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У січні, 2015 року, моя сім›я зму-
шена була виїхати з Дебальцевого . 
Цілком випадково, по інтернету, ми 
знайшли житло в селі Лютенька Га-
дяцького району, про існування якого 
навіть не підозрювали. Доля привела 
нас у цей край і дуже скоро ми закоха-
лися в природу, пам›ятні місця, а го-
ловне, в людей.

Нас прийняли гостинно, згодом ми 
потоваришували з сусідами, односель-
цями, жінками, які торгують на рин-
ку, з продавцями в магазинах, з перу-
карями та лікарями. Чоловік знайшов 
роботу і в нього також з’явилося пев-
не коло спілкування із працівниками 
райдержадміністрації, ЦНАПу, но-
таріусами. Пролетіли ці 4,5 роки од-
ночасно важко та швидко, ми долали 
труднощі і  розділяли радощі з наши-
ми новими земляками.

Але тягнуло додому. І ми поверну-
лися до рідних країв, до родичів та 
друзів, до своїх святинь Святогірської 
Лаври, соляних шахт та свого непов-
торного Донбаського запаху степів.

Із 2019 року ми не раз приїжджали 
в гості в Лютеньку, Гадяч, Миргород, 
приймали у себе друзів із Полтавщи-
ни, знайомили з визначними пам’ят-
ками рідного краю. І вважали, що в 
нас додалася ще одна мала Батьківщи-
на – Гадяцький край. 8 березня цього 
року ми чекали на мій День народжен-
ня у гості друзів із Гадяча і ось наста-
ло 24 лютого.

В одну мить змінилося наше мирне 
життя. Україна здригнулася від вибу-
хів та бомбардувань. Скільки дзвінків 
ми зробили цього дня один одному, 
дізнаючись про долю всіх знайомих.

Живучи останні роки на лінії роз-
межування, ми як ніхто розуміли, 
яку небезпеку несуть звуки гармат і 
ця варварська війна. Першими, хто 
покликав нас у більш безпечне міс-

це, стали саме гадячани. Нас чекали у 
Лютеньці, Єрках, Бірках.

Але друзі наполягли, щоб ми їхали 
до Гадяча. Такої уваги, турботи, тепла, 
домашнього затишку та комфорту ми 
не зустрічали ніколи. Все було проду-
мано до найменших дрібниць, як для 
найрідніших. За це велике спасибі Ві-
ктору Рожку та Зої Ємець.

Нас забезпечили продуктами хар-
чування та предметами першої необ-
хідності, лютенчани: Галина та Ми-
кола Вовки, Наталя та Володимир 
Скаженники, Наталія Кононенко. Лі-
кар-офтальмолог Вікторія Самойлен-
ко морально та матеріально допома-
гає мені у лікуванні і благоустрою не 
лише нам, а й нашим друзям, які теж 
виїхали до цього гостинного краю.

Вікторія – це небайдужа представ-
ниця молоді з правильною життєвою 
позицією, з почуттям відповідальності 
і водночас великого такту та прекрас-
ного виховання.

Наш куратор із управління соцза-
хисту населення Олеся Колевашко, 
яка виявляє всі ці роки небайдужість 
та співучасть у вирішенні багатьох 
питань.

Ми вдячні працівникам фірми «Фа-
берлінк», сусідам за теперішнім на-
шим місцем проживання Тетяні та 
Ігорю Шаблїям, які знайшли і запро-
понували вільне житло для таких як 
ми.

Хочу від щирого серця, від усі-
єї душі щиро всім подякувати за під-
тримку, розуміння, повагу, співчуття, 
доброту, тепло сердець та єдність.

Ця страшна війна споріднила всіх 
нас і нагадала нам, що ми – україн-
ці. У нас на всіх одне серце – Київ, 
одна душа – Україна та одне бажан-
ня – Перемога.

Із вдячністю, Катерина Шпорт та її сім`я

БАТЬКІВЩИНА
Ми любимо Батьківщину,
Свою рідну Україну,
За її поля родючі,
За її сади квітучі,
За річки, що несуть воду,
За її чарівну вроду.

Тут пройшло наше дитинство
І роки юнацькі,
Тут ми слухали гармошку 
І пісні козацькі.

Тож ні де ми і ніколи
Її не забудем,
І ненькою, рідненькою
Її звати будем.

А за неньку ми готові
І життя віддати,
Тож не буде клятий ворог
У нас панувати.

Любов. Григорович. М. Гадяч

НЕЗАБУТНЯ ДАТА
24 лютого 2022 року
О п’ятій годині ранку
Проти України почали війну
Російські окупанти.

Запам’ятають люди цю дату
І будуть пам’яти,
Бо суне ворог до Дніпра
І в кожен дім прийшла біда.

 

Наша Армія незламна
Матір – Вітчизну свою
І її столицю Київ
Кожну мить захищає славно.

Віримо – здобуде Перемогу Україна,
Ми відбудуємо міста і села
І буде вона оновлена
Незалежна, Вільні і Єдина.

Софія Ілляшенко, м. Гадяч.

Минуло вже 20 років з моменту, 
коли перший номер тижневика 
вийшов у світ. Майже з 
самого початку 21 століття ми 
висвітлюємо новини Гадяччини, 
області і України максимально 
об’єктивно та професійно. 
Газета постійно змінювалась під впли-

вом різних чинників, але ніколи не за-
лишалась осторонь від зауважень та по-
бажань наших читачів.

Неможливо назвати таку тему, яка 
б, за ці роки, не з’явилась на сторінках 
тижневика. Ми постійно тримаємо руку 
на пульсі, як міського так і сільського 
життя, та ніколи не відвертаємось від 
читачів. На наших сторінках завжди 
знаходилось місце для віршів, подяк, 
закликів та історій з життя. Також, до-
помогали людям відновити справедли-
вість, розповісти правду, добитися спра-
ведливості. Для нас ніколи не було і не 
буде «чужих» проблем, у кожному пи-
танні розбираємось «як для себе». Без 
перебільшень, деякі публікації ставали 
саме тією «рушійною силою», яка зму-
шувала владу звертати увагу на пробле-
ми та вирішувати їх. Гучні криміналь-
ні справи та скандали також мали своє 
місце на шпальтах тижневика – публі-
кували все, навіть попри погрози.

За час існування тижневика вирос-
ло ціле покоління. Просто уявіть собі, 
що дітки які ще не вміли читати бачи-
ли перші видання газети в руках своїх 
батьків. Для когось, це взагалі була пер-
ша в житті друкована преса. 

Газета продовжує своє інсування не 
тільки на папері, а й в інтернет просто-
рі. Хоч сторінки в інтернеті не мають 
«газетного аромату» – більшість знахо-
дить актуальну інформацію саме там. 
На даний час ми маємо майже 15 ти-
сяч активних підписників в Instagram та 
22 тисячі у Facebook. Світ змінюється, 
паперовий формат виходить «з моди», 
але є одне, що не зникає це – ваша до-
віра до нас.

Хочеться згадати та подякувати кож-
ному, хто впродовж цих 20 років, пра-
цював у редакції. День у день, ви, по 
крихті будували імідж та довіру до ви-
дання. Досі відчувається внесок кож-
ного – ви невід’ємна частина історії та 
члени невеличкої і водночас великої 
«сім’ї».

Ми побували, мабуть, у кожному на-
селеному пункті Гадяччини і її околиць. 
Нас запрошували на свята, урочисті від-
криття та нагородження, на спортивні 
змагання та вшанування героїв. Ми бра-
ли інтерв’ю в звичайних людей, поса-
довців, допомагали знайти рішення про-
блемних питань, публікували заклики 
про поміч та інше. Наші постійні читачі 
знають кожного працівника по імені та 
регулярно звертаються з різних питань. 

Редакція назавжди залишається місцем, 
де ви можете бути почутими, отримати 
допомогу і пораду.

Весь час свого існування редакція до-
помагає благодійним організаціям. Про 
добрі справи не прийнято розповідати й 
хвалитись – тому коротко. Збір коштів, 
одягу, предметів побуту та інше – будь 
яка інформація такого роду завжди пу-
блікувалась та буде публікуватись. Ми 
допомогли, наскільки змогли кожному, 
хто звертався. 

У військовий час, ми стали посеред-
ником між нужденними та благодій-
никами – таким собі «мостом» для ко-
мунікації. Закликаємо ставати в ряди 
благодійників разом з нами. 

Наразі тижневик, як і всі ви пережи-
ває складні часи. Після початку вій-
ни ми мали два варіанти – не друку-
ватись зовсім, або скоротити газету до 
8 сторінок (у зв’язку з відсутністю до-
статньої кількості паперу і фарб). Тож 
зупинились на останньому. Скороче-
ний формат газети підійшов не кож-
ному, а кількість передплатників поча-
ла зменшуватись. В окремих випадках, 
передплатники намагаються поверну-
ти кошти за передплату – що стає дуже 
сильним ударом по економічній складо-
вій роботи редакції. 

Але це не стане причиною не виходи-
ти в друк. Ми залишаємось на зв’язку 
та продовжуємо свою роботу в штатно-
му режимі. А вже після перемоги на во-
рогом, обов’язково повернемось до вже 
звичного формату тижневика. 

Найвища нагорода за нашу працю – 
це ваша довіра. Неймовірно приємно 
чути слова подяки і підтримки від вас, 
наші дорогі читачі. Це те, що «заряд-
жає» нас енергією, бути і надалі суспіль-
но-корисними. Це саме те, що спонукає 
працювати краще - на благо нашого на-
роду і на благо перемоги. 

Дякуємо вам! Ми горді бути «голо-
сом народу»!

Редакція «БМ»

7 КВІТНЯ У ГАЗЕТИ 
«БАЗАР МЕДІА 
В УКРАЇНІ» ЮВІЛЕЙ

Історія життя 
довжиною у 
вісім років

Окремо для передплатників: 
у зв’язку з тим, що вартість 
газети зменшилась, а 
передплатники вже заплатили 
за старою ціною ми прийняли 
рішення – різницю вартості 
ми компенсуємо будь - 
якою публікацією в газеті 
(оголошення, некролог, 
вітання чи реклама). Для 
цього потрібно мати квитанцію 
про передплату та текст 
бажаної публікації. Дякуємо, 
що залишаєтесь з нами!
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Із 4 квітня відновили такі рейси:

- міський автобусний маршрут 
«Підварок-Ковалевщина»;
- приміський автобусний маршрут «Гадяч-
Островерхівка» (через с. Біленченківка);
- приміський автобусний маршрут «Гадяч-
Харківці» (через с. Червоний Кут, с. Сари).

Гадяцька міська рада

Відновився маршрут із 04.04.2022 р. 

Понеділок: Гадяч - Хитці - Ціпки;
Вівторок: Гадяч - Хитці - Красна Лука - 
Римарівка- Максимівка - Сватки - Бірки;
Середа: Гадяч - Хитці - Красна Лука 
- Римарівка - Гречанівка;
Четвер: Гадяч - Бухалове - Глибока Долина 
- Мала Побиванка - Пирятинщина.

Із офіційної сторінки громади

На підконтрольній території, (Гадяцький район), за 
період з 26.03.2022 року по 01.04.2022 року на ГРВІ 
захворіло 63 осіб , з них дітей –8 (12,7%).

Показник захворюваності по району на ГРВІ – 
125,7 на 100 тисяч населення, в т.ч. по

м. Гадяч 175,0. Показник по місту Гадяч та району 
не перевищує базовий рівень (епідемічний поріг – 
521,88). Випадків грипу не зареєстровано.

Щеплено проти грипу  з початку епідсезону - 326 
осіб (0,65% - від населення району). 

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

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ГРИП 
ТА ГРВІ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ

ПІЛЬГОВІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
КРАСНОЛУЦЬКОЇ ГРОМАДИ

ВІДНОВЛЕННЯ 
АВТОБУСНИХ 
МАРШРУТІВ У ГАДЯЧІ

Із 11 квітня (понеділок) 2022 року, за адресою м. 
Гадяч вул. Гетьманська, 62 Б (будівля редакції 
тижневика «Базар Медіа в Україні»), відновлює 
свою роботу Центр обслуговування споживачів.
Перелік послуг, які надає Центр 
обслуговування споживачів:
- Облік та розподіл природного газу;
- Звірка показників, перерахунків;
- Приєднання до системи ГРМ;
- Виготовлення та внесення змін до проєктної 

документації; 
- Припинення та відновлення газопостачання;
- Заміна газових приладів та інших питань з рекон-

струкції систем ГРМ.
Тож, якщо ви потребуєте допомоги стосовно робо-

ти газового обладнання, уточнення показників при-
ладів обліку газу, ви завжди можете звернутися у 
Центр обслуговування споживачів.

Графік роботи Центру (прийому споживачів):
Понеділок – П’ятниця – з 8.00 до 16.00
Перерва на обід – з 12.00 до 13.00
Контактні телефони:
Газопостачання – 080 040 39 33; 
Технічні питання – 050 304 37 23.

ПрАТ «Гадячгаз»

Благодійний фонд допомоги ветеранам та військо-
вим «Повернись живим».

Рахунок в Ощадбанку:
IBAN: UA223226690000026007300905964
ЄДРПОУ: 39696398
Отримувач: Благодійна Організація «Міжнарод-

ний благодійний фонд «Повернись живим»
Призначення платежу: Благодійна пожертва 

військовослужбовцям.
Рахунок в Приватбанку:
IBAN: UA383052990000026005015017860
ЄДРПОУ: 39696398
Отримувач: Благодійна Організація «Міжнарод-

ний благодійний фонд «Повернись живим»
Призначення платежу: Благодійна пожертва 

військовослужбовцям

В Україні, в тому числі і на Полтавщині, ширяться 
чутки про скасування комунальних платежів на час 
воєнного стану. Така інформація з’являється в інтер-
нет-просторі: починаючи від фейкових повідомлень 
звичайних громадян, закінчуючи заявами депутатів 
і посадовців. Насправді жодних офіційних підтвер-
джень цієї інформації з боку уряду немає. Більше 
того, подібні заклики — це удар по нашому еконо-
мічному фронту.

Згідно оцінки голови Спілки споживачів кому-
нальних послуг України Олега Попенка, платежі за 
комуналку у містах та областях, де йдуть бойові дії, 
становлять не більше 10%. Поруч із зоною бойових 
дій — не більше 40%. Там, де немає бойових дій, пла-
тежі за комуналку становлять не більше 50%. «Якщо 
у перших двох випадках це зрозуміло, то неплатежі в 
областях, де немає бойових дій, це неправильно, адже 
навантаження на комунальників зросло в рази», — 
вважає Олег Попенко.

Тож будь-яка сплачена платіжка — це підтрим-
ка фахівців, які виконують свої обов’язки у цих не-
простих умовах та дбають про безаварійне надання 
послуги.

Попри ситуацію в країні, пенсії виплачуються, так 
само, як субсидії та інші соціальні допомоги. «Строк 
виплати пільг на оплату житлово-комунальних по-
слуг, які надаються з урахуванням доходу (багато-
дітним сім’ям, дітям війни, тощо) і які було призна-
чено раніше, автоматично продовжується на весь час 
воєнного стану плюс один місяць після його скасу-
вання. Отримувачам таких пільг під час дії воєнного 
стану не потрібно звертатись до органів соціального 
захисту населення для їх продовження» — повідом-
ляє Міністерство соціальної політики України.

Кожен платіж — це «дякую» цим людям і можли-
вість для них годувати свої родини. Більше того, це 
ще один ваш внесок в оборону нашої області.

Тримаємо стрій! Перемога за нами!
«БМ»

На Полтавщину, 4 квітня, привезли гуманітарну 
допомогу від благодійників з-за кордону. 

Вантажівка із гуманітарною допомогою для ліка-
рень регіону прибула до Полтави. До міста доставили 
вироби медичного призначення для реанімації, ліки, 
апарати штучної вентиляції легень, медичні матра-
ци та простирадла.

«Було передано на загальний склад обласного де-
партаменту охорони здоров’я, який потім по списку 
буде видавати на потреби лікарень – міських, район-
них чотирьох великих, щоб вони на місці могли роз-
поділити цю допомогу. Далі йде розподіл між заявка-
ми громад по потребам, – розповіла координаторка 
діяльності складів із надання гуманітарної допомоги 
області Інна Шерстюк. 

Допомогу з-за кордону передав благодійний фонд 
«Міжнародна Асоціація підтримки України» – між-
народна неурядова неприбуткова організація, яка 
займається медичною та гуманітарною допомогою 
Україні та сприянням розвитку медичних закладів і 
громадянського суспільства України. Організація за-
снована 7 липня 2014-го року.

Гадяцька, Краснолуцька, 
Великобудищанська, Петрівсько - 
Роменська, Лютенська та Сергіївська 
громади щодня повідомляють, що всі 
об’єкти критичної інфраструктури у 
населених пунктах функціонують. 
Тероборона несе чергування на блок – 
постах та вулицях міста і сіл.

На даний момент всі громади, активно приймають 
біженців. За останніми відкритими даними, всього 
прийнято близько трьох тисяч чоловік, з них до ти-
сячі дітей.

Кожна громада Гадяччини допомогає по мірі своїх 
можливостей. Наприклад, Великобудищанська опу-
блікувала фотозвіт про надану гуманітарну допомо-
гу для міста Тростянець, висловлюючи окрему подя-
ку вепричанам за активність. Краснолуцька громада 
навіть публікує сам процес готування їжі, яка поїде 
в «гарячі точки» України. Лютенська громада інфор-
мує про доставку гумдопомоги до обласного центру. 
В Петрівсько – Роменській громаді продовжують 
плести маскувальні сітки, а також збирати і переда-
вали продукти у постраждалі регіони. Сергіївська - 
продовжує збирати та передавати продукти для ЗСУ 
та тероборони, окрім цього, для внутрішньо перемі-
щених осіб, які матимуть бажання обробляти влас-
ний огород, сільська рада виділить земельні ділянки. 
ПрАТ «Гадячгаз», доречі вже не вперше, долучилося 
до передачі гуманітарної допомоги у Тростянець. Та-
кож, по місту на регулярній основі працюють волон-
тери та благодійники.

То ж, збори гуманітарної допомоги тривають. Якщо 
у вас є можливість допомогти одягом, предметами 
першої необхідності, їжею, ліками – звертайтесь до 
старост своїх населених пунктів.

Закликаємо і просимо не порушувати режиму світ-
ломаскування у нічний час. Не нехтуйте правилами 
власної безпеки.

Останніми днями ми все частіше чуємо звуки си-
рени, ворог продовжує атакувати з повітря. Минуло-
го тижня були атаковані: Полтава, Кременчук та Ми-
рогород. Тобто, безпека Гадяччини, по суті, відносна, 
будьте на поготові.

Не поширюйте у соцмережах переміщення техні-
ки, напрями руху ракет, літаків - цим ви можете ско-
ригувати ворога; не пишіть повні назви населених 
пунктів в особистих повідомленнях, у групах, комен-
тарях та Телеграм-каналах. Цим також ви тільки до-
поможете ворогові!

У нинішній ситуації паніка - найбільший ворог. До-
віряйте тільки перевіреним джерелам, не поширюй-
те неперевірену інформацію - пам‘ятайте, що ворог 
також веде інформаційну війну проти України та ак-
тивно публікує фейки.

Не ведіться на провокації, не давайте відповіді не-
знайомим людям із приводу пунктів збору гуманітар-
ної допомоги, розташування важливих об‘єктів інф-
раструктури та військових об‘єктів.

Зберігайте спокій, слідкуйте за дітьми, офіційни-
ми новинами та не нехтуйте укриттями!

Без нагальної потреби не виходьте на вулицю з по-
чатку повітряної тривоги та до її закінчення! Допо-
магайте армії!

Влад Лидзарь

Станом на 4 квітня в Полтавській області засіяли 
близько 10 000 га полів: 6200 га ячменю, 1500 га го-
роху, 1100 га вівса, 1000 га пшениці.

За попередніми прогнозами, посів ранніх культур 
триватиме орієнтовно до 15 квітня. Загалом посівну 
планують завершити до 25 травня.  

«Ми готові забезпечити продовольчу безпеку – 
наші аграрії працюють за двох», – зазначив Дмитро 
Лунін начальник Полтавської ОВА.

Прес-служба Полтавської  
обласної військової адміністрації

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ 
ПРИРОДНОГО ГАЗУ!

ВАШІ 20 ГРИВЕНЬ ДЛЯ АРМІЇ 
ТЕЖ РОБЛЯТЬ СВОЮ СПРАВУ

АПАРАТИ ШВЛ ТА 
МЕДИКАМЕНТИ 

НА ПОЛТАВЩИНІ ЗАСІЯЛИ 
БЛИЗЬКО 10 000 ГА ПОЛІВ

У ГРОМАДАХ 
ГАДЯЧЧИНИ СИТУАЦІЯ 
ПІД КОНТРОЛЕМ

ЗБИРАЄМО ГУМАНІТАРНУ 
ДОПОМОГУ
Відділ соціального захисту 
населення Гадяцької міської ТГ, 
м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4.
Цілодобово. Телефон (05354) 3-21-28. 
Продукти харчування: масло, олія, 
крупи, макаронні вироби, цукор, 
борошно, консерви (мясні, рибні, 
овочеві), домашня консервація.
Предмети особистої гігієни, зубна паста, 
зубні щітки, мило, т\ папір, рідке мило, 
памперси дитячі і дорослі, побутова хімія.
Також приймає Гадяцька 
публічна бібліотека ім. Лесі 
Українки, площа Миру, 19 . 
Тел. (05354) 2-28-62 у робочий час

ЧИ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ ЗА 
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ПІД 
ЧАС ВІЙНИ?
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Минулого тижня
в Гадячі народилося
7 немовлят

8 осіб
пішли
з життя

5 пар
одружилися

жодна пара
не розлучилася

Із 2 квітня, в області, відновлюється продаж міцно-
го алкоголю з 12:00 до 18:00. Відповідне рішення при-
йняла Рада оборони області, щоб стимулювати еко-
номіку Полтавщини.

Алкоголь не продаватимуть військовослужбовцям 
і представникам правоохоронних органів.

Відновлення продажу алкоголю не означає, що вій-
на закінчилася. Правоохоронці обороняють нашу 
державу, тому не повинні витрачати час на врегу-
лювання конфліктів, які виникають через алкоголь.

Полтавська ОВА

За зверненням Нацполіції, на час воєнного ста-
ну, призупиняємо навігацію малих суден. Виняток 
– судна ЗСУ, Нацполіції та інших органів держав-
ної влади. Маємо гарантувати безпеку на водойми-
щах Полтавщини.

Окрім того, заборонено промисловий, спортивний 
та любительський вилов.

Прошу із розумінням поставитися до цього. Таке 
рішення – заради безпеки жителів області й для того, 
щоб органи правопорядку та ЗСУ могли цілковито 
контролювати безпекову ситуацію в області. Не за-
буваймо, що об’єктами уваги ДРГ ворога може бути 
також й інфраструктура, пов’язана з водоймищами.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Починаючи з 2 квітня, 
вона триватиме з 21:00 до 06:00.

У комендантську годину обов’язково перебуває-
мо вдома. В інший час потрібно мати з собою доку-
менти, що посвідчують особу. Поводьтеся спокій-
но, якщо вас зупинили тероборона, військові або 
правоохоронці.

Полтавська ОВА

Із 31 березня,  сервісні центри Міністерства вну-
трішніх справ України відновили послугу перереє-
страції транспортного засобу при оформленні дого-
вору купівлі-продажу в сервісному центрі.

«Відсьогодні відновлюємо послугу з перереєстрації 
транспортного засобу при оформленні договору ку-
півлі-продажу в сервісному центрі МВС. У цей важ-
кий час варто максимально забезпечити людей до-
ступом до державних послуг. Бо кожна така дія – це 
наше «вистоїмо» для країни», – заступник міністра 
внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Повідомляється, що також громадяни можуть скла-
дати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, 
DE.

Особам, які пройшли навчання в автошколі, буде 
доступний теоретичний іспит на категорію В, а зго-
дом, відновлять здачу і практичного іспиту на доро-
гах загального користування.

У Головному сервісному центрі МВС нагадують, 
що Кабінет Міністрів скасував складання практич-
ного іспиту в сервісному центрі МВС на автомайдан-
чику, крім категорій А1, А, В1. 

Інформує Головний сервісний центр МВС у Фейсбуці

Складені на них адміністративні матеріали направ-
лені на розгляд адміністративним комісіям.

Роман Ніколаєнко, начальник управління превен-
тивної діяльності поліції Полтавщини, сказав: «За-
кликаємо громадян відповідальніше ставитись до 
заборони самовільного випалювання сухостою та 
залишків рослинності. В умовах війни пожежі ство-
рюють небезпечну ситуацію, яка може сприйматися 
правоохоронцями як фактор інших загроз для насе-
лення, об’єктів і територій. Будьте свідомими грома-
дянами України та не порушуйте Закон».   

Нагадаємо, за випалювання рослинності (залеж-
но від характеру правопорушення та його наслід-
ків) передбачені адміністративна або кримінальна 
відповідальність.

Так, відповідно до статті 77-1 Кодексу України про 
адміністративне правопорушення, за самовільне ви-
палювання сухої рослинності для громадян передба-
чений штраф від 3060 до 6 120 гривень штрафу; для 
посадових осіб – від 15 300 до 17 тисяч гривень.

Пресс-служба Нацполіції Полтавщини

СКОРОЧЕНО 
КОМЕНДАНТСЬКУ 
ГОДИНУ

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ 
МВС ВІДНОВЛЮЮТЬ 
РОБОТУ

ПОЛІЦЕЙСЬКІ 
СКЛАЛИ БЛИЗЬКО 
60 ПРОТОКОЛІВ 
ЗА САМОВІЛЬНЕ 
ВИПАЛЮВАННЯ 
РОСЛИННОСТІ 

ВІДНОВИЛИ ПРОДАЖ 
МІЦНОГО АЛКОГОЛЮ

ПРИЗУПИНЯЄТЬСЯ 
СУДНОПЛАВСТВО 
ТА ВИЛОВ РИБИ

40-й день. Як спиться, душогуби?
Всі українці вам бажають згуби!
Ви вкрали у діток їхнє дитинство, 
В дівчаток найсвятіше - материнство!
Хай, с#ки, сняться вам дівчатка з Бородянки,
Куди ввірвалися кадирівці на танках, 
І чули наші цю бридоту в перехватах, 
Це омерзенне: «мы хахлушек будем тра#ать»!
А вчителька-красуня з Броварів?
(Щоб нелюд в пеклі сотню літ горів!!!)
Що на очах в батьків погвалтували,
А потім, виродки, ще й в рашу десь забрали!
А дівчинка, котрій стріляли в личко, 
І все це бачила її мала сестричка!!!
А хлопчик, що з бабусею в човні 
Хотів втекти.... обоє вже на дні!
А скільки трупів в Ірпені лежали,
І орки їх на танках каткували!!!
Як на очах в гостомельського сина
Вбивала татка мразь-недолюдина!
Макарів... То за яку таку провину
Стріляли мирним мешканцям у спину???
А перед тим, як бідних розстріляли, 
Злочинці для них руки зав›язали!...
Могили братські у дворах міських кварталів, 
Де мирні люди донедавна проживали,
І чи могло їм в страшнім сні таке наснитись???....
То ЯК ми можемо з оцим усім змиритись???
Чи маєм право ми оце усе забути?
Таке, що розум відмовляється збагнути!...
Ті корови розстріляні, нещасні коні,
Ті звірі в зоопарках замордовані!
Такої дикості не бачив цілий світ! -
Десяткам, тисячам перерваний політ!!!
ЦерквИ, музеї і пологові бомбити! -
Вам ЯК з смертями цими, орки, жити???
А драмтеатр Маріупольський вам як?
А все нажите із будинків надурняк ?
Як капці, сука, твоїй жінці підійшли?
А килими - на стіни? Чи на підлогу залягли?
Як вам вареннячко укропське? А сальце?
Горілка наша вам по кишах не пече?
Щоб вам згоріли ваші киші, все нутро!
І весь ваш рід уже не змиє це тавро!
Тавро убивць, гвалтівників, злодюг, бандюк,
Хай найскоріше вже прийде для вас каюк!
За всіх убитих до десятого коліна 
Хай буде проклята уся орда зміїна!
Хай пахнуть трупи українців вам до скону
І хай ним задихнеться той на троні!
Хай зняті хрестички з маленьких діточок
Спечуть вам душу й тіло до кісток!

Впродовж 1-3 квітня працівники Національної по-
ліції України затримали 53 особи, які збирали інфор-
мацію для російських окупантів та підтримували во-
рога. Завдання диверсантів бували різними: фото 
позицій ЗСУ, передача місцезнаходження та особи-
стих даних волонтерів, коригування вогню, тощо. На 
телефонах затриманих осіб було виявлено чеки про 
оплату, дзвінки на російські номери та фото різно-
го характеру, які могли нашкодити Україні. Затри-
маних передано СБУ для проведення допиту та по-
дальших перевірок.

На Полтавщині щоденно перевіряють понад тисячу  
авто та близько двох тисяч осіб. Підозрілих достав-
ляють до відділень поліції для перевірки на причет-
ність співпраці з ворогом.

Загалом, з 24 лютого, на території держави полі-
цейські викрили 559 осіб, причетних до диверсійної 
діяльності.

Прес-служба національної поліції

Найчастіше люди звертаються за інформаційною 
та консультаційною допомогою. Також активно по-
відомляють про виявлення підозрілих осіб чи ймо-
вірно вибухонебезпечні предмети.

За словами голови Нацполіції, загалом кількість 
заяв про кримінальні та адміністративні правопо-
рушення зменшилася у понад 2,5 рази в порівнян-
ні з аналогічним періодом минулого року. Наразі за 
зверненнями громадян зафіксовано скоєння близь-
ко 13 тисяч злочинів, з них більше 10 тисяч – тяжкі 
та особливо тяжкі:

«Окремо звертаю увагу на крадіжки, вчинені в умо-
вах воєнного стану. За такими фактами вже зареє-
стровано понад 330 кримінальних проваджень. Дя-
куємо небайдужим громадянам, які допомагають 
поліції затримувати мародерів. Однак прошу вас 
бути гуманнішими. Так, ці особи скоїли злочини в 
цей надзвичайно складний для всіх час, але не варто 
відверто знущатися та катувати їх. Вони відповіда-
тимуть за Законом, бо Україна - правова Держава». 

Голова Національної поліції України Ігор Клименко

ПОЛІЦІЯ ПРОДОВЖУЄ 
ВИЯВЛЯТИ 
ДИВЕРСАНТІВ ПО ВСІ 
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

І З ПОЧАТКУ ВІЙНИ 
ПОЛІЦІЯ ОТРИМАЛА 
ПОНАД 900 ТИСЯЧ 
ПОВІДОМЛЕНЬ ВІД 
ГРОМАДЯН

…Я ХОЧУ 
КРИЧАТИ…
 ВИ БАЧИЛИ 
БУЧУ?
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Сумуємо, пам’ятаємо

Народився він 23 травня 1955 року в селі Тепле Гадяцького району 
в селянській сім’ї . У 1973 р. закінчив Веприцьку середню школу, 1987 
року – Український інститут інженерів водного господарства в м. Рівне. 
Служив у лавах армії.  
Трудову діяльність розпочав у 1976 р. кранівником Полтавського 
управління механізації будівництва тресту «Укргазпромбуд». З 1983 р. 
до 1989 р. працював у рідному селі бригадиром комплексної бригади, 
заступником голови колгоспу ім. Мічуріна. Упродовж 1990 - 1994 рр. 
– начальник БМЦ НГВУ «Полтаванафтогаз», завідувач відділу соціально-
економічного розвитку села Гадяцького райвиконкому, начальник 
виробничого управління житлово-комунального господарства. З 1994 
до 2019 – очолював ТОВ НВП «Нафтогазсервіс», також із 17 лютого 2011 
року - голова правління КСП «Зелений гай».
Анатолій Федорович – знана особистість не лише в Гадячі, 
а й в області, державі. 
Він - уособлення порядності, благодійності, готовності прийти на 
допомогу, чесності, дружби, поваги до людей, патріотизму. Був 
лауреатом обласної премії імені Панаса Мирного в номінації «Благодійна 
і громадська робота». Мав високий авторитет серед земляків, які 
неодноразово обирали його депутатом Полтавської обласної ради. 
Відстоюючи інтереси виборців, він багато зробив для соціально-
економічного розвитку свого виборчого округу та Полтавської області.
Жителі Гадяччини, друзі, товариші глибоко сумують із приводу тяжкої 
втрати – смерті Анатолія Федоровича Попельнюха та висловлюють щирі 
спічуття рідним і близьким покійного.
Царство Небесне. Світла і вічна пам’ять. 

1 квітня 2022 року на 67 році пішов із життя 
голова правління КСП «Зелений гай», депутат 
Полтавської обласної ради, заслужений 
будівельник України    

ПОПЕЛЬНЮХ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

Удовіченко О.В., Чепурко О.Г., Тараненко Ю.М., Цись О.Г., Міняйло О.В., Беседа В.М., Цимбал А.Г., Мисюра Г.О., 
Лукаш О.Р., Іванюта І.І., Шика О.С., Коваленко Н.М., Березенко О.М., Рудько М.М., Шаблій М.І., Романенко В.В., 
Лідовий І.Г., Омельченко В.І., Бугайова В.П., Савченко Т.М., Мигаль О.М., Насменчук А.М., Беседа О.Г., Овчаренко М.В., 
Розколотько Г.А., Кизь І.І., Тищенко В.М., Висоцький А.В., Грицан О.В., Савченко Г.І., Троценко В.А., Доля І.П., Копко Г.Г., 
Полтава П.Ф., Колодяжний О.В., Дроб’язко С.В., Стогній В.О., Гребенник П.В., Оробей В.А., Боцула О.А., Ющенко О.С., 
Хоменко В.М., Биченко В.В., Недвига Г.А., Труш Л.В.
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Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

ДОРОГОДОРОГО
Корів, биківКорів, биків

телят, коней, свинейтелят, коней, свиней
Перевезення худоби для власних потреб

закуповує у населення

Термінові 
виклики

Цілодобово

ДОРОГО
ЗАКУПОВУЄМО 

У НАСЕЛЕННЯ КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ

0664217175
0983080738Те

л.
 

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

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

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

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

Працює система знижок!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

Те
л. 05
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37
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ПРОДАМ ІНДИКІВ, 
бройлерів, мулардів, 

качок, гусей

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

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

 БУДИНОК, с. Біленчен-
ківка, з/п 1100 м.кв. Цегляний, 
бетонні плити, дах вкритий 
шифером. Тел. 0680539775

 БУДИНОК по вул. Білохи. 
Всі деталі по телефону. Тел. 
0683152538

 БУДИНОК, с. Тепле. Тел. 
0505366420

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

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

 БУДИНОК, 75 м.кв., вул. 
Білохи, 121. Газ, світло, вода, 
гараж. Всі с/г споруди. Тел. 
0957513236

 БУДИНОК, в селі, під 
дачу або для проживання, 
газ та надвірні споруди. З/д. 
Дешево. Тел. 0956262141. 

 1/2 БУДИНКУ, центр міста, 
всі зручності, господарські 
споруди. Тел. 0978238683

КВАРТИРИ
Продаж

 3-КІМН.кв., 68,7 м.кв., 1-й 
поверх, індивідуальне опа-
лення, р-н Сарського. Тел. 
0953115816.

 3-КІМН.кв., 62,3 м. кв., 5-й 
поверх, м/п вікна, лічильники, 
опалення централізоване, не 
кутова, Полтавська, 100. Тел. 
0667121463. 

 2-КІМН.кв., у приватному 
будинку (за великим кругом). 
Газ, вода, господарські спо-
руди, з/д 7 соток, приватизо-

вана. Можливий обмін. Тел. 
0955711574. 

 КВАРТИРА по вул. Дра-
гоманова, 25 у будинку на 4 
власника. З/д, л/кухня, гараж. 
Тел. 0990344767

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

 З/Д 16 соток, приватизо-
вана, з фундаментом, 150 МЗ 
в «болгарському містечку». 
Тел. 0953514363 

 З/Д під будівництво жит-
лового будинку, площа 
25 соток, с. Малі Будища 
(нагорі, біля зупинки ). Тел. 
0953514363 

 У сосновому лісі, с. Красна 
Лука (листяний ліс та річка у 
кроковій доступності) прода-
ється З/Д площею 0,40га. 
Водопровід та електромережа 
в наявності. Ціна за домов-
леністю. Тел. 0667538364, 
0687497340

 З/Д 8 соток, з нежилим 
будинком. Комунікації част-
ково, молодий сад. Вул. 
Першотравнева, 101 (біля 
РЕСу). Ціна договірна. Тел. 
0956843543

ЗДАМ

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790

 ЖИТЛО, подобово, на три-
валий термін або бригаді у 
відрядженні, Інтернет, конди-
ціонер. Можливість надання 
відповідних документів. Тел. 
0508783429. (16) 

 3-КІМН. кв., на тривалий 
термін. Центр міста. Потребує 
ремонту. Тел. 0660328311, 
0502933421

 1-КІМН. кв., р-н Чере-
мушки, сімейній парі на три-
валий термін. Частково вмеб-
льована. Тел. 0661130416

 1-КІМН. кв., у приватному 
секторі на тривалий термін 
одинокому або сім’ї без дітей. 
Вмебльована, холодильник, 
пральна машина, телевізор, 
душ. Тел. 0994703562 

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА С/Г 
ТЕХНІКА із Польщі: обпри-
скувачі, дискові борони АГ, 
культиватори, розкидачі 
міндобрив, плуги та інше. 
Доставка. Тел. 0938156531, 
0972790378. (30)

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

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

 ГУМА 215/65 R-16: 4 шт. по 
200 грн. та 4 шт. по 300 грн. 
Тел. 0663921571

 Т-25: колінвал, стартер, 
генератор, головка блока, 
гума 6,50х16. Тел. 0502214290

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

 ЩЕБІНЬ різних фракцій, 
гранвідсів, пісок, керамзіт, 
газоблок, кільця каналі-
заційні ЗБВ, діаметр 1 – 
1,5м. та кришки до них. Тел. 
0953514363

МЕБЛІ
Продаж

 М’ЯКИЙ КУТОЧОК + 2 
крісла у подарунок. Тел. 
0951850057

РІЗНЕ
Продаж

 ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ
кукурудзи, насіння соняшника. 
Тел. 0683845250, 0952545470

 АЗОТНІ ДОБРИВА, кар-
бамід, селітра, НПК. Доставка. 
Тел. 0952545470, 0683845250 

 ГАЗОВА КОЛОНКА
«Gorenje», 2010 р.в. Тел. 
0506867885

 СІНО та солома, в тюках. 
Перегній. Доставка. Тел. 
0979796234

 НАСІННЯ СОЇ. Канадський 
сорт КАНЗАС KANSAS SB. 
Дуже високоврожайний сорт. 
Перша репродукція. Вегета-
ційний період від 95 до 100 
днів (ранній). Тел.0972651259, 
0663344241

 ДРОВА пиляні. Тел. 
0967369535, 0976407171

 ЯЧМІНЬ. Тел. 0505366420

 КАРТОПЛЯ дрібна, с. 
Петрівка-Роменська. Тел. 
0500698895

 КАРТОПЛЯ велика та 
посадкова. Тел. 0999042186

 СОЯ, кукурудза. Тел. 
0995484823, 0992488500

 ЦЕГЛА б/в та нова. Дошка. 

Дрова. Обрізки з пилорами. 
Доставка. Тел. 0501446845

 ЦИБУЛЯ домашня, цибуля 
тиканка, буряк столовий. 
Велосипед дитячий 7-10 років. 
Тел. 0509779570.

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

 КОМПРЕСОР автомо-
більний, стаціонарний, 220В. 
Тел. 0999533821.

 МЕБЛІ. Лампа паяльна. 
Бак для душа, зерна, палатка. 
Каністри. Телевізор малий. 
Дитячий велосипед та взуття. 
Відеомагнітофон, колонки. 
Ботинки зимові р. 41-42. Тел. 
0955711574.

 ПАСІКА в хорошому 
стані. Ціна договірна. Тел. 
0954404655

 ПШЕНИЦЯ, кукурудза. Тел. 
0502187310

 БУРЯК кормовий. Тел. 
0506261907

0661106006, 
0974695275

КУПЛЮ 
КОРІВ, БИКІВ, 
КІЗ, КНУРІВ, 

СВИНОМАТОК 
ТЕ

Л
.

ПОСТІЙНО РЕАЛІЗОВУЄМО ДОБОВИЙ 
ТА ПІДРОЩЕНИЙ МОЛОДНЯК ПТИЦІ:
- курчат бройлерів,
- несучок,
- м’ясо-яєчних порід
- каченят
- мулардів
- гусенят

0667130503, 
0682505027

КОМБІКОРМ 
ТА АПТЕЧКИ

Можлива 
доставка

Те
л.

 

ШУКАЄМО ТА НАДАЄМО ЖИТЛО
для біженців на благодійній основі. 

Тел. 0509098469.

ОХТИРСЬКИЙ ПТАШНИК
буде реалізовувати, під запис, 
курку-несучку червону та 
курку-несучку, породи Ломан 
Браун, віком 10 місяців, на 
базарі в м.Гадяч. Ціна 100грн. 
тел. 0668835406-Олена, 
0664566209-Олександр 0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові та підрощені 
м'ясо-яєчної породи, 

каченята, муларди, гусенята

0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові та підрощені 

каченята, муларди, гусенята

віком 4-12 місяців 
та ПІДРОЩЕНИЙ 
МОЛОДНЯК ПТИЦІ

Тел.Тел. 0953514339Тел. 0953514339

МОЛОДИХ 
КУРЕЙ

ПРОДАМ

МОЛОДНЯК ПТИЦІ
добовий та підрощений

м. Гадяч, вул. Миру, 44. Тел. 0667724345

Муларди.
Гусенята крупних порід 
з первинного стада. 
Курчата м’ясо-яєчних порід. 
Качки.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984
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Оголошення, реклама

14

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

КУПЛЮ

13

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403ДО

РО
ГО

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

25Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

Очищення 
димоходів, камінів, 

вентиляційних 
каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від 

100 до 400 мм. 

25

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

0958276908

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 36,10

А-95 34,21

ДП 37,03
ГАЗ 20,01

Курс валют (Полтава) станом на 5.04.2022 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 29,23 30,38 29,2549

EUR 32,24 33,53 32,1760

PLN 6,93 7,18 6,9370

Ціни на пальне (Полтава)станом на 5.04.2022 р.

Cумуємо, 
пам’ятаємо

10

коней, свиней, кнурів
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

БИКІВ 
КОРІВ
ТЕЛЯТКУПЛЮ

12

РЕМОНТ
скутерів та мопедів.

Запчастини.
Доставка нерухомих 

мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

 ПШЕНИЦЯ. Тел. 
0957687467
 КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0663104751. 
 КАРТОПЛЯ посадкова та 
їстівна. Тел. 0990617301.
 РАМИ з подвійним склом 
207х90см., 1шт. 207х78см., 
2шт., 140х65см., 2шт., 
97х65см., 2шт. Продам або 
обміняю на зерно для птиці. 
Тел. 0958497388.
 ДВЕРІ міжкімнатні у зраз-
ковому стані, з навісами та 
ручками. Ціна символічна. 
200х80см., - 1шт., 200х70см., 
- 1 шт. 200х60см. – 2шт. Тел. 
0959310692. 
 КВІТКА алое (столітник), 5 
років. Тел. 0507666196. 
 ЦИБУЛЯ, морква. Дитячий 
спортивний велосипед. Тел. 
0662180357. 
 КОМПАНІЯ ПРОДАЄ 
НАСІННЯ соняшника, куку-
рудзи, гербіциди, іноку-
лянти, стимулятори та інше. 
Кредит на деякі товари. Тел. 
0675779693

ТВАРИНИ
продаж

 ПОРОСЯТА червонопоясі 
і чистокровний дюрок. Вік 
1,5 міс., вага від 10 кг. Тел. 
0990494500, 0954768247
 БДЖОЛОСІМ’Ї (українська 
степова). Рамка – 300. Тел. 
0951637456
 ПОРОСЯТА маленькі, вік 
7 тижнів, породи біла україн-
ська. Тел. 0509700672
 БДЖОЛОСІМ’Ї. Тел. 
0968401669, 0955075171
 ТЕЛИЦЯ червоно-ряба, 
тільність 7 місяців. Тел. 
0969500085.  
 ТЕЛИЧКА від високоудійної 
корови, вік 1р. 3 міс., на утри-
мання. Козенята, вік 3 міс. 
Недорого. Терміново. Тел. 
0976692394, 0668449798

КУПЛЮ

 ПЛЯШКИ горілчані – 1 грн./
шт., «Чернігів», «Рогань» - 80 

коп./шт., інші пивні – 50 коп./
шт. Алюмінієві банки, макула-
туру, поліетилен, беги. Тел. 
0501838458, 0980922374
 КАРТОПЛЮ їстівну та 
посадкову. Тел. 0681153304

БЮРО ЗНАХІДОК

 ВТРАЧЕНИЙ атестат про 
повну загальну середню освіту  
серія ТА №47853487 від 30 
травня 2015 року виданий на 
ім’я Анастасії Геннадіївни 
Барановської Гадяцькою гім-
назією імені Олени Пчілки 
Гадяцької  районної ради Пол-
тавської області
 ВТРАЧЕНИЙ військовий 
квиток виданий на ім’я Ігоря 
Васильовича Онацького, 
1978 року народження

ЗНАЙОМСТВА

 ЧОЛОВІК, 66 років шукає 
жінку для спільного прожи-
вання. Тел. 0994811302

ПОСЛУГИ

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, холодильників, 
мультиварок, мікрохви-
льовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побу-
тової техніки. Ремонт елек-
троінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611
 СПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВ та 
підрізання будь-якої склад-
ності. Тел. 0988654900, 
0505609195
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, м/х пічок, м’ясо-
рубок, мультиварок, блен-
дерів-комбайнів, пило-
сосів, хлібопічок, духових 
шаф, інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, «бол-
гарок», дрилів та ін. Виїзд на 
замовлення. Досвід роботи 
12 років. Доступна ціна. Тел. 
0957423588, 0684830471
 УТЕПЛЕННЯ КВАРТИР, 
приватних будинків, герме-

тизація швів. Швидко. Якісно. 
Тел. 0660930660
 РЕМОНТ. БУДІВЕЛЬНІ 
РОБОТИ: гіпсокартон, 
пластик, ОСБ, шпалери, 
лінолеум, відкоси, м/п 
вікна, двері, балкони, сай-
динг, блокхауз, зварю-
вальні роботи, сантехніка, 
пайка труб, опалення та 
інше. Тел. 0994174060
 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ 
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, 
каналізація. Встановлення 
лічильників, бойлерів, насо-
сних станцій. Вода, опалення. 
Ремонт. Тел. 0662743611. 
(Олексій)
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, холодильників, 
мультиварок, мікрохви-
льовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побу-
тової техніки. Ремонт елек-
троінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, пилососів, холо-
дильників, болгарок, чистка 
бойлерів, дрилів та іншої 
електротехніки. Виїзд май-
стра. Зварювальні роботи, 
пайка. Спилювання дерев 
різної складності. Тел. 
0997199623. (Олександр)
 ВИКОНАЮ БУДЬ-ЯКІ 
РОБОТИ у вашій оселі. 
Обпилюю фруктові дерева 
для кращого урожаю. Тел. 
0991447497 (Олександр)
 ОБРІЖУ САДОВІ ДЕРЕВА. 
Допоможу по господарству. 
Тел. 0991344675 (Федір)
 ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь, 
гранвідсів, цеглу, глину, 
землю, перегній, гній, дрова 
рубані. Вивезу сміття. Тел. 
0669568122
 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-якої 
складності. Можливий виїзд 
по району. Тел. 0667724345
 ВИКОНУЄМО РЕМОНТНІ 
РОБОТИ. Стяжка, шпа-
клівка, штукатурка, плитка, 
утеплення будинків та інші 
види ремонтних робіт. Виїзд 
по місту та району. Тел. 
0666895724
 НАТЯЖНІ СТЕЛІ будь-
якої складності, з гарантією. 
Всі види внутрішніх робіт: 
гіпсокартон, плитка, ламінат, 
шпаклівка, санвузол, опа-
лення, тепла підлога, елек-
трика. Монтаж та демонтаж 
дахів. Виїзд по району. Тел. 
0661194638, 0665947293
 ВИКОНАЄМО РОБОТИ: 
монтаж дахів, кладка цегли, 
стяжка, бетонування. 

Копаємо та викладаємо 
вигрібні ями. Сантехніка під 
ключ. Встановлення пар-
канів. Виїзд по району. Тел. 
0669958382, 0960767071
 ЧИСТИМО ТА ПОГЛИ-
БЛЮЄМО колодязі. Усі 
земельні роботи. Сантехніка, 
водопровід. Ціна договірна. 
Тел. 0965135200, 0959192634 
(Андрій)
 КОПАЄМО КАНАЛІЗА-
ЦІЙНІ ЯМИ, туалетні ями 
(обкладаємо цеглою), фун-
даментні траншеї. Вико-
нуємо земельні роботи. Тел. 
0505197360
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ за викликом. Тел. 
0990617751, 0977600263
 ЗЕМЕЛЬНІ РОБОТИ. 
Обрізка і посадка дерев. Тел. 
0669931090, 0501014950
 ОБРОБІТОК ҐРУНТУ
мотоблоком. Тел. 
0663835075, 0681657014 
(Сергій) 
 ВИКОНАЮ БУДЬ-ЯКІ 
ВНУТРІШНІ РОБОТИ. Вирів-
нювання стін та стель, гіпсо-
картон, шпаклівка, фар-
бування. Укладка плитки, 
ламінат, лінолеум. Сантехніка 
та електрика. Охайно! Якісно! 
Недорого! Тел. 0954110091.
(2)
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
до 7 т. ЗІЛ - 130 самоскид 
(дрова, цегла б/в, щебінь, 
пісок, глина, чорнозем, плити 
ПКЖ, гранвідсів та інші буд-
матеріали). Послуги екскава-
тора. Тел. 0501881470
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, холодильників, 
мультиварок, мікрохви-
льовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побу-
тової техніки. Ремонт елек-
троінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611

РОБОТА

 Підприємству на роботу 
потрібен ОХОРОННИК пен-
сійного віку. Тел. 0955238301
 ПОТРІБНА ДОГЛЯДАЛЬ-
НИЦЯ за людиною похи-
лого віку, м. Гадяч. Тел. 
0951286098
 ПП «Універсал» запрошує 
на роботу ОХОРОННИКІВ. 
Тел. 0993168992
 У магазин потрібен ПРО-
ДАВЕЦЬ. Тел. 0501881471



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ

Банкетне меню

Тел. 066 2473630
Поминальні обіди

ФГ «Литвиненко Агро» 

Тел. 066-939-27-97
ОРЕНДНА ПЛАТА ВИСОКА

Візьме в оренду земельні паї, 
на території колишньої 

Книшівської сільської ради. 

вул. Гетьманська, 62 б
Email granitaleks@gmail.com

Тел.: 0951750493, 0989224216

Гранітні вироби
Пам’ятники в наявності 

та на замовлення 
(гранітні та з бетону)

Магазин пам’ятників

УСТАНОВКА ТА РЕСТАВРАЦІЯ
Гарантія та розстрочка

Тел.:

УСТАНОВКА ТА РЕСТАВРАЦІЯ

«Володимир Путін вже багато років наводив 
докази на користь геноциду українців. 
Ми дослухалися? Десять років тому він 
запропонував, слідом за нацистським 
мислителем-юристом Карлом Шміттом і 
російським фашистським філософом Іваном 
Ільїним, якого Путін вважає вчителем, 
починати політику з розрізнення друга і 
ворога. Україна була вимушеним другом, 
ворогом був той, хто не розумів, що українці 
– частина російської цивілізації. Для Путіна 
«єдність душ» росіян і українців була волею 
Бога, захищеною актом насильства, що 
очищує».

У довгому липневому есе Путін стверджував, що 
української нації не існує. Доповнюючи свої більш 
ранні заяви іншими, які він представив як історич-
ні, Путін писав про «єдність» росіян і українців. За-
хід нібито збив українців з пантелику, змусивши по-
вірити в те, що у них є своя окрема ідентичність, але 
це можна виправити. Це перегукувалося з думкою Гіт-
лера. Фюрер також вважав українців природним ко-
лоніальним народом, який, одного разу звільнившись 
від нібито єврейського керівництва Радянського Со-
юзу, з радістю служитиме новим господарям. Дми-
тро Медведєв скоротив розрив між цими двома по-
зиціями, ясно давши зрозуміти, що український уряд 
дискваліфікований президентом-євреєм. За кілька 
тижнів до вторгнення Росія відмовилася вести пере-
говори з Україною, представивши її васалом [США]. 
Путін продовжив суперечку 21 лютого, заявивши, що 
російські війська увійдуть в Україну, тому що україн-
ська держава – штучна. Оскільки Україна була «пов-
ністю створена Росією», Росія мала право виправити 
свою помилку. Стверджувати, що немає ані нації, ані 

держави, значить претендувати на право їх знищити. 
«Денацифікація» і «демілітаризація» – дві цілі вій-
ни, про які Путін оголосив 24 лютого, в день початку 
вторгнення, – означали не що інше, як це.

«Денацифікація» означає усунення людей, які не 
розуміють, що Україна є частиною великої Росії. Лег-
ко увійти в оману через збочену відсилку до нацистів, 
оскільки Україна – демократія з президентом-євреєм, 
а російські бомби вбили навіть вцілілого у концтаборі. 
Але за цим ховається політика: «денацифікація» для 
Путіна означає всього лише дозвіл вбивати або депор-
тувати. Оскільки термін «нацист» не відноситься ні до 
кого конкретно, він є виправданням нескінченної вій-
ни і чисток. Поки українці чинять опір, будуть і «на-
цисти», яких потрібно карати.

«Демілітаризація» означає руйнування суверенної 
держави силою, що включає в себе усунення всіх, хто 
здатний зберегти елементарні форми суверенітету. 
Первісною метою війни було захоплення (і, ймовір-
но, знищення) українського керівництва, яке Путін 
24 лютого охарактеризував як «антинародну хунту», 
а наступного дня – як «наркоманів і неонацистів».

16 березня в ході гарячкової промови, назвавши сво-
їх внутрішніх критиків «зрадниками» і «покидьками», 
Путін назвав росіян, що мають зв›язки із Заходом, 
«мошкарою». На його думку, українці – це росіяни, 
яким подобається Захід. Їх треба виправити силою – 
«очистити» або «виплюнути», як він висловився в тій 
промові. Путін передбачав крах України за два дні. 
Цього не сталося, але відповідна пропаганда була на-
віч. Декларація про перемогу була випадково опублі-
кована офіційною російською прес-службою РІА Но-
вини 26 лютого. У ній всі теми путінського геноциду 
були відтворені з точки зору «нової епохи». Україн-
ської держави більше немає, а населення її території 

з радістю прийняло російське панування. «Єдність» 
досягнуто через «вирішення українського питання». 
Української держави «більше ніколи не буде», а маси 
задоволено пристосувалися до життя в якості «мало-
росів». Відстань між цими фантазіями та реальністю 
гарантує нинішні звірства. Путін не може визнати по-
милку, і він мусить спробувати підпорядкувати світ 
своїй фантазії. Перемога може означати тільки кра-
їну, зруйновану настільки, що у залишків населення 
без громадянства не буде іншого вибору, окрім як ви-
знати, що вони належать іноземній державі, підкори-
тися російському поліцейському контролю і переви-
хованню на все життя, і змиритися з тим, що їхні діти 
будуть виховуватися як росіяни без будь-яких свобод, 
які вони знали, будучи українцями. Ці наміри видно в 
тому, як ведеться війна: продовжують прибувати заго-
ни вбивць, а місцеві еліти продовжують зникати. Ти-
сячі українців були депортовані до Росії проти їхньої 
волі. Лікарні, школи та цивільні бомбосховища зно-
ву і знову стають мішенями. Чверть населення у 44 
мільйони людей була переміщена в результаті війни.

Слова Путіна чітко відображаються в діях його кра-
їни в Україні. У статті II Конвенції Організації Об›єд-
наних Націй про геноцид вказані п›ять дій, які від-
повідають цьому визначенню; всі п›ять були вчинені 
російськими військами в Україні. Що стосується до-
казів намірів: Путін зізнавався у цьому весь цей час.

Українці все це розуміють; ось чому вони воюють. 
Бачення прагнення Путіна до геноциду може допо-
могти решті з нас зрозуміти, звідки взялася ця війна, 
куди вона йде і чому її не можна програти.

Тімоті Снайдер, історик і письменник, опублікувало 
видання The Washington Post

«….І ВРАЖОЮ, ЗЛОЮ КРОВЮ….»
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