2.10 ²ñòîð³ÿ îäíîãî 

çëî÷èíó ²²
18.00 Ò/ñ "Ïîøòà"
19.50 "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà"
21.00 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ Ìàð³¿"
23.20 Ãó÷íà ñïðàâà

5 КАНАЛ
6.00,21.40,3.00 ×àñ-Time
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,22.00,23.00 ×àñ 
íîâèí

7.10,8.10,21.25,0.10 Àêòóàëüíî
7.25 Õðîí³êà äíÿ
7.40 Äðàéâ
8.30 Êëóá LIFE
9.40,10.10,11.10,12.20,13.10,16.10,

17.10,18.20,19.30 ²íôîðìàö³é-
íèé äåíü

12.30 Áðèô³íã ðå÷íèêà Ì³í³ñòåð-
ñòâà îáîðîíè

14.10 Ìåäåêñïåðòèçà. Ïîðàäè
15.15 Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿
23.15 Ë³í³éêà äîêóìåíòàëüíèõ 

ïðîºêò³â
ПРЯМИЙ

6.00,7.15,8.15 "Íîâèé äåíü"
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,
19.45 "Ðåïîðòåð". Íîâèíè

9.15,10.15,11.15 "Ïðÿìèé" òðàô³ê"
12.10,14.10,16.10 "Êðèì³íàë"
12.20,16.20 "Ãàðÿ÷à òåìà"
13.15,14.20,15.15 "Äåòàë³ íà "Ïðÿ-

ìîìó"
17.00 "Ñèòóàö³ÿ"
18.15 "Åõî Óêðà¿íè"
20.00 "Ïðÿìèé åô³ð"
22.00 "Ïðÿìèé" êîíòàêò"
23.00 "Âåðåñåíü+1"

КАНАЛ "2+2"
6.00 Ì/ô
8.00 Ò/ñ "Óäàð ó â³äïîâ³äü-5"
9.40,18.15 "Ñïåöêîð"
10.20,18.50 "ÄæåÄÀ²"
11.00,17.20 "Çàãóáëåíèé ñâ³ò"
13.50 Õ/ô "Íåñòðèìí³"
15.15 Õ/ô "Ëåîí-ê³ëåð"
19.25,20.30 "Ìåíò³âñüê³ â³éíè"
21.30,23.05 Ò/ñ "Êàñë-7"
0.50 "Îáëîì.UA."

 СЕРЕДА, 2 ЖОВТНЯ

Ñåðäå÷í³ â³òàííÿ 27 вересня від-
значає свій ювілей 
слюсар-сантехнік 
IV розряду Дикан-
ського комбінату 
комунальних під-
приємств 

Михно 
Станіслав 
Іванович.

Найтепліші слова 
адресуємо йому в цей день!
В день народження Вам хочем щастя 
                                    побажати,
Бути сильним чоловіком,
Мужнім і багатим.
Цілей Ваших досягайте,
Вірте в свої сили.
Ми бажаєм, щоб проблеми 
Дух ваш не скосили.
Нехай старання Ваші і труди 
Помножать успіх в нашім колективі,
Живіть в добрі і радості завжди
Та будьте все життя щасливі!

Колектив Диканського комунгоспу.

(Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷. íà 6-7 ñòîð).

У яскравому осінньому вбранні, з кві-
тами і подарунками чудовий ювілей гос-
тинно відчинить двері дорогій нам людині

Дяківничу 
Анатолію Вікторовичу.

Зі святом, з днем народження!
Бажаємо сили, здоров’я міцного, 
Щедрої долі та щастя земного, 
Хай затишно буде у домі й чудово, 
Гроші хай водяться обов’язково. 
Хай теплі зустрічі й гарні новини
Завжди дарують приємні хвилини,
Хай кожен день щось хороше приносить,
Щоб у житті було радості досить, 
Щоб здійснилися мрії й бажання,
Плани, надії та сподівання.

Сім’я Дяківничів 
з Василівки.

Хай затишно буде у домі й чудово, 

Хай теплі зустрічі й гарні новини
Завжди дарують приємні хвилини,
Хай кожен день щось хороше приносить,
Щоб у житті було радості досить, 
Щоб здійснилися мрії й бажання,

27 вересня золотава осінь завітає ювілеєм 
до мудрого керівника Орданівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, доброго наставника і порадника

Дяківнича 
Анатолія Вікторовича.

Бути начальником – мистецтво і щоденна 
складна робота. Доля вже нагородила Вас 
гострим розумом, лідерськими якостями і 

талантом керівника. Нехай у Ваших задумах 
завжди буде мудрість, у службових справах 
– підтримка однодумців, в серці – добре і со-
нячно від людської вдячності, а будні і свята 
наповняться радістю, світлом та любов’ю рід-
них. Бажаємо Вам вічної молодості в душі та 
доброти серцю, здійснення всіх Ваших планів 
та сподівань.
Шумлять літа, мов на вітрах тополі,

А в тих літах і сонце, і дощі...
Ми Вам бажаєм, щоб було доволі 
І щастя, і веселощів в душі.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе.
За гарні справи хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.

Працівники та учні Орданівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Дорогого чоловіка, тур-
ботливого батька і найкра-
щого в світі дідуся

Дяківнича 
Анатолія 

Вікторовича
від усієї душі вітаємо з 
60-річним ювілеєм!
Скільки років тобі, не питаєм,
Хай їх лічить зозуля в гаю,
Ми із тими літами вітаєм,
Що постукали в душу твою.

Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця,
Хай життя твоє піснею буде,
А цій пісні не буде кінця.
Хай над тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті,
Душа нехай ніколи не старіє!
А серце не втрачає доброти. 

З повагою та любов’ю дружина, 
сини, невістки, внуки.

Шанованого колегу й 
доброго товариша, ди-
ректора Орданівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів

              Дяківнича 
Анатолія Вікторовича

сердечно вітаємо з 60-літтям.
Бажаємо Вам легко справлятися з ке-

рівництвом шкільними справами, вірту-
озно вести команду однодумців до успіху, 
показувати гідний приклад всім учням і 
вчителям, завжди досягати мети. Здоров’я 
Вам і удачі, благополуччя в житті!
Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай завжди щастить,
Вік щедрий, мов калинове суцвіття,
У злагоді і радості прожить.
Хай доля буде, як волошки в житі,
Душа хай буде вічна молода,
Від сонця – золота, а від небес – блакиті,
Хай обминають горе і біда!

З повагою директори шкіл району.

Анатолія Вікторовича

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

За гарні справи хай шанують люди,

Працівники та учні Орданівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Щоб подати вітання, 
звертайтеся в редакцiю 
газети (вул. Гоголя, 1), 
тел. 9-76-33, 9-77-46. 

UA: ПЕРШИЙ
6.00 Ì/ñ "Òà÷êè ïðîòè"
6.05 Ì/ñ "Âðóì³ç"
6.30,7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,

15.00,18.00,21.00,23.10 Íîâèíè
6.35,7.05,8.05,9.05 Äîáðîãî ðàí-

êó, Êðà¿íî!
9.30 Ò/ñ "Åë³çà"
11.20,14.15 Òåëåïðîäàæ
11.45 Ñâîÿ çåìëÿ
11.55,15.15 Åíå¿äà
13.10 UA:Ôîëüê. Ñïîãàäè
14.30 "Àðîìàòè Ï³âäåííî¿ Àôðè-

êè"
16.15 "Ñâ³ò äèêî¿ ïðèðîäè"
17.15 Ïë³÷-î-ïë³÷
17.30 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
18.25,2.35 Òåìà äíÿ
19.30 Ïåðøèé íà ñåë³
19.55 Ä/ô "Æèòòÿ ç ëåâàìè"
21.25,23.40,2.25,5.45 UA:Ñïîðò
21.45 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ
22.15 Ä/ô "Ëåâèíèé ðèê"
0.00 Òåëåïðîäàæ Òþñî

КАНАЛ "1+1"
6.30,7.10,8.10,9.10 "Ñí³äàíîê"
7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,

0.55,5.20 "ÒÑÍ"
9.25,10.20 "Æèòòÿ â³äîìèõ ëþ-

äåé"
11.20,12.20 "Ì³íÿþ æ³íêó"
13.15 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè"
14.15 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà"
17.10 Õ/ô "Íàðå÷åíà ç³ Ñòàì-

áóëà"
19.20 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè 2019"
20.40,21.40 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè"
22.30 "Ïðàâî íà âëàäó 2019"

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
7.00 Ðàíîê 
9.00 Öå ñìà÷íî!
9.35 Çàâòðà - ñüîãîäí³
10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Íîâèíè
10.35 Àâòîãðàô
11.10 Ïîãëÿä çñåðåäèíè
11.35 ªâðîìàêñ Õàéëàéòñ

12.00 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè
12.25 Öå ö³êàâî
12.45 Âñåñâ³òíÿ ïðèðîäíà ñïàä-

ùèíà
13.40 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â
14.00 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
14.25 Ñìàêè êóëüòóð
15.00 Åëåìåíòè
15.30,19.20,21.25 Ã³ñòü
 16.00 Ò/ñ
17.00 Äàé ëàïó
17.40 Äèòÿ÷èé ê³íîçàë
18.00 Ò/ñ
20.00 Ïðî íàãàëüíå
20.40 "Ôåøí"
22.00 Ò/ñ

ІНТЕР
5.25,22.00 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëå-

îí³äîì Êàíåâñüêèì"
7.00,8.00,9.00,12.00,17.40 Íî-

âèíè
7.10,8.10,9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì"
10.00 "Êîðèñíà ïðîãðàìà"
11.00,12.25 Ò/ñ "Íàä³ÿ íà ïîðÿ-

òóíîê"
13.20,14.15 "Âåùäîê"
15.10 "Âåùäîê. Îñîáûé ñëó÷àé"
16.25 "Ðîìàí ç Îëüãîþ"
18.00,19.00,1.55 "Ñòîñóºòüñÿ êîæ-

íîãî"
20.00,2.40 "Ïîäðîáèö³"
21.00 "Âåùäîê. Îñîáûé ñëó÷àé. 

Ñåìåéíàÿ õðîíèêà" Çàêëþ÷íà 
ñåð³ÿ

23.50 Ò/ñ "Ñõ³äí³ ñîëîäîù³ 2"
ICTV

4.10 Ñêàðá íàö³¿
4.20 Åâðèêà!
4.25 Ñòóä³ÿ Âàøèíãòîí
4.30 Ôàêòè
4.50 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê
9.15,19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
10.00 Ñåêðåòíèé ôðîíò

11.10,13.20,21.25,1.20 Ò/ñ "Ðîçòèí 
ïîêàæå"

12.45,15.45 Ôàêòè. Äåíü
13.35,16.20 Õ/ô "×óæèé"
16.30 Õ/ô "×óæèé-3"
18.45,21.05 Ôàêòè. Âå÷³ð
20.20 Àíòèçîìá³. Äàéäæåñò
23.15 Õ/ô "×óæ³ ïðîòè Õèæàêà. 

Ðåêâ³ºì"
СТБ

6.25 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà"
11.05 ÌàñòåðØåô ²
14.25 Õàòà íà òàòà ²
17.29,22.59 Â³äë³ê ÷àñó
17.30,23.00 Â³êíà-Íîâèíè
18.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-

ñåíñè ²²
19.00 Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ ²
21.00 Ò/ñ "Âèá³ð ìàòåð³"
23.45 ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà ²²

НОВИЙ КАНАЛ
3.00 Çîíà íî÷³
3.50 Àáçàö
5.35,7.00 Kids Time
5.40 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³"
7.05 Ò/ñ "Á³áë³îòåêàð³"
7.50 Ò/ñ "Ö³ëêîì ñåêðåòíî"
12.50 Õ/ô "Çà áîðòîì"
15.10,22.00 Ò/ñ "Ïîäîðîæíèêè"
16.00,21.00 Øàëåíà ç³ðêà ²
17.10,19.00 Õòî çâåðõó? ²
23.00 Õ/ô "Ç ëþáîâ'þ, Ñàéìîí"

НТН
5.25 "Top Shop"
6.20 Õ/ô "Öâ³ò³ííÿ êóëüáàáè"
7.50,17.45,2.55 "Âèïàäêîâèé ñâ³-

äîê"
8.30 "Ðàíêîâèé "Ñâ³äîê"
9.00 Õ/ô "Õàçÿ¿í òàéãè"
10.40,19.30 Ò/ñ "Òîé, ùî ÷èòàº 

äóìêè"
12.30,16.30,19.00,23.15,2.25 "Ñâ³-

äîê"
12.50 "Âàðò³ñòü æèòòÿ"
13.25,3.30 "Ðå÷îâèé äîêàç"
14.30,21.10 Ò/ñ "Áþðî ëåãåíä"
16.50 "Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäå-

ñè"

17.10 "Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó"
18.20 "Ïðàâäà æèòòÿ"
23.45 "Ñêëàä çëî÷èíó"

ТЕТ
6.00 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê
9.30 Õ/ô "Ùîäåííèê ñëàáàêà"
11.15 Ò/ñ "Ðàííÿ ïòàøêà 2"
12.00,13.00,22.00 Ñ³ìåéêà Ó
12.30,13.30,20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä 

Ïîëòàâîþ
14.00 ÑóïåðÆ³íêà
15.00,19.00 4 âåñ³ëëÿ
17.00,1.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà
23.00 Ò/ñ "Õàìåëåîí"

МЕГА
6.00,2.35 Áàíäèòñüêèé Êè¿â
8.10,14.10 Ïðàâäà æèòòÿ
9.20,17.55 Íåâ³äîìà Àâñòðàë³ÿ
10.20,17.05 Ñó÷àñí³ äèâà
11.10 Ñêåïòèê
12.10 Óêðà¿íà: çàáóòà ³ñòîð³ÿ
13.00,0.35 Ðå÷îâèé äîêàç
15.15 Ñåêðåòè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
16.15,21.45 Åôåêò Íîñòðàäàìóñà
18.55 Ñåêðåòí³ òåðèòîð³¿
19.55,1.45 Ì³ñòè÷íà Óêðà¿íà
20.45 Ôàíòàñòè÷í³ ³ñòîð³¿
22.35 Íåâ³äîìà Ï³âäåííà Àìå-

ðèêà
23.35 ßïîí³ÿ: ïàä³ííÿ ³ìïåð³¿

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30,7.10,8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00,23.00 

Ñüîãîäí³
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñåçîí
11.20 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé 

ñåçîí
13.20,15.30,4.45 Àãåíòè ñïðàâåä-

ëèâîñò³ ²
16.00,0.00,2.10 ²ñòîð³ÿ îäíîãî 

çëî÷èíó ²²
18.00 Ò/ñ "Ïîøòà"
19.50 "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà"
21.00 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ Ìàð³¿"
23.20 Ñë³äàìè ì³ô³â ïðî Ðîòòåð-

äàì +. Ì³ô ÷åòâåðòèé
5 КАНАЛ

6.00,21.40,3.00 ×àñ-Time

6.15,7.20 Îãëÿä ïðåñè
6.20,2.15,5.35 Ìàøèíà ÷àñó
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,22.00,23.00 ×àñ 
íîâèí

7.10,8.10,21.25,0.10 Àêòóàëüíî
7.25 Õðîí³êà äíÿ
8.30 Êëóá LIFE
8.40 Ñâ³òëà åíåðã³ÿ
9.25,17.45 ×àñ ãðîìàäè
9.40,10.10,11.10,12.25,13.10,16.10,

17.10,18.15,19.30,0.20,1.15 ²í-
ôîðìàö³éíèé äåíü

12.30 Áðèô³íã ðå÷íèêà Ì³í³ñòåð-
ñòâà îáîðîíè

14.10 Ìåäåêñïåðòèçà. Ïîðàäè
15.15 Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿
23.15 Ë³í³éêà äîêóìåíòàëüíèõ 

ïðîºêò³â
ПРЯМИЙ

6.00,7.15,8.15 "Íîâèé äåíü"
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,18.00,
19.45 "Ðåïîðòåð". Íîâèíè

9.15,10.15,11.15 "Ïðÿìèé" òðà-
ô³ê"

12.10,14.10,16.10 "Êðèì³íàë"
12.20,16.20 "Ãàðÿ÷à òåìà"
13.15,14.20,15.15 "Äåòàë³ íà "Ïðÿ-

ìîìó"
17.00 "Ñèòóàö³ÿ"

18.15 "Åõî Óêðà¿íè"
20.00 "Ïðÿìèé åô³ð"
22.00 "Ïðÿìèé" êîíòàêò"
23.00 "Âåðåñåíü+1"

КАНАЛ "2+2"
6.00 Ì/ô
8.00 Ò/ñ "Óäàð ó â³äïîâ³äü-5"
9.40,18.15 "Ñïåöêîð"
10.20,18.50 "ÄæåÄÀ²"
11.00,17.15 "Çàãóáëåíèé ñâ³ò"
12.55 "Ïîìñòà ïðèðîäè"
13.30 Ò/ñ "Ïåðåâ³çíèê"
19.25,20.25 Ò/ñ "Ìåíò³âñüê³ â³éíè. 

Õàðê³â-2"
21.30,23.05 Ò/ñ "Êàñë-7"
0.50 "Îáëîì.UA."

 ЧЕТВЕР, 3 ЖОВТНЯ

Шановні жителі Диканського району!
З 7 по 11 жовтня у зв’язку із проведенням планових ремонтних робіт елек-

трообладнання, які направлені на поліпшення та якість електропостачання, 
відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, що мешкають 
за такими адресами:

Äàòà 
ïðîâåäåííÿ 
ðåìîíòíèõ 

ðîá³ò

×àñ 
ïðîâåäåííÿ 
ðåìîíòíèõ 

ðîá³ò

Íàçâà íàñåëåíîãî 
ïóíêòó

Ïåðåë³ê âóëèöü, äå ìîæëèâ³ òèì÷àñîâ³ 
ïåðåðâè â åëåêòðîïîñòà÷àíí³

7 æîâòíÿ 8.00 – 17.00 ñ. Âåëèêà Ðóäêà âóë. Äèêàíñüêèé Øëÿõ, ïðîâ. ßáëóíåâèé

ñ. Áàëÿñíå âóë. ×êàëîâà

8 æîâòíÿ 8.00 – 17.00 ñ. Âåëèê³ Áóäèùà âóë. Âîéòåíêà

ñ. Ìàð÷åíêè ÷àñòêîâî

ñ. Áàëÿñíå âóë. Øê³ëüíà

9 æîâòíÿ 8.00 – 17.00 ñìò Äèêàíüêà
âóë. Ãàçîâèê³â, Çàòèøíà, Êóòóçîâà, Ñâ³òëà, ßðîâà, 
Âèøíåâà, Êîòëÿðåâñüêîãî, Êî÷óáå¿âñüêà, Ì³÷óð³-

íà, ïðîâ. Ãàçîâèê³â, Êóòóçîâà, Êîòëÿðåâñüêîãî

ñ. Âàñèë³âêà ÷àñòêîâî

ñ. Ëàíäàð³, Ñîõàöüêà 
Áàëêà, Ñòåïàí³âêà, 

Ôåäîð³âêà, Øåâùèíà
ïîâí³ñòþ

11 æîâòíÿ 8.00 – 17.00 ñ. Âàñèë³âêà ÷àñòêîâî

З інформацією про планові та аварійні відключення можна ознайомитися на 
офіційному сайті АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО": http://www.poe.pl.ua/

Адміністрація Диканської філії АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".                      
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UA: ПЕРШИЙ
6.00 Ì/ñ "Òà÷êè ïðîòè"
6.05 Ì/ñ "Âðóì³ç"
6.30,7.10,8.10,9.10 Äîáðîãî ðàíêó, 

Êðà¿íî!
7.00,8.00,9.00,21.00,23.20 Íîâèíè
9.30,2.25 Åíå¿äà
10.25 "Áðàâî,øåô!"
11.30,14.45 Òåëåïðîäàæ
11.50 Ì/ñ "Ìàðèí òà éîãî äðóç³. 

Ï³äâîäí³ ³ñòîð³¿"
13.00 Õ/ô "Æàð-ïòèöÿ"
15.05 "Òàéñüêà êóõíÿ"
15.35,21.25 Áþäæåòíèêè
16.00 UA:Ôîëüê. Ñïîãàäè
17.00 Ïåðøèé íà ñåë³
17.35 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
18.00 Ä/ô "Àìåðèêà. Òðîï³÷íèé 

ë³ñ: Ï³âäåííà Àìåðèêà"
19.00 "Ñóïåð-×óòòÿ"
20.00 Ä/ô "Òàºìíèö³ ëþäñüêîãî 

ìîçêó"
21.55 "Ñï³ëüíîòè òâàðèí"
22.20 Ò/ñ "Ä³ðê Äæåíòë³"
0.00 Òåëåïðîäàæ Òþñî
3.20 Ñâîÿ çåìëÿ
4.15 Ñèëüíà äîëÿ
5.30 Ñï³ëüíî

КАНАЛ "1+1"
6.20 Ì/ô
6.45 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿ 2019"
8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé"

9.00 "Ëîòî-çàáàâà"
9.45 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò" 10: Áðàçèë³ÿ"
10.50,3.45 "Ñâ³ò íàâèâîð³ò"
13.10 Êîìåä³ÿ "Ñâàòè"
19.30 "ÒÑÍ-òèæäåíü"
21.00 "Òàíö³ ç ç³ðêàìè 2019"
0.15 "Ë³ãà ñì³õó 2019"
2.10 "Êè¿â âå÷³ðí³é"
5.00 "ÒÑÍ"

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
8.00 Íîâèíè
8.20, 16.20, 21.20 Ñïîðò
8.30 Ïðî âñå ç Ìàð³ºþ Áîéêî
9.00 Çàâòðà - ñüîãîäí³
9.30 Äèòÿ÷èé ê³íîçàë
10.00 "Æèòòÿ ñïîâíåíå ðàäîñò³" 

Äæîéñ Ìàéåð
10.40 NTD Ì³æíàðîäí³ íîâèíè
11.10 Ïîãëÿä çñåðåäèíè
11.40 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â
12.00 Òèæäåíü
12.30,15.30 Ã³ñòü
13.00 Ò/ñ
13.45 Ñïî÷àòêó áóëî ñëîâî
14.20 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè
14.45 Æèòòÿ â öèôð³
15.00 NTD Ì³æíàðîäí³ íîâèíè
16.00 Òèæäåíü
16.50 Öå ä³òè!
17.00 Ïðî íàãàëüíå
17.45 "Ôåøí"
18.00 Òèæäåíü

19.00 Øîó Öåntro-NEWS
20.00 NTD Ì³æíàðîäí³ íîâèíè
20.40 Åëåìåíòè
21.00 Òèæäåíü
21.40 Öå ñìà÷íî!
22.00 Ò/ñ
22.45 Øîó Öåntro-NEWS

ІНТЕР
6.10 Õ/ô "Âåëèêèé ïåðåïîëîõ"
8.00 "óÄà÷íèé ïðîåêò"
9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì"
10.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. Äèâà ñâ³òó"
11.00 "Îðåë ³ Ðåøêà. ²âëººâà vs. 

Áºäíÿêîâ"
12.00 "Êðó÷å âñåõ. Íîâèé ñåçîí"
14.00 Ò/ñ "ß ïîäàðóþ òîá³ ñâ³òà-

íîê"
18.00 Õ/ô "Áðóäí³ òàíö³"
20.00,4.40 "Ïîäðîáèö³"
20.30 Õ/ô "Çîëîòî Ôë³ííà"
22.25 Õ/ô "Â÷èòåëü íà çàì³íó"
0.20 "Âåùäîê"
2.55 "Áîãèí³ åô³ðó"
5.10 Òåëåìàãàçèí

ICTV
5.30 Ñåêðåòíèé ôðîíò
6.20 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
7.15 Àíòèçîìá³. Äàéäæåñò
8.10 Ò/ñ "Â³ää³ë 44"
11.45,13.00 Õ/ô "×óæèé-4: Âî-

ñêðåñ³ííÿ"
12.45 Ôàêòè. Äåíü
14.15 Õ/ô "×óæ³ (×óæèé-2)"
16.55 Õ/ô "Ñêàéëàéí"

18.45 Ôàêòè òèæíÿ
20.35 Õ/ô "Ñêàéëàéí-2"
22.45 Õ/ô "Õèæàê"
0.45 Õ/ô "Õèæàê-2"
2.35 Ò/ñ "Ïåðåâ³ðêà íà ì³öí³ñòü"

СТБ
6.00,11.55 Õàòà íà òàòà ²
9.00 Ïðîêèíüñÿ ç Åêòîðîì!
9.55 Íàðå÷åíà äëÿ òàòà ²
15.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-

ñåíñè ²²
18.00 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â ²²
19.55 Îäèí çà âñ³õ ²²
21.00 ß ñîðîìëþñü ñâîãî ò³ëà ²²

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,7.00 Kids Time
6.05 Ì/ñ "Òîì ³ Äæåðð³"
7.05 Ì/ô "Òðîï³÷íèé ë³ñ: ²ñòîð³ÿ 

äîëèíè ïàïîðîò³"
8.20 Õ/ô "Ç³òêíåííÿ ç áåçîä-

íåþ"
10.50 Õ/ô "Àâòîìîíñòðè"
13.00 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðè"
16.00 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðè: 

Ïîìñòà çàíåïàëèõ"
19.00 Õ/ô "×åðåïàøêè í³íäçÿ"
21.00 Õ/ô "×åðåïàøêè í³í-

äçÿ 2"
23.10 Õ/ô "Ëÿëüêà"
1.10 Õ/ô "Â³äëóííÿ äàëåêèõ 

ñâ³ò³â"
НТН

5.30 "Top Shop"
6.00 Õ/ô "Êëþ÷³ â³ä íåáà"

7.25 "Ñòðàõ ó òâîºìó äîì³"
11.10 Õ/ô "Òðèäöÿòü òðè"
12.40 Õ/ô "Äîáðå ñèäèìî!"
14.10 Õ/ô "Æåðòâà â ³ì'ÿ ëþ-

áîâ³"
16.55 Õ/ô "Áàãðîâ³ ð³êè"
19.00 Õ/ô "Òè - ìåí³,ÿ - òîá³"
20.40 Õ/ô "Ä³â÷èíà áåç àäðå-

ñè"
22.20 Õ/ô "Â³éíà"
0.10 Õ/ô "Çàáîðîíåíà çîíà"
1.50 "Ðå÷îâèé äîêàç"

ТЕТ
6.00 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê
12.00 Ì/ô "Àñòåð³êñ ³ Çåìëÿ Áîã³â"
13.30 Õ/ô "Ùîäåííèê ñëàáàêà 

2: Ïðàâèëà Ðîäð³êà"
15.15 Áîãèíÿ øîï³íãó
17.15 Õ/ô "Ñàì óäîìà 5: Ñâÿò-

êîâå ïîãðàáóâàííÿ"
19.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ
22.00 Õ/ô "Íå ïîãðîæóé 

Ï³âäåííîìó Öåíòðó, ïî-
ïèâàþ÷è ñ³ê ó ÷îðíîìó 
êâàðòàë³" ²²

23.30 Ñ³ìåéêà Ó
0.30 Êàçêè Ó Ê³íî
2.00 Ò/ñ "Äîìàøí³é àðåøò"
3.00 Òåîð³ÿ çðàäè
3.50 ÁàðÄàê
4.40 Â³òàëüêà
5.50 Êîðèñí³ ï³äêàçêè

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêà Îäåñà

7.45,23.50 Ì³ñòè÷íà Óêðà¿íà
8.35,18.45 Óêðà¿íà: çàáóòà ³ñòîð³ÿ
10.15 Ðå÷îâèé äîêàç
11.25 Ëþäñòâî: çàáóòà ³ñòîð³ÿ
13.10,21.15 ÍËÎ ç ìèíóëîãî
14.55,23.00 Ñó÷àñí³ äèâà
15.45 Çåìëÿ: ñèëè ïðèðîäè
17.45 Íåâ³äîìà Àâñòðàë³ÿ
0.40 Íàø³

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30 Ñüîãîäí³
7.30 Çîðÿíèé øëÿõ
8.10 Ò/ñ "Ïðî ùî íå ðîçïîâ³ñòü 

ð³÷êà"
12.00 Ò/ñ "Íåñîëîäêà ïîìñòà "
16.45,21.00 Ò/ñ "Øóêàþ òåáå"
19.00 Ñüîãîäí³. Ï³äñóìêè ç Îëå-

ãîì Ïàíþòîþ
23.15 Õ/ô "Çàáóäü ìåíå,ìàìî"
1.10,2.15 Õ/ô "Íîâîð³÷íà äðó-

æèíà"
1.45 Òåëåìàãàçèí
3.30 Õ/ô "Çâåäåí³ ñåñòðè"
5.20 Ðåàëüíà ì³ñòèêà

5 КАНАЛ
6.00,9.30 Â³êíî â Àìåðèêó
6.25,13.30,14.10,20.00,2.15 Ìàøè-

íà ÷àñó
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00, 

13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
19.00, 21.00,23.00 ×àñ íîâèí

7.10,12.55,15.55,18.55,23.10 Ïîãî-
äà â Óêðà¿í³

7.15,4.20 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â
7.45,8.50,22.00,0.10 Àêòóàëüíî
8.15 Õðîí³êà òèæíÿ
8.40 Íàòõíåííÿ
9.10 Àâòîï³ëîò-Òåñò
9.20 Òåõíîïàðê
9.25 Äðàéâ
10.10 Ïðî â³éñüêî
10.30,3.15 Ê³íî ç ß. Ñîêîëîâîþ
11.15 Áóäåìî æèòè

12.10,0.20 Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿
12.30 Êîíòèíåíò
13.10 Ìåäåêñïåðòèçà
15.10,23.15 Ñâ³òëà åíåðã³ÿ
15.30 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ
16.10 Ðàíäåâó
17.10 Îñîáëèâèé ïîãëÿä
18.00,1.00,5.10 ×àñ. Ï³äñóìêè òèæ-

íÿ ç Àííîþ Ì³ðîøíè÷åíêî
19.25 Ñòîï êîðóïö³¿!
21.40 ×àñ-Time
22.05 Ë³í³éêà äîêóìåíòàëüíèõ 

ïðîºêò³â
0.50,1.55 Îãëÿä ïðåñè

ПРЯМИЙ
9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
20.45 "Ðåïîðòåð". Íîâèíè

9.10 "18 ïëþñ"
10.10 "Êðèì³íàë"
11.15,12.15,13.15 "Àêöåíòè" ç Íà-

òàëêîþ Ô³öè÷
14.15,15.15,16.15 "Âåëèêèé ìàðà-

ôîí"
17.15 "Ïðî îñîáèñòå"
18.15,19.00,20.00 Òîê øîó â ïðÿ-

ìîìó åô³ð³ ç Ëåéëîþ Ìàìå-
äîâîþ

21.00 "Âåëèê³ íîâèíè"
22.30 Ñïåöïðîåêò "Âëàäà õîõîòàëà"
23.00 "ÂÀÒÀ-øîó"

КАНАЛ "2+2"
6.00 Ì/ô
7.50 "ÄæåÄÀ². Äàéäæåñò-2018"
8.50 Ò/ñ "Çâîíàð"
11.50 Õ/ô "Ìàëàâ³òà"
13.55 10 òóð ×Ó ç ôóòáîëó "Äí³-

ïðî-1"- "Øàõòàð"
16.00 Õ/ô "Çáðîéíèé áàðîí"
18.15 Õ/ô "ßíãîë-îõîðîíåöü"
20.55 Õ/ô "Ëþäèíà ëèñòîïàäà"
23.00 "ÏÐÎÔÓÒÁÎË"
0.20 "Îáëîì.UA."

UA: ПЕРШИЙ
6.00 Ì/ñ "Òà÷êè ïðîòè"
6.05 Ì/ñ "Âðóì³ç"
6.30,7.10,8.10,9.10 Äîáðîãî ðàíêó, 

Êðà¿íî!
7.00,8.00,9.00,21.00,23.20 Íîâèíè
9.30 Åíå¿äà
10.25 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í
10.55 Â³äêðèâàé Óêðà¿íó ç Ñóñ-

ï³ëüíèì
11.30,15.00 Òåëåïðîäàæ
11.45 Ì/ñ "Ìàðèí òà éîãî äðóç³. 

Ï³äâîäí³ ³ñòîð³¿"
12.55 Õ/ô "Ïàðìñüêà îáèòåëü" 

2 ñ.
15.15 "Áðàâî,øåô!"
16.15 Ðàçîì
16.50 #ÂÓÊÐÀ¯Í²
17.20 Ïë³÷-î-ïë³÷
17.35 Ä/ô "Àìåðèêà. Óí³êàëüíà 

Àìàçîíêà: Ï³âäåííà Àìåðèêà"
18.40 Õóäîæí³é ô³ëüì
21.25 "Ñï³ëüíîòè òâàðèí"
22.20 Ò/ñ "Ìîíðî"
0.00 Òåëåïðîäàæ Òþñî

КАНАЛ "1+1"
6.20 Ì/ô
6.45 "Ãðîø³ 2019"
8.00 "Ñí³äàíîê. Âèõ³äíèé"
10.00,10.35 "¯ìî çà 100 2019"
11.15 "Ãðîìàäà íà ì³ëüéîí. Ñïå-

ö³àë³ñòè"

12.30,13.30,14.30,15.30 "Ñâ³ò íà-
âèâîð³ò"

16.30 "Âå÷³ðí³é êâàðòàë 2019."
18.30 Ïðåì`ºðà "Ðîçñì³øè êîì³êà 

2019"
19.30,5.25 "ÒÑÍ"
20.15 "Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿ 2019"
21.30 Ïðåì`ºðà "Æ³íî÷èé êâàðòàë 

2019"
23.30,0.30 "Ñâ³òñüêå æèòòÿ 2019"

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
7.30,13.00 Ã³ñòü
8.00 Ò/ñ
9.00 Â³êåíä íà "Öåíòðàëüíîìó"
11.00 "Çì³íè ñâ³é ñâ³ò" Ð³ê Ðåííåð
11.35 Çàâòðà - ñüîãîäí³
12.00 Ò/ñ
13.20 Åëåìåíòè
13.40 "Ôåøí"
14.00 Öå ä³òè!
14.15 Ïîãëÿä çñåðåäèíè
14.40 Äëÿ ìàëåíüêî¿ êîìïàí³¿
15.00 Ò/ñ
16.00 Äàé ëàïó
16.30 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè
17.00 Âñåñâ³òíÿ ïðèðîäíà ñïàä-

ùèíà
17.45 "Ôåøí"
18.00, 21.00 Íîâèíè
18.20 Ò/ñ
19.00 Øîó Öåntro-NEWS
20.00 Àâòîãðàô

21.20 Ñïîðò
21.35 Ñìàêè êóëüòóð
22.00 Øîó Öåntro-NEWS
23.00 Ò/ñ

ІНТЕР
4.50 Õ/ô "Ëþáî÷êà"
6.00 "Ñëîâî Ïðåäñòîÿòåëÿ"
6.10 Õ/ô "×³íãà÷ãóê - Âåëèêèé 

Çì³é"
8.00 "Ø³ñòü ñîòîê"
9.00 "Ãîòóºìî ðàçîì"
10.00 "Ðîìàí ç Îëüãîþ"
11.30 Õ/ô "Äîðîãà Îëåíî Ñåð-

ã³¿âíî"
13.30 Õ/ô "Âåñíà íà Çàð³÷í³é 

âóëèö³"
15.15 Ò/ñ "ß ïîäàðóþ òîá³ ñâ³òà-

íîê"
20.00,2.35 "Ïîäðîáèö³"
20.30 "Êðó÷å âñåõ. Íîâèé ñåçîí"
22.25 "Âåëèêèé áîêñ. Äåíèñ Áå-

ð³í÷èê - Ïàòð³ö³î Ëîïåñ Ìîðå-
íî"

0.30 Õ/ô "Öåé íåçðó÷íèé ìî-
ìåíò"

ICTV
4.50 Ñêàðá íàö³¿
5.00 Åâðèêà!
5.05 Ôàêòè
5.30 Îñîáëèâîñò³ íàö³îíàëüíî¿ 

ðîáîòè
7.15 ß çíÿâ!
9.05 Ò/ñ "Âèæèòè çà áóäü-ÿêó ö³íó"
12.45 Ôàêòè. Äåíü

13.00 Äèçåëü øîó ²
16.50,19.10 Õ/ô "×óæèé-4: Âî-

ñêðåñ³ííÿ"
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð
19.25 Õ/ô "×óæ³ (×óæèé-2)"
22.10 Õ/ô "Õèæàê"
0.25 Õ/ô "×óæèé ïðîòè Õèæàêà"

СТБ
7.05 Ïðîêèíüñÿ ç Åêòîðîì!
8.05 Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³ ²
10.05 "Çâàæñÿ!" 12 +
11.00 Ò/ñ "Âèá³ð ìàòåð³"
19.00 Õ-ôàêòîð
22.00 ÌàñòåðØåô ²

НОВИЙ КАНАЛ
6.00,7.05 Kids Time
6.05 Ì/ñ "Ëóíòèê"
7.10 Ïîä³óì
9.00 Ò/ñ "Á³áë³îòåêàð³"
10.00 Ä³òè ïðîòè ç³ðîê
12.00 Õòî ïðîòè áëîíäèíîê ²
14.00 Õòî çâåðõó? ²
16.00 Õ/ô "Àâòîìîíñòðè"
18.00 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðè"
21.00 Õ/ô "Òðàíñôîðìåðè: 

Ïîìñòà çàíåïàëèõ"
0.00 Õ/ô "Ãðåááåðñè"

НТН
5.00 "Top Shop"
5.30 Õ/ô "Äð³áíèö³ æèòòÿ"
6.45 Õ/ô "Â³÷íèé ïîêëèê"
12.15 Ò/ñ "Çàêîí ³ ïîðÿäîê"
15.45,2.30 "Âèïàäêîâèé ñâ³äîê"
18.05 "Ïåðåëîìí³ 80-ò³"

19.00,2.00 "Ñâ³äîê"
19.30 Õ/ô "Òðèäöÿòü òðè"
21.05 Õ/ô "Áàãðîâ³ ð³êè"
23.10 Õ/ô "Çàáîðîíåíà çîíà"
0.55 "Ðåàëüí³ çëî÷èíö³"

ТЕТ
6.00 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê
12.15 Ì/ô "Ìàëåíüêèé ïðèíö"
14.15,1.00 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà
15.15 Áîãèíÿ øîï³íãó
17.15 Õ/ô "Åëâ³í òà áóðóíäó-

êè 2"
19.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä Ïîëòàâîþ
22.00 Ñ³ìåéêà Ó
23.30 Êàçêè Ó Ê³íî

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêèé Êè¿â
7.40,23.50 Ì³ñòè÷íà Óêðà¿íà
8.30,18.45 Óêðà¿íà: çàáóòà ³ñ-

òîð³ÿ
10.10 Ðå÷îâèé äîêàç
11.20 ßïîí³ÿ: ïàä³ííÿ ³ìïåð³¿
12.15 Íåâàäà: ÿäåðíà òàºìíèöÿ
13.10,21.15 ÍËÎ ç ìèíóëîãî
14.55,23.00 Ñó÷àñí³ äèâà
15.45 Íåâ³äîìà Ï³âäåííà Àìåðèêà
17.45 Íåâ³äîìà Àâñòðàë³ÿ
0.40 Ñêàðá.UA

КАНАЛ "УКРАЇНА"
7.00,15.00,19.00 Ñüîãîäí³
7.30,4.50 Çîðÿíèé øëÿõ
9.00,15.20 Ò/ñ "Òàºìíèöÿ Ìàð³¿"
17.00,21.00 Ò/ñ "Ïðî ùî íå ðîçïî-

â³ñòü ð³÷êà"

20.00 Ãîëîâíà òåìà
23.00 Õ/ô "Çâåäåí³ ñåñòðè"

5 КАНАЛ
6.00 ×àñ-Time
6.20,10.25,13.30,14.15,0.20 Ìàøè-

íà ÷àñó
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,21.00,23.00,0.00 
×àñ íîâèí

7.20,11.10,3.40 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â
7.45,8.50,21.55,0.10 Àêòóàëüíî
8.15 Õðîí³êà òèæíÿ
9.25 Óêðàâòîêîíòèíåíò
9.40 Íàòõíåííÿ
10.10 ²ñòîð³ÿ óñï³õó
12.10 Îë³ìï³éñüê³ ³ñòîð³¿
12.30 Áðèô³íã ðå÷íèêà Ì³í³ñòåð-

ñòâà îáîðîíè
12.35 Ìåäåêñïåðòèçà
13.10 Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿
13.50 Íàâ÷àéñÿ ç íàìè
15.20 Ñâ³òëà åíåðã³ÿ
16.15 Êåíäçüîð
17.15 Ñòîï êîðóïö³¿!
18.20,23.15 Ïðî â³éñüêî
19.25 Îñîáëèâèé ïîãëÿä
20.00,1.15,5.15 Ðàíäåâó
21.30,3.00 Â³êíî â Àìåðèêó
22.05 Ë³í³éêà äîêóìåíòàëüíèõ 

ïðîºêò³â
ПРЯМИЙ

9.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00 "Ðåïîðòåð". Íîâèíè

9.10 "Åõî Óêðà¿íè"
10.10 "Ìåäåêñïåðò"
11.15,12.15,13.15 "Àêöåíòè" ç Íà-

òàëêîþ Ô³öè÷
14.15,15.15,16.15 "Âåëèêèé ìàðà-

ôîí"
17.00 "Ùàñëèâå ³íòåðâ'þ"
18.00,19.00,20.00 Òîê øîó â ïðÿ-

ìîìó åô³ð³ ç Ëåéëîþ Ìàìåäî-
âîþ

21.00 "Çàêðèòà çîíà"
21.30 Ñïåöïðîåêò "Âëàäà õîõî-

òàëà"
22.00 "THE WEEK" Ì³æíàðîäíèé 

îãëÿä
23.00 "ÂÀÒÀ-øîó"

КАНАЛ "2+2"
6.00 Ì/ô
8.00 "ÄæåÄÀ². Äàéäæåñò-2018"
9.00 "Çàãóáëåíèé ñâ³ò"
13.50 Õ/ô "Êîðîëü Àðòóð ³ ëèöà-

ð³ êðóãëîãî ñòîëó"
15.30 Õ/ô "Ïîâåðíåííÿ Ãåðêó-

ëåñà"
17.15 Õ/ô "12 ðàóíä³â"
19.20 Õ/ô "12 ðàóíä³â-2: Ïåðå-

çàâàíòàæåííÿ"
21.10 Õ/ô "12 ðàóíä³â-3: Áëî-

êàäà"
23.00 Õ/ô "Ëàñêàâî ïðîñèìî äî 

ðàþ-2"
0.30 Õ/ô "Ìîíñòð ëüîäÿíèõ äî-

ð³ã"

П’ЯТНИЦЯ, 4 ЖОВТНЯ

НЕДІЛЯ, 6 ЖОВТНЯ

СУБОТА, 5 ЖОВТНЯ

Íàáðàíî ³ çâåðñòàíî â 
êîìï’þòåðíîìó öåíòð³ ðåäàêö³¿.
Ï³äïèñàíî äî äðóêó ³ â ñâ³ò 19.09.2019 ð. 

Â³ääðóêîâàíî â ÒÎÂ "ÀÑÌ²", ì. Ïîëòàâà, 
ïðîâ. Ïåðñïåêòèâíèé, 8. Ò. 2-57-69, 66-97-15. 

Ìàòåð³àëè ç ïîçíà÷êîþ "Ê" òà ï³ä 
ðóáðèêîþ "Ïîë³òè÷íèé ñïåêòð" äðóêó-
þòüñÿ íà êîìåð ö³éí³é îñíîâ³.

ÒÎÂ "Äèêàíñüêà ãàçåòà 
"Òðóäîâà ñëàâà".

Ðåäàêòîð 
Ñâ³òëàíà ÃËÓØÊÎ. 

Âåðñòêà Æ.ÏÎËªÂ²ÊÎÂÎ¯.
Â³äïîâ³äàëüíà çà êîðåêòóðó ³ 

çà âèïóñê Â.Ä²ÄÅÍÊÎ.

ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¿:
ñ-ùå Äèêàíüêà, âóë. Ãîãîëÿ, 1.
Òåëåôîíè: ðåäàêòîðà – 
9-77-24, çà ñòóïíèêà ðåäàêòî-
ðà, â³ää³ëó ëèñò³â òà ñîö³àëüíèõ 
ïðîáëåì – 9-76-33, áóõãàëòåð³¿ 
– 9-77-46. 
E-mail: trudova@ua.fm

"ÒÐÓÄÎÂÀ ÑËÀÂÀ"
Ñâ³äî öòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äðó-
êîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿  ³íôîð ìàö³¿ ÏË 
¹1270-527ÏÐ â³ä  19 ëèñòîïàäà  2018 ðîêó.
²íäåêñ 6157. Ãàçåòà âèõîäèòü ó ï’ÿòíèöþ. 

Òèðàæ íîìåðà 2880.
Çàìîâëåííÿ ¹15417. Îáñÿã – 3 äðóê. 

àðêóø³. Ñïîñ³á äðóêó – îôñåòíèé.

ÇÀÑÍÎÂÍÈÊ ² ÂÈÄÀÂÅÖÜ:

UA: ПЕРШИЙ
6.00 Ì/ñ "Òà÷êè ïðîòè"
6.05 Ì/ñ "Âðóì³ç"
6.30,7.00,8.00,9.00,9.25,13.00,

15.00,18.00,21.00 Íîâèíè
6.35,7.05,8.05,9.05 Äîáðîãî 

ðàíêó,Êðà¿íî!
9.30 Ò/ñ "Åë³çà"
11.20,14.15 Òåëåïðîäàæ
11.45,4.55 Ñâîÿ çåìëÿ
11.55 Åíå¿äà
13.10 "Áðàâî,øåô!"
14.30 "Àðîìàòè Êîëóìá³¿"
15.15 UA:Ôîëüê. Ñïîãàäè
16.15 "Ñâ³ò äèêî¿ ïðèðîäè"
17.15 Ïë³÷-î-ïë³÷
17.25 Ñõåìè. Êîðóïö³ÿ â äåòàëÿõ
17.55 VoxCheck
18.25,1.50 Òåìà äíÿ
19.30,2.45 Ðîçñåêðå÷åíà ³ñòîð³ÿ

20.30 Ä/ô "Æèòòÿ ç ëåâàìè"
21.25,1.25,5.30 UA:Ñïîðò
21.55 Ïåðøà øïàëüòà
22.30 ßê äèâèòèñÿ ê³íî
23.00 Õ/ô "Á³ëèé áîã"

КАНАЛ "1+1"
6.30,7.10,8.10,9.10 "Ñí³äàíîê"
7.00,8.00,9.00,12.00,16.45,19.30,

4.30 "ÒÑÍ"
9.25,10.20 "Æèòòÿ â³äîìèõ ëþ-

äåé"
11.20,12.20 "Îäðóæåííÿ íà-

îñë³ï"
13.15 "Ñ³ìåéí³ ìåëîäðàìè"
14.15 Ò/ñ "Ðîêñîëàíà"
17.10 Õ/ô "Íàðå÷åíà ç³ Ñòàì-

áóëà"
19.20 "Ñåêðåòí³ ìàòåð³àëè 2019"
20.25,22.30 "Ë³ãà ñì³õó 2019"
0.35,2.25 "Êè¿â âå÷³ðí³é"

ЦЕНТРАЛЬНИЙ
7.00 Ðàíîê íà "Öåíòðàëüíîìó"
9.00 Ïðî âñå ç Ìàð³ºþ Áîéêî
9.35 Ó ôîêóñ³ ªâðîïà
10.00, 19.00, 21.00, 23.00 Íîâèíè
10.35 Ñïî÷àòêó áóëî ñëîâî
11.00 Çàâòðà - ñüîãîäí³
11.30 7 ÷óäåñ Óêðà¿íè
12.00 Íåçâè÷àéí³ êóëüòóðè
12.25 Öå ö³êàâî
13.00 Ñìàêè êóëüòóð
13.30 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â
14.00 Ãëîáàë 3000
14.30 Ïðî âñå ç Ìàð³ºþ Áîéêî
15.05 NTD Ì³æíàðîäí³ íîâèíè
15.35 Ã³ñòü íà "Öåíòðàëüíîìó"
16.00 Ò/ñ
16.45 "Ôåøí"
17.00 NTD Ì³æíàðîäí³ íîâèíè
17.30 Öå ä³òè!
17.40 Äèòÿ÷èé ê³íîçàë
18.00 Ò/ñ
19.30, 21.30, 23.30 Ñïîðò
20.00 Àâòîãðàô
22.00 Ò/ñ

ІНТЕР
5.35,22.00 "Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëå-

îí³äîì Êàíåâñüêèì"
7.00,8.00,9.00,12.00,17.40 Íîâèíè
7.10,8.10,9.20 "Ðàíîê ç ²íòåðîì"
10.00 "Êîðèñíà ïðîãðàìà"
11.00,12.25 Ò/ñ "Íàä³ÿ íà ïîðÿ-

òóíîê"
13.20,14.15,23.50 "Âåùäîê"
15.10 "Âåùäîê. Îñîáûé ñëó÷àé"
16.25 "Ðîìàí ç Îëüãîþ"
18.00,2.25 "Ñòîñóºòüñÿ êîæíîãî"

20.00 "Ïîäðîáèö³ òèæíÿ"
ICTV

5.35 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà
6.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ì³ñò³
8.45 Ôàêòè. Ðàíîê
9.15,19.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè
10.10 Àíòèçîìá³. Äàéäæåñò
11.05,13.20,0.15 "Íà òðüîõ" ²²
12.45,15.45 Ôàêòè. Äåíü
16.20,22.55 Ò/ñ "Âèæèòè çà áóäü-

ÿêó ö³íó"
18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð
20.10 Äèçåëü øîó ²
2.25 Ñòîï-5

СТБ
6.20 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà"
8.15 Ò/ñ "Êîëè ìè âäîìà. Íîâà 

³ñòîð³ÿ"
11.10,19.00,22.45 ÌàñòåðØåô ²
14.40 Õàòà íà òàòà ²
17.25,21.55 Â³äë³ê ÷àñó
17.30,22.00 Â³êíà-Íîâèíè
18.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðà-

ñåíñè ²²
23.00 Õ-ôàêòîð

НОВИЙ КАНАЛ
6.10 Õ/ô "Ïðîñòà÷êà"
8.10 Õ/ô "Ïî÷íè ñïî÷àòêó"
10.10 Ò/ñ "Ïîäîðîæíèêè"
14.00,21.40,23.50 Åêñè ²²
16.20,19.00 Òîï-ìîäåëü ïî-

óêðà¿íñüêè ²²
2.00 Õ/ô "Ë³ãâî ìîíñòðà"

НТН
6.15 Õ/ô "Âàæêà âîäà"
7.50,17.45,3.40 "Âèïàäêîâèé ñâ³-

äîê"

8.30 "Ðàíêîâèé "Ñâ³äîê"
9.00 Õ/ô "Çíèêíåííÿ ñâ³äêà"
10.45,19.30 Ò/ñ "Òîé, ùî ÷èòàº 

äóìêè"
12.30,16.30,19.00,23.15,3.10 "Ñâ³-

äîê"
12.50 "Ïðàâäà æèòòÿ"
13.25 "Ðå÷îâèé äîêàç"
14.30,21.10 Ò/ñ "Áþðî ëåãåíä"
16.50 "Ëåãåíäè áàíäèòñüêî¿ Îäå-

ñè"
17.05 "Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó"
18.20 "Òàºìíèö³ ñâ³òó"
23.45 Õ/ô "²ãðè äîðîñëèõ ä³-

â÷àò"
ТЕТ

6.00 ÒÅÒ Ìóëüòèðàíîê
9.30 Õ/ô "Åëâ³í ³ áóðóíäóêè"
11.15 Ò/ñ "Ðàííÿ ïòàøêà 2"
12.00,13.00 Ñ³ìåéêà Ó
12.30,13.30,20.00 Îäíîãî ðàçó ï³ä 

Ïîëòàâîþ
14.30 ÑóïåðÆ³íêà
15.30,19.00 4 âåñ³ëëÿ
16.30 Õ/ô "Îäèí âäîìà 4"
18.00,0.30 Ïàíÿíêà-ñåëÿíêà
21.00 Õ/ô "Ñàì óäîìà 5: Ñâÿò-

êîâå ïîãðàáóâàííÿ"
22.45 Õ/ô "Íå ïîãðîæóé 

Ï³âäåííîìó Öåíòðó, ïîïè-
âàþ÷è ñ³ê ó ÷îðíîìó êâàð-
òàë³" ²²

МЕГА
6.00 Áàíäèòñüêà Îäåñà
8.10,14.05 Ïðàâäà æèòòÿ
9.15,17.55 Íåâ³äîìà Àâñòðàë³ÿ
10.15,17.05 Ñó÷àñí³ äèâà

11.05 Ñêåïòèê
12.05 Óêðà¿íà: çàáóòà ³ñòîð³ÿ
12.55,0.35 Ðå÷îâèé äîêàç
15.15 ßïîí³ÿ: ïàä³ííÿ ³ìïåð³¿
16.15,21.45 Åôåêò Íîñòðàäàìóñà
18.55,20.45 Ñåêðåòí³ òåðèòîð³¿
19.55,1.45 Ì³ñòè÷íà Óêðà¿íà
22.40 Çåìëÿ: ñèëè ïðèðîäè
23.40 Íåâàäà: ÿäåðíà òàºìíèöÿ

КАНАЛ "УКРАЇНА"
6.30,7.10,8.15 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ
7.00,8.00,9.00,15.00,19.00 Ñüî-

ãîäí³
9.30 Çîðÿíèé øëÿõ. Íîâèé ñåçîí
11.30 Ðåàëüíà ì³ñòèêà. Íîâèé 

ñåçîí
13.30,15.30 Ò/ñ "Ðåôåðåíò"
18.00 Ò/ñ "Ïîøòà"
19.50 "Ãîâîðèòü Óêðà¿íà"
21.00 Ñâîáîäà ñëîâà Ñàâ³êà Øóñ-

òåðà
0.00 Ò/ñ "Íåñîëîäêà ïîìñòà"

5 КАНАЛ
6.00,21.40,3.00 ×àñ-Time
6.15 Îãëÿä ïðåñè
6.25,2.15 Ìàøèíà ÷àñó
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,22.00,0.00 ×àñ íîâèí

7.10,8.15,21.25,0.15 Àêòóàëüíî
7.25 Äðàéâ
7.30 Õðîí³êà äíÿ
8.30 Êëóá LIFE
9.25,16.45 ×àñ ãðîìàäè
9.40,10.10,11.10,12.25,13.10,16.10,

18.15,19.30,0.25,1.15 ²íôîðìà-
ö³éíèé äåíü

12.30 Áðèô³íã ðå÷íèêà Ì³í³ñòåð-
ñòâà îáîðîíè

14.10 Ìåäåêñïåðòèçà. Ïîðàäè
15.15 Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿
17.10 Êåíäçüîð
22.45 Ë³í³éêà äîêóìåíòàëüíèõ 

ïðîºêò³â
0.50 ID JOURNAL

ПРЯМИЙ
6.00,7.15,8.15 "Íîâèé äåíü"
7.00,8.00,9.00,10.00,11.00,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00 "Ðåïîð-
òåð" Íîâèíè

9.15,10.15,11.15 "Ïðÿìèé" òðà-
ô³ê"

12.15,16.30 "Ãàðÿ÷à òåìà"
13.15,14.15,15.15 "Äåòàë³ íà "Ïðÿ-

ìîìó"
16.10 "Êðèì³íàë. Ï³äñóìêè"
17.00 "Ñèòóàö³ÿ"
18.30 Ñïåöïðîåêò" Âëàäà õîõî-

òàëà"
19.00 "Åõî Óêðà¿íè"
22.00 "Ïîÿðêîâ. NEWS"

КАНАЛ "2+2"
6.00 Ì/ô
8.00 Ò/ñ "Óäàð ó â³äïîâ³äü-6"
9.40,18.15 "Ñïåöêîð"
10.20,18.50 "ÄæåÄÀ²"
11.00,17.15 "Çàãóáëåíèé ñâ³ò"
13.55 Õ/ô "Â ³’ìÿ Áåí-Ãóðà"
15.30 Õ/ô "Àòò³ëà"
19.25 Ò/ñ "Ïåðåâ³çíèê"
23.10 Õ/ô "Ìîá³ Ä³ê: Ïîëþâàí-

íÿ íà ìîíñòðà"
0.55 "Îáëîì.UA."

Диканське відділення поліції ЗАПРОШУЄ взяти 
участь у КОНКУРСІ до молодшого складу поліції на 
посаду помічника чергового СРПП та поліцейського 
з логістики, обліку та збереження речових дока-
зів і озброєння (освіта середня, служба в ЗСУ не 
обов’язкова, заробітна плата від 9000 грн). Анкету 
можна заповнити онлайн на сайті ГУНП в Полтав-
ській області (https://nabir.np.gov.ua).

Завершення прийому документів 8.10.2019 р. 
По більш детальну інформацію звертайтеся 

телефоном: 099-382-06-27, Юдін Андрій Вале-
рійович.
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Обрізан 
Катерина 

Степанівна
1.05.1930 ð. – 28.03.2019 ð.

Минає пів року, відколи 
змореною сивою голубкою 
відлетіла у вирій Вічності 
наша дорога, найкраща у 
світі мамочка, рідненька 
бабусенька, золота праба-
буся. Нам так не вистачатиме Вашого тепла, 
адже Ви були справжньою берегинею.
Із серця капає сльоза,
Палає біль, кричить душа,
Якби могла ти довго жити – 
Були б щасливі внуки й діти,
Але не в силах ми змінити 
Господню волю у житті.
Тебе ми будем пам’ятати:
Була найкраща в світі мати...
Таких, як ти, не забувають, 
Таких лиш вічно пам’ятають.

Царство Небесне Вам, а на землі вічна 
пам’ять.

Всі рідні. 

Колектив комунального некомерційного 
підприємства “Центр первинної медико-
санітарної допомоги Диканської районної 
ради Полтавської області” висловлює гли-
бокі співчуття молодшій медичній сестрі 
Диканської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини Беркі Світлані Миколаївні 
у зв’язку з непоправною втратою – смертю

матері.

Висловлюємо щирі співчуття Нелюбі Ва-
лентині Григорівні і Воронянському Сергію 
Миколайовичу з приводу тяжкої, непоправної 
втрати – смерті брата і батька 
ВОРОНЯНСЬКОГО Миколи Григоровича.

Сумуємо разом із вами, розділяємо біль 
утрати.

Анатолій і Надія РЕШЕТНЯКИ.

Висловлюємо щирі співчуття учасникові 
художньої самодіяльності Воронянському 
Владиславу Миколайовичу з приводу тяжкої, 
непоправної втрати – смерті батька  

ВОРОНЯНСЬКОГО 
Миколи Григоровича.

Сумуємо разом з тобою, розділяємо біль 
утрати.

Учасники художньої самодіяльності 
Ландарівського СКФ.

Федотченко 
Олександр Платонович

2.06.1942 ð. – 
20.09.2019 ð.

Цієї вересне-
вої пори пішов 
за межу Вічнос-
ті життя Олек-
сандр Платоно-
вич, пройшов-
ши нелегкий 
шлях життя.
Одна мить – 
       і перестало 
      битись серце.
Жорстока смерть забрала тебе від нас.
Плаче серце і болить душа.

Хай твій спокій оберігають краплини роси 
– то наші сльози. Спи спокійно, любий, рід-
несенький наш, ти заслужив Божого тепла і 
Царства Небесного.

Близькі та рідні.

Кривоніс 
Валентина 
Кирилівна

20.12.1937 ð. – 29.09.2014 ð.
Минає п’ять років від-

тоді, як зболене материн-
ське серце не витримало 
всіх життєвих перипетій 
і змовкло навіки. Але ні-
коли не забудеться до-
брота і щедрість нашої 

дружини,мами і бабусеньки,  бажання допо-
могти, інколи віддаючи останнє. Спасибі Вам 
за все, рідненька! Простіть за завдані печалі. 
Пам’ятаємо і любимо Вас. 
З цією смертю в світі щось зламалось,
І пустка в серці, бо у Вічність Ви пішли.
Пішли навік, та пам’ять не вмирає,
Душі з роками не вщухає щем,
Любові Ваша зірка не згасає,
Бо ми її у серці бережем. 

Царство Небесне душі до-
рогої нам людини, а на землі 
– вічна пам’ять.

Син, чоловік і вся рідня.

Дирекція ТОВ “Дружба” глибоко сумує з 
приводу смерті пайовика

ШКРЕБИ Володимира Миколайовича
і висловлює співчуття рідним та близьким 
покійного.

Оксьоменко 
Микола Васильович

28.01.1954 ð. – 
27.03.2019 ð.

З великою 
печаллю та 
болем у сер-
ці поминаємо 
найдорожчо-
го, найрідні-
шого, неза-
бутнього чо-
ловіка, тата, дідуся, з дня смерті якого  ми-
нає пів року. Залишилось все… А тебе не-
має… Полум’я болю обпікає душу від думки, 
що тебе  ніколи не буде поряд з нами. Не 
почуємо мудрої поради, не відчуємо на-
дійної підтримки, не побачимо щирого по-
гляду й теплої усмішки.  Дім став пусткою, 
а життя втратило всі свої барви без тебе, 
рідненький.  

Спи спокійно, рідненький. Нехай відпочи-
вають твої натруджені руки. Нехай ласкаве 
сонечко зігріває твою могилу, земля для тебе 
буде лебединим пухом, а душа перебуває у 
Царстві Небесному.

Сумуємо, любимо і будемо пам’ятати до-
віку.
Як боляче без тебе, рідний, жити.
Душа ридає, тужить і болить,
Ніким тебе не можна замінити,
І сльози ллються, мов струмок біжить.
Всі пам’ятаємо твої слова, усмішку,
І радощі, й тривоги кожен раз,
І до могили топчемо доріжку,
Минуле не повернеться до нас.
Прости за те, що не зуміли
Тебе від смерті вберегти.
Прости за те, що всі осиротіли,
Прости за все ти нас, прости.

Хто знав Миколу Васильовича, згадайте 
його добрим словом.

Рідні.

Ñâ³òëî ¿  ïàì’ÿò³

До уваги замовників!
Вартість співчуття від фізичних осіб становить 

50 гривень, колективного – 80 грн., від юридичних осіб – 
105 грн. Вартість поминання – від 65 гривень; некролога – 
112 грн.; подяки – 67 гривень (у залежності від розміру 
тексту). 

Ç ïðèâîäó ñïiâ÷óòòiâ,  ïîìèíàíü, ïîäÿê çâåðòàéòåñÿ â ðåäàêöiþ ãàçåòè 
(âóë. Ãî ãîëÿ, 1),  ò. 9-77-46, 9-76-33.  Viber: 066-643-43-09. E-mail: trudova@ua.fm

Лікар радить, застерігає

Äèâèòèñÿ íà ñâ³ò 
çàòóìàíåíèìè 

àëêîãîëåì î÷èìà 
– çëî÷èí

Ð³çíå:
ªâðîêóá, 2500 ãðí. Ò. 095-250-02-87.
Äèòÿ÷ó êîëÿñêó, 2 â 1, â ³äåàëüíîìó ñòàí³; àâòîêð³ñëî 

(â³ä 0 äî ðîêó). Ò. 050-787-63-35 (âàéáåð), Îêñàíà.
Êîëÿñêó ë³òíþ, âèðîáíèöòâà Ïîëüù³, ìàéæå íîâà. Ò. 

099-407-50-27.
Ïîäð³áíþâà÷ ã³ëîê. Ò. 050-404-45-08.
Ëåá³äêó ðó÷íó, ëàíöþãîâà, 750 êã. Ò. 066-322-40-46.
Àêâàð³óì, 250 ë, òóìáó ï³ä íüîãî. Ò. 099-335-92-57.
Ïåðåãí³é. Ò. 066-641-74-02, 099-440-90-51.
Ðåäóêòîð ÷àâóííèé, 1:40, ïðèâ³ä, øê³âîê, ä³àìåòð 200. 

Ò. 099-608-76-07, 096-202-36-25.
Áàíêè 0,5-, 3-ë³òðîâ³. Ò. 095-065-40-03.
Ñåïàðàòîð åëåêòðè÷íèé, “Ìîòîð ñ³÷ 100”. Ò. 095-313-

88-34.
Ãàðàæ ìåòàëåâèé, ðîçá³ðíèé, 3,20õ6,40. Ò. 095-250-04-41.
Åëåêòðîàâòîìîá³ëü äëÿ ä³òåé 4-14 ðîê³â. Ãàðíèé ñòàí, 

1500 ãðí. Ò. 068-264-62-18.
Âàãè ìåõàí³÷í³, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, 100 ãðí. Ò. 066-

966-18-17.
Çâàðþâàëüíèé àïàðàò. Ò. 066-269-43-15.
Ìåòàëåâ³ áî÷êè ï³ä çåðíî, 200-250 ë. Ò. 099-430-22-69.
Êóõîííó âèòÿæêó, ïîòóæíà, ìèéêó ç íåðæàâ³éêè, ãàð-

íèé ñòàí. Ò. 066-976-68-93.
Êàñòðóëþ ÷àâóííó, 50 ë. Ãàðíèé ñòàí. Ò. 050-532-

34-50.
Åëåêòðîäâèãóí, 1-ôàçíèé, 600 Âò, 1600 îá./õâ., 3 

øâèäêîñò³, íåäîðîãî. Ò. 050-135-76-22.
Äèòÿ÷èé ìàíåæ, íåäîðîãî. Ò. 099-178-94-47.
Ï³÷íó íàï³âàâòîìàòèêó, íîâà; ëèñò ìåòàëó, 2õ1 ì, 2 ìì, 

íîâèé. Ò. 099-124-10-00.
Áåíçîïèëêó, íîâà. Ò. 050-046-28-72.
Õðèçàíòåìè êóëåïîä³áí³, íèçüêîðîñë³, ð³çíèõ ñîðò³â, êî-

ëüîð³â òà âèñîêîðîñë³. Ò. 097-496-71-62.
Âàííî÷êó-ìàñàæåð, äëÿ í³ã (íîâó). Ò. 097-496-71-62.
Ï³àí³íî, â-âà Îäåñè, ³ç ð³çüáîþ ïî äåðåâó, â ãàðíîìó 

ñòàí³, íåäîðîãî. Ò. 095-419-25-38.
Ñâ³æå íàñ³ííÿ ëàâàíäè. Ò. 099-041-95-33.
Ïåðåãí³é, ñàìîâèâ³ç. Ò. 066-455-69-77.
Ïåðåãí³é-ñèïåöü. Ò. 067-283-72-28.

Куплю:
Øèôåð ïëîñêèé, á/â, 3-1,5 ì. Ò. 050-227-42-09.
Ìåòàëåâèé ãàðàæ. Ò. 066-617-93-07.
Â³äïðàöüîâàí³ ÀÊÁ. Ò. 066-623-90-54.

ÑÇ-ñ³âàëêó, ïðè÷³ï ÏÒÑ, òðàêòîð òà ³íøèé ³íâåíòàð äî 
òðàêòîðà. Ò. 050-281-41-76, 066-879-06-66.
Áè÷êà. Ò. 095-126-42-20.
Íåâåëèêèé ôë³ãåëü, ìîæíà áåç ãàçó, â Äèêàíñüêîìó ðà-

éîí³, íåäàëåêî â³ä ðàéöåíòðó. Ò. 098-541-09-68, 066-
791-35-47, Îëåã.
ßáëóêà äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá òà íà ñ³ê. Ò. 095-164-58-99.
Ãàçîâó ïëèòó, á/â, ó ãàðíîìó ñòàí³. Ò. 066-937-39-13.

 Iнше:
Â²ÄÄÀÌ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ÑÀÄÆÀÍÖ² ÂÎËÎÑÜ-

ÊÎÃÎ ÃÎÐ²ÕÀ (ÇÀ ÓÌÎÂÈ ÑÀÌÎÂÈÊÎÏÓÂÀÍ-
Íß). Ò. 099-733-55-19.
Â²ÄÄÀÌ ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ ÐÎÁÎ×ÈÉ ÕÎËÎ-

ÄÈËÜÍÈÊ ÐÀÄßÍÑÜÊÎÃÎ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ. Ò. 
099-308-53-52.
Íîìåðíèé çíàê äî ïðè÷åïà, çàãóáëåíèé ó ðàéîí³ âîäî-

íàï³ðíî¿ âåæ³, ïî âóë. Ãîãîëÿ, ïðîøó ïîâåðíóòè çà âè-
íàãîðîäó. Ò. 050-525-08-75.
Âèíàéìó æèòëî. Ò. 050-032-47-38, 096-273-74-06.
Âèíàéìó êâàðòèðó íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. Ò. 050-

082-32-30.
Â³ääàì ó äîáð³ ðóêè ìîëîäîãî ñîáàêó (“õëîï÷èê”), ãàð-

íèé îõîðîíåöü. Ò. 050-148-27-04.
Â³ääàì äóæå ãàðíó ê³øå÷êó, ÷åðåïàõîâîãî îêðàñó, 

â³ê 4 ì³ñ., ëîâèòü ìèøåé. Ò. 066-251-19-15, 098-
205-32-49.
Â³ääàì ó äîáð³ ðóêè ïóõíàñòó ÷îðíó òà òðüîõìàñíó ê³-

øå÷îê. Ò. 099-352-57-93.
Â³ääàì ó äîáð³ ðóêè êîøåíÿò, 2 ì³ñ., ãðàéëèâ³, ÷åìí³, 

âèõîâàí³, ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà. Ò. 050-904-55-10.
Â³ääàì ó äîáð³ ðóêè êîøåíÿ, êîòèê. Ò. 095-355-29-06.
Â³ääàì ó äîáð³ ðóêè êîøåíÿò. Ãðàéëèâ³, ãàðí³, äî ëîòêà 

ïðèâ÷åí³. Ò. 050-834-50-17, Ë³ëÿ.
Â³ääàì ó äîáð³ ðóêè êîøåíÿò. Ò. 099-005-31-93.
Òåðì³íîâî! Øóêàþ ëþäèíó ïîøòóêàòóðèòè ñò³íó òà çà-

áåòîíóâàòè êðóãîì êîëîäÿçÿ. Ò. 066-455-69-41, 097-
351-03-76.
Âèêîíàþ ãîñïîäàðñüê³ ðîáîòè. Ò. 099-126-29-81.
Â³ääàì íà äðîâà ôðóêòîâ³ äåðåâà íà ïí³, äî 20 øò., ð³ç-

íîãî ä³àìåòðó. Ò. 066-966-18-17.
Øóêàþ ìàéñòðà äëÿ ðåìîíòó ïðàëüíî¿ ìàøèíè 

Whirlpool. Ò. 095-225-65-99.
Â³ääàì ó êîðèñòóâàííÿ ç/ä 0,30 ãà, ïî âîäÿí³âñüê³é òðà-

ñ³. Ò. 099-124-10-00.
Çíàéäåíî çâ’ÿçêó êëþ÷³â ïî âóë. Áóçêîâ³é (Òåëüìàíà). 

Ò. 099-930-24-55.

Біохімічні механізми нашого організму не на-
лаштовані на засвоєння алкоголю, а негативна 
реакція проявляється при перших вживаннях алкогольних напоїв. Виникає 
тошнота, рвота, запаморочення. З часом у печінці утворюється спеціальний 
фермент, який обеззаражує  алкоголь, розщеплюючи його до води і вугле-
кислоти. Подібна функція не характерна для печінки дітей і підлітків. Ось 
чому в цьому віці алкоголь настільки токсичний. Особливо тяжкі форми ал-
когольної інтоксикації виникають при вживанні сурогатів алкоголю. Вживання 
спиртних напоїв впливає на стан серцево-судинної та нервової систем, 
системи травлення. Під впливом алкоголю погіршується кровопостачання 
серцевих м’язів, що проявляється у швидкій втомлюваності, задишці, сер-
цебитті. Алкоголь знижує загальний опір організму, послабляючи захисні 
сили, що веде до збільшення простудних захворювань, туберкульозу легень. 
В організмі людини немає жодного органу, в якому алкоголь не залишив би 
свій слід. І найстрашніший із них – це безумство. Біла гарячка – це найбільш 
небезпечна психічна хвороба, пов’язана з тривалим вживанням алкоголю. 
Особливо небезпечні алкогольні напої для тих, хто переніс травму голови. 

Абсолютно недопустимо вживання спиртних напоїв (навіть пива) під час 
вагітності і грудного вигодовування, бо алкоголь надходить в молоко матері, 
викликаючи хворобливі явища в грудних дітей: вони ростуть ослабленими і 
малокровними. В інтересах здоров’я і щастя своєї родини батьки ні за яких 
обставин не повинні давати дітям спиртні напої і зловживати ними самі. 

Навколишній світ – багатогранний, цікавий, яскравий, злочинно дивитися 
на нього очима, затуманеними алкоголем.

Ніна БІДНЕНКО, лікар-нарколог. 

Попович 
Катерина 

Михайлівна
14.11.1940 ð. – 
27.09.2009 ð.

Полапа 
Микола 

Федорович
19.02.1936 ð. – 
29.09.2009 ð.

Десять років тому полинули у Вічність до-
рогі нам люди – рідненька мама та Микола 
Федорович. Відтоді вересневі дні для нас 
назавжди оповиті чорною стрічкою печалі. 
З втратою близьких людей ніби струна обі-
рвалася у душі й досі відлунює болем. Летять 
літа, та ніколи не зітруть вони у пам’яті риси 
рідних людей, матусин голос, її щиру усміш-
ку, щедре неспокійне серце, у якому виста-
чало тепла для всієї родини. Не віриться, що 
ця розлука назавжди. Часто згадуємо вас, 
рідненькі, і ми, і односельці пам’ятають вас, 
бо хороший слід ви лишили на землі. 

Царство Небесне вашим душам.
Просимо усіх, хто знав наших рідних, 

пом’янути їх добрим словом і щирою молитвою.
Рідні.

Спасибі добрим людям
На 56-му році життя пішов за межу Ві-

чності наш дорогий чоловік і батько Яковен-
ко Василь Іванович. Втрачати рідну людину 
завжди важко і боляче. Щиро вдячні небай-
дужим людям, які в скрутну хвилину протяг-
нули руку допомоги, підтримали морально 
і матеріально: судді у відставці Д.І.Новаку, 
колективу Диканського районного суду, 
працівникам “Укртелекому”, сусідам з пров. 
Тріумфального, однокласникам – випускни-
кам 10-Б класу 1980 року Диканської серед-
ньої школи, племіннику Дмитрові Яковенку 
та його сім’ї. Спасибі настоятелю Свято-
Троїцької церкви прот. Євгенію Полтавцю 
та півчій за обряд поховання, працівникам 
кафе “Діалог” – за смачний поминальний 
обід, усім людям, які прийшли розділити 
наше горе і провести рідну людину в остан-
ню путь. 

Здоров’я вам і вашим близьким, добра і 
благополуччя!

Дружина, син покійного.

Низько вклоняюсь вам...
Коли б не прийшла смерть до людини, це 

завжди пережити важко. Помер мій чоловік 
Федотченко Олександр Платонович. Я дуже 
вдячна рідним, друзям, сусідам, односель-
цям, що вони були поруч. Низький вам уклін 
за розуміння та підтримку. Хай Бог береже 
вас усіх від усіляких негараздів.

Дружина покійного.

(Çàê³í÷åííÿ. Ïî÷. íà 6-7 ñòîð.)



 

30 вересня день 
народ ження завітає 

до депутата районної 
ради, голови правлін-

ня СБК “Лан”

Рудченка Олексія 
Анатолійовича.

Щиро вітаємо! Сердечно зичимо міцного 
здоров’я, щедрої життєвої і професійної 
ниви, натхнення у Ваших добрих починан-
нях на благо України та диканського краю.

Районна державна адміністрація, 
районна рада.

26 вересня відсвяткувала свій 
ювілей наша дорога дружина, 
матуся, бабуся 

Чопівська 
Людмила Іванівна 

з с. Андріївка. Шлемо сердечні 
вітання!
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі, матусю, що життя дарували,
Спасибі, матусю, що Ви нас навчали.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного ми зичимо щиро,
Ласки – від Бога, від дітей – тепла,
На многії щасливії літа.

З любов’ю чоловік Володимир, 
сини Олександр і Сергій, невістки 

Віта та Людмила, онук Ваня.

Щиро вітаємо нашу першу вчительку 
з Андріївської загальноосвітньої школи 

Чопівську Людмилу Іванівну 
з ювілеєм, який вона святкувала 26 вересня. 
Ви дарували нам знання –
Ми даруємо Вам любов. 
Ви опікали нас, оберігали від помилок,
Вам в подарунок – наша повага.
Ви вчили нас жити 
                                            без злоби і заздрості,
Ми схиляємо голови перед Вашою 
                             добротою  і мудрістю.
Ви – прекрасний наставник, наш учитель.

Все, що можна Вам побажати, – це все 
життя залишатися собою, чуйною, щирою 
і мудрою людиною.

Вдячні випускники 2006, 
2008, 2015 років.

26 вересня святкує свій ювілей моло-
дий, енергійний, перспективний керівник – 
начальник відділу культури та туризму Ди-
канської районної державної адміністрації 

Євген Олександрович 
Онищенко. 

Вітаємо з ювілейним тридцятиріччям! Ба-
жаємо у цьому прекрасному віці, коли в роз-
квіті і думки, і почуття, досягти небувалих вер-
шин кар’єрного росту, матеріального добро-
буту, сімейного благополуччя і процвітання!
Летять роки і їм немає спину,
За ними мудрості великий зміст.
Сьогодні Ви тридцяту верховину
Здолали, наче справжній альпініст.
За пройденим не варто сумувати,
Попереду щаслива жде пора.
Хай щедрим буде ювілейне свято!
Здоров’я Вам, любові і добра!

З повагою колектив 
відділу культури та туризму. 

26 вересня розкішний ювілей завітав до 
начальника відділу культури і туризму РДА

Онищенка 
Євгена Олександровича.
Щиро вітаємо з днем народження. Бажа-

ємо невичерпних творчих сил, перемог на 
життєвих стежинах.
Тридцять – це лише початок, 
Тридцять – це зоря ранкова!
Хай всміхається Вам доля
Пролісково, веселково!
Хай серце завжди щедрим буде
І широко відкритим для людей,
Хай молодеча сила 
                                 повнить груди,
Додасть наснаги і нових ідей.

Директори будинків культури та 
завідуючі сільськими клубами-

філіалами району.

24 вересня відсвяткував свій юві-
лей наш дорогий чоловік, тато, дідусь 

Литовченко 
Роман Васильович

із с. Андріївка. Щиро вітаємо!
Наш славний та рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло,
Ти гарний господар і татко чудовий,
Даруєш туботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Щоб в рідному домі – надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі,
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі.

З любов’ю дружина Світлана, доньки 
Віта та Лєна, зяті Олександр і Сергій, 

онуки Ярослав і Владислав.

26 вересня відзначає 
чудовий ювілей началь-
ник відділу культури та 
туризму 

Онищенко Євген 
Олександрович. 

Тож сердечно і щиро ві-
таємо!
30 літ! Хіба це вік? 
Треба три таких прожити! 
Ми вітаєм і бажаєм 
Днів щасливих, золотих, 
Щоб родило щастя рясно, 

Все в житті було прекрасно, 
Щоб усе моглось і вмілось, 
Квітувало, веселіло! 
Щоб в сім’ї було тепло,
Любов, повага і добро!

З повагою колектив 
історико-краєзнавчого 

музею ім. Д.М.Гармаша.

1 жовтня відзначатиме свій день народження

Яковенко 
Анатолій Володимирович.
Щиро вітаю!

Бажаю сили, здоров’я міцного,
Щедрої долі та щастя земного.
Хай затишно буде у домі й чудово,
Гроші хай водяться обов’язково.
Хай теплі зустрічі й гарні новини
Завжди дарують приємні хвилини.
Хай кожен день щось хороше приносить,
Щоб у житті було радості досить,
Щоби здійснились мрії й бажання,
Плани, надії та сподівання.

З повагою мама.

Цими благодатними осінніми днями 
святкує свій день народження кохана дру-
жина, любляча мама, дбайлива бабуся, чу-
довий керівник і просто добра людина

Ганзя Наталія Григорівна.
Щиро вітаємо!

Хай буде щастя, як криниця
З водою чистою, глибока;
Хай Ваше поле колоситься
І стелиться Вам шлях широкий.
Щоб і здорові, і багаті
Були і Ви, і Ваші діти,
Щоб все було у Вашій хаті,
Щоби було з чого радіти.
Щоб Ваші руки працьовиті
Не знали болю і утоми,
Щоб Ви сто літ жили на світі
І Богу дякували в тому.
Робіть усе, що благом зветься,
Любіть, подорожуйте світом,
Хай тішиться душа і серце
В зимовий холод, в спеку літом.

Колектив магазину “Дубки”.

28 вересня завітає день народження 
до моєї дорогої сестрички

Кіт Любові Миколаївни.
Всією родиною вітаємо тебе!

Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні.
Та у серці живе доброта золота,
Щедрість людям несе у долонях.
Хай калиновий кущ ще цвіте у дворі,
І хай руки невтомні 
                     щось роблять дбайливо.
Нехай сонечко лагідно сяє вгорі,
А життя буде довгим і дуже щасливим.

З повагою і любов’ю 
сестра Надія і вся наша 

родина Вахніїв.

27 вересня у нашої дорогенької донечки, 
дружини, мами, сестрички, бабусеньки

Яресько 
Валентини Дмитрівни

золотий ювілей. Щиро вітаємо!
Від щирого серця, простими словами
Дозволь з золотим ювілеєм вітати,
За те, що ти є, що ти поряд із нами,
Так хочеться ніжно тебе обійняти.
За любляче серце, за ніжність і ласку,
Що ти нам завжди віддаєш,
За те, що турботи, і клопоти, й радість
Ти разом із нами несеш.
Нехай твої роки летять непомітно,
Зігріті любов’ю й теплом,
Хай літо у серці квітує привітно
І сповнює душу теплом.

З любов’ю твої мама, дядя 
Саша, чоловік, сини, невістки, сестра 

із своєю сім’єю і внучка Даринка.

25 вересня відсвяткувала свій день 
народження наша найкраща матуся, тур-
ботлива бабуся та прабабуся

Сич Людмила Павлівна.
Щиро вітаємо!
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота!
Спасибі, матусю, що життя дарувала,
Спасибі, матусю, що ти нас повчала,
Спасибі, матусю, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають,
Здоров’я міцного зичимо щиро
Ласки від Бога, від дітей – тепла
На довгі, щасливі літа.

З повагою дочки, 
внуки, правнуки.

26 вересня 50-річний ювілей від-
значила чудова жінка, прекрасна 

людина, яка не одне десятиліття пропра-
цювала в Андріївській школі, навчала під-
ростаюче покоління, дбала про майбутнє, 
віддавала тепло свого серця,

Чопівська 
Людмила Іванівна.

Прийміть наші щирі вітання з нагоди юві-
лею! Нехай кожен день приносить тільки 
найприємніші спогади про минуле, дарує 
успіх і втілення всіх бажань, а щастя за-
вжди панує у Вашому домі.
День народження – гарне свято,
Коли в серці ще тільки весна,
Є красивих жінок багато, 
Але схожих на тебе – нема.
Ти – дружина, і донька, й мати, 
Ти – надійний сім’ї оберіг,
Все зумієш в житті ти здолати,
І не пустиш біди на поріг.
Дай же, Боже, ще злетів багато, 
І здоров’я, і щастя сповна,
Щоб радіти могла ти й кохати,
Щоб буяла у серці весна.
Не повториш в житті жодну дату,
Дублікату ж чекати – дарма, 
Є хороших людей багато,
Але кращих за тебе – нема.

Колишній педколектив 
Андріївської школи.

30 вересня день 

Ñåðäå÷í³ â³òàííÿ
народ ження завітає 

до депутата районної 
ради, голови правлін-

ня СБК “Лан”

Рудченка Олексія 
Анатолійовича.

Щиро вітаємо! Сердечно зичимо міцного 

Ñåðäå÷í³ â³òàííÿÑåðäå÷í³ â³òàííÿ

Рудченка Олексія 
Анатолійовича.

Анатолій Володимирович.

26 вересня святкує свій сим-
патичний ювілей директор Дикан-

ського районного будинку культури

Мадрига 
Ганна Олександрівна.
Прийміть наші щирі вітання з ювілеєм!  

Зичимо Вам міцного здоров’я, удачі, 
сімейного благополуччя, успіхів, миру 

та злагоди, здійснення всіх мрій та задумів, 
творчої наснаги!
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви – 
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

З повагою колектив 
централізованої бухгалтерії 

та головні спеціалісти 
відділу культури і туризму.  

26 вересня святкує свій ювілейний день 
народження директор Диканського район-
ного будинку культури

Мадрига Ганна Олександрівна. 
Дозвольте Вас нам привітати,
Душею зичим не старіть,
Минулих днів не помічати,
А з кожним роком молодіть.
У радощах земних купайтесь, 
Радійте доброті людей,  
І, якщо можна, постарайтесь
Зустріть столітній ювілей.

З повагою колеги та учасники худож-
ньої самодіяльності Диканського РБК. Відповідального керівника і чарівну 

жінку, директора Великорудківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів

Чорновол Ларису Мусіївну
щиро вітаємо зі статусом відмінниці: 27 
вересня красива осінь в щоденнику її жит-
тя поставить дві п’ятірки!

Бажаємо Вам залишатися зразком 
елегантності і шарму, прикладом ціле-
спрямованості та впевненості в собі. 
Нехай Ваша робота приносить тільки 
приємні клопоти і задоволення, нехай 
Ваше життя дарує масу можливостей і 
щасливих днів.
Хай на життєвій вишиванці
Цвітуть півонії червоні,
А сині небеса безкраї
Вам сиплють зорі на долоні.
А щоб чудове Ваше свято
В душі лишило добрий слід,
Прийміть від нас оцю присвяту
Й живіть, як мінімум, сто літ.

З повагою директори шкіл району.

28 вересня зустріне 
свій день народження мій 
хрещений батько

Міняйло 
Яків Павлович.
Щиро вітаю!

Нехай любов незгасно 
                                         світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас усі найкращі квіти
І найласкавіші слова.
Бажаєм Вам життя 
                                         прожити
Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде
Сьогодні, завтра і завжди!
Хрещениця Оксана і Серьожа.

28 вересня святкувати-
ме свій ювілейний день на-
родження найкращий кум

Міняйло 
Яків Павлович.
Щиро вітаємо!

Від щирого серця тебе 
                                   привітаєм,
Та, куме, здоров’я міцного 
                                               бажаєм,
Хай щедрая доля дарує тепло
Та щастя підкине тобі джерело.
Будь в розквіті сил, 
                                            скільки б років не мав,
Щоб сум та невдачі весь час проганяв!

Куми Люба, Анатолій, 
Оля і Данилочко.

25 вересня відсвяткувала свій 
день народження

Гриценко 
Надія Олександрівна.
Шановна Надіє Олександрівно! 
Прийміть вітання щирі з нагоди 

дня народження від ваших колег!
Недаремно народилися Ви перед Днем 

учителя. Бо, як і мріяли, стали вчителем, да-
руючи дітям світло знань, радість і успіх від 
навчання. Бажаємо, щоб щастя й здоров’я 
Вас не минали ще багато літ, щоб гарний на-
стрій Ви мали щодня, щоб злагода, мир і до-
бробут Ваших дітей зігрівали Вам душу.

Вчителі початкових класів Диканського 
НВК імені М.В.Гоголя.

ського районного будинку культури

Ганна Олександрівна.
Прийміть наші щирі вітання з ювілеєм!  

Зичимо Вам міцного здоров’я, удачі, 
сімейного благополуччя, успіхів, миру 

Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
З повагою колектив 

Хай калиновий кущ ще цвіте у дворі,

А життя буде довгим і дуже щасливим.
З повагою і любов’ю 

сестра Надія і вся наша 
родина Вахніїв.

Спасибі, матусю, за вічну турботу,

А руки, мов крила, внучат пригортають,

Прийміть від нас оцю присвяту


