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Миргородський м’ясокомбінат 
приймає замовлення 
на М’ЯСО СВИНИНИ

тел. 0930106631



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 12 (1011)
14 квітня 2022 року2 Про нас

Днями Полтавська облрада зібралася на позачер-
гове засідання й ухвалила важливі рішення. Виділи-
ли до резервного фонду області 100 млн грн на по-
треби ТрО та безкоштовне харчування переселенців. 
100 млн виділяємо на медицину області. Закупівля 
нового обладнання, ліків, реагентів. Завершимо за ці 
кошти ремонт в обласному онкодиспансері, де вста-
новимо перший на Полтавщині лінійний прискорю-
вач. Окрім того, завершимо ремонт відділення судин-
ної хірургії в обласній лікарні імені Скліфосовського 
– на це виділено 25 млн. Майже 80 млн грн виділяє-
мо для обласних комунальних підприємств «Полта-
ватеплоенерго» та «Полтававодоканал» – на рекон-
струкцію котельні у Полтаві й ремонти колекторів. 
Партнери – саме так можна назвати наші обласну ад-
міністрацію та обласну раду.

У Полтаві побувала віце-прем’єрка Ірина Верещук 
і відзначила Полтавщину як приклад надійного гума-
нітарного хабу. 

«Я відчуваю тут надзвичайну згуртованість, енер-
гію перемоги. Немає ніякої депресії, немає ніякої зне-
віри – це додає сил. Я бачу людей, які щиро доклада-
ють максимум зусиль, щоб ті, хто переїхали, відчули 
трішки того життя, яке ми втратили, відчули, що май-
бутнє є. І воно точно буде в Україні, у нашій квітучій 
і такій-такій коханій державі», – сказала Ірина Вере-
щук у Полтаві. 

І на завершення. В Полтаві під відкритим небом 
виконали музичний символ нашого часу «Ой у лузі 
червона калина». Ансамбль «Полтава», камерний ор-
кестр імені Дмитра Ахшарумова та гурт «Живі ба-
рабани» разом! Класичне виконання, барабани, гі-
тара. Драйвово, по-бойовому, по-українськи. Слава 
Україні.

Повідомив Дмитро Лунін, голова Полтавської ОВА

ПОЛТАВЩИНА ПРАЦЮЄ, 
БОРЕТЬСЯ, ПЕРЕМАГАЄ

На імпровізованому майданчику, на кругу,  
8 квітня, відбулася акція. 

Збір коштів на підтримку ЗСУ та місцевої ТрО, 
яка була організована працівниками комунально-
го закладу «Гадяцький Будинок культури» «Музи-
ка проти війни».

Нас захищають справжні Супергерої: ЗСУ, На-
цгвардія, Тероборона, МВС, усі небайдужі грома-
дяни, які об’єдналися заради захисту Батьківщини.

Ми зараз, як ніколи, згуртовані і підтримуємо 
один одного і наших Захисників.

Ми дякуємо всім, хто долучився до такої потріб-
ної справи. Завдяки внескам наших небайдужих Га-
дячан на акції було зібрано 26 500 грн.

13 000 грн. - відправлені на рахунок підтримки 
ЗСУ.

13 500 грн. - передані місцевій територіальний 
обороні.

Наша акція «Музика проти війни» це меседж 
всьому світу і ворогу загарбнику:

Ми на своїй землі!
Ми нічого і нікого не боїмося,
Ми нічого і нікому не винні,
І ми нічого і нікому не віддамо!
Ми захищаємо свою державу, свій народ.
Слава Україні!

ККЗ «Дружба»

Із початку війни, на Полтавщині, зареєстровано 
1618 шлюбів. А ще народилося 1167 дітей. 
Віримо в наш народ, віримо в перемогу!

Полтавська ОВА

Вітаємо

ІЗ ПІСНЕЮ  
ДО ПЕРЕМОГИ

ВІЙНА НЕ 
ЗУПИНИТЬ 
КОХАННЯ

Цього року ми святкуємо Великдень з 
23 по 26 квітня. На превеликий жаль, 
найбільше релігійне свято православ’я 
випало на військовий час. У зв’язку з цим, 
на засіданні оперативного штабу з оборони 
Миргородського району від 8 квітня 2022 
року на території району запроваджено 
обмежувальні заходи у період Великодніх 
свят.

Основними положеннями передбачено: обме-
ження перебування громадян в громадських міс-
цях без нагальної потреби у період вихідних і свят-
кових днів (починаючи з 13 год. 00 хв. суботи 23 
квітня 2022 року до 06 год. 00 хв. вівторка 26 квітня 
2022 року), заборонено проведення масових релі-
гійних заходів на території церков та прилеглих до 
них територій за участі прихожан, обмежено до-
ступ громадян до релігійних споруд та прилеглих 
до них територій, а також заборонено перебуван-
ня у приміщеннях церков не більше 10 осіб з числа 
священнослужителів.

Всі обмеження створені виключно для вашої без-
пеки. Для ворога немає нічого святого, тому масові 
заходи – прекрасна можливість для окупанта знизи-
ти популяцію українців. Сподіваємось на ваше розу-
міння. Дотримуйтесь обмежень та зберігайте спокій.

Миргородська ВА

«ВІЙСЬКОВИЙ 
ВЕЛИКДЕНЬ»

Цього тижня 
ми запустили 
сортувальний центр 
індивідуальних 
продуктових наборів 
для Сумщини. 
Держава та бізнес 
об’єдналися заради 
людей. До запуску 
сортувального 
центру в Полтаві 
долучилися десятки 
підприємств. 
Усі необхідні 
продукти закупило 
Міністерство 
економіки України 
спільно з АТ 
«Укрзалізниця». 
Наразі сотні 
волонтерів збирають 
індивідуальні 
продуктові набори 
для жителів сусідньої 
області. Зібрали 
вже 20 тисяч 
наборів. Плануємо 
сформувати 500 
тисяч таких пакунків. 
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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.

11 квітня до приміщенні міської ради було 
досить гамірно. Бійці територіальної оборони 
та добровольчого батальйону Гадяччини 
прийшли висловити своє невдоволення 
діями міського голови та його заступників. 
Про що говорили та як домовлялись – далі.

Чому прийшли?
Питання, яке завжди стає «кісткою в горлі» – фі-

нансування. 6 квітня до міського голови надійшло 
письмове звернення від ТрО та добровольчого ба-
тальйону з приводу фінансування нагальних питань 
та вирішення важливих потреб. Відповіді не отрима-
ли, тому було прийняте рішення поступити більш ді-
євим способом – особистою присутністю. 

Основні тези:
- форма для учасників добровольчого батальйону;
- облаштування нового приміщення базування 

ТрО;
- забезпечення паливо-мастильними матеріалами 

та автомобілями;
- фінансова допомога учасникам добробату;
На всі ці потреби у міській раді, як завжди, не 

знайшлось коштів. Звісно, ми не можемо сказати, 
що міська рада взагалі нічого не зробила, але темпа-
ми вирішення цих питань присутні були незадоволе-
ні. Ми повинні розуміти, що кошти, які закладені в 
бюджет надходять протягом року з акцизу, податків 
та іншого. Тобто, іншими словами, фізично грошей 
на рахунку немає, тільки на папері в формі прогнозу. 
Але ж на секунду, пройшло 47 днів війни, а деякі пи-
тання так і не зрушили з мертвої точки. Міська рада 
не хоче, або не вміє шукати альтернативні варіанти 
фінансування, такі як відмова від премій або ямково-
го ремонту. Провести інтернет до нового штабу ТрО 
коштує 60 тисяч гривень, а куди зник супутниковий 
інтернет Starlink, який дістався безкоштовно. Мир-
городщина зібрала 6 мільйонів гривень з аграріїв, які 
сплатили по 100 гривень за гектар оброблюваної зем-
лі, про що й повідомив наш міський голова. А ми? 

Після цього пролунали «обіцянки», що на Га-
дяччині буде так само, але КОЛИ саме ми так і не 
дізнались.

Надія, що все вирішиться само собою – потугами 
небайдужих та волонтерів сходить нанівець, бо біль-
шість волонтерських організацій вже майже вичерпа-
ли свій потенціал. На потреби ЗСУ та ТрО збирають 
кошти небайдужі громадяни, так навіть благодійний 
рахунок у казначействі не було створено. У кожної 
громади, з адекватним керівництвом,  такий рахунок 
є. А у нас - «відмазки».

Після двох годин обговорень сторони таки дійшли 
до, якої не якої, згоди в деяких питаннях. Міський 
голова пообіцяв знайти кошти на паливо-мастиль-
ні матеріали, форму та фінансові виплати доброба-
тівцям. Окрім цього, повідомив, що облаштування 
приміщення вже розпочато. Низка ж інших питань, 
по яких не дійшли згоди, ще буде обговорюватися.

Можливо, відносна «тиша» на просторах Гадяч-
чини дає право думати, що все «вже в минуло-
му». Але війна не закінчилась, ворог не капітулю-
вав. І кожне питання обороноздатності нашого краю 
– першочергове. 

Влад Лидзарь

у зв’язку з тим, що вартість газети зменшилась, а 
ви вже заплатили за старою ціною ми прийняли рі-
шення – різницю вартості компенсувати будь - якою 
публікацією в газеті (оголошення, некролог, вітан-
ня чи реклама). Для цього потрібно мати квитан-
цію про передплату та текст бажаної публікації. Тел. 
0508011885.

Дякуємо, що залишаєтесь з нами!
«БМ»

Завдяки існуючим запасам, після авіаудару по 
НПЗ у Кременчуці, аграрії мають паливо для прове-
дення посівної. Проблеми поки що з продажем бен-
зину і дизпалива для населення, але ці питання ма-
ють вирішити найближчим часом. Про це повідомив 
начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час 
прес-конференції 7 квітня: «Як повелося, аграрії на 
Полтавщині — заощадливі і вони запасаються пали-
вом заздалегідь. Тому, дійсно, є деякі проблеми, але 
вони загалом поодинокі і ми їх поки, після звернень, 
вирішуємо. Загалом ситуація важка по паливу, але 
контрольована. Що стосується армії, аграріїв, еко-
номіки, палива вистачає. Що стосується населення, 
то існують дефіцитні моменти по заправках. Думаю, 
найближчим часом ми вирішимо це питання. Але 
хочу всіх запевнити: не треба панікувати, ситуація 
загалом контрольована».

Він повторив, що удари зруйнували підприємство 
і воно зараз не працює — попри заяви міського голо-
ви Полтави Олександра Мамая про те, що НПЗ про-
довжує роботу в штатному режимі. Таку інформа-
цію очільник громади надавав журналістам менше, 
ніж за добу після обстрілів, коли пожежа навіть не 
була ліквідована.

«Що стосується пана Мамая. Ну, по-перше, я не ко-
ментую те, що говорять керівники громад і де вони 
беруть інформацію. Якби це сказав, наприклад, місь-
кий голова Кременчука Малецький, я розумів би: лю-
дина дотична до підприємства, знає ситуацію і мі-
сті. Але коли міський голова Полтави коментує те, 
що не входить до його компетенцій, це якийсь жах. 
Чому він не коментує, що у нього в Полтаві відбува-
ється? Це для нас найголовніше питання. Зараз НПЗ 
не працює і крапка. І більше мені коментувати нічого. 
А щодо компетенції пана Мамая у питаннях Кремен-
чука, у мене є великі сумніви, що він володіє інфор-
мацією будь-якою. І чому він це говорить? Не знаю. 
Коли людині нема чого говорити про своє місто, го-
ворить про те, що, певно, він не займається містом».

Дарина Синицька, «Полтавщина»

Аграрії області засіяли ранні зернові культури на 
площі 78,8 тис. га, що становить 86% до прогнозу.

Завершено посів пшениці – 3,9 тис. га, гороху – 7,5 
тис. га та вівса – 2,0 тис. га.

Продовжується посів ячменю, якого посіяно на 
площі 65,4 тис. га (83% до прогнозу).

Повідомляє Полтавська ОВА

ШАНОВНІ 
ПЕРЕДПЛАТНИКИ! 

ПОСІВНА РАННІХ 
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

СИТУАЦІЯ  
З ПАЛЬНИМ

47 ДНІВ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

ВАШІ 20 ГРИВЕНЬ 
ДЛЯ АРМІЇ ТЕЖ 
РОБЛЯТЬ СВОЮ 
СПРАВУ

Повідомляємо вам, що запускається пільговий 
маршрут Гадяч – Соснівка – Лютенька – Гадяч, що-
середи, починаючи з 13 квітня. 

За наступним графіком роботи:
1) 5-40 Гадяч – Соснівка - 06-40 Лютенька – Гадяч;
2) 11-50 Гадяч – Соснівка -12-50 Лютенька – Гадяч.
Ці два рейси в день є пільговими. Пільгові катего-

рії громадян будуть їхати безкоштовно, всі інші – за 
гроші.

Лютенська сільська рада

Гадяцька, Краснолуцька, Великобудищанська, Пе-
трівсько - Роменська, Лютенська та Сергіївська гро-
мади щодня повідомляють, що всі об’єкти критичної 
інфраструктури у населених пунктах функціонують. 

Тероборона несе чергування на блокпостах та ву-
лицях міста і сіл.

На територіях громад тривають збори гуманітарної 
допомоги. Якщо у вас є можливість допомогти одя-
гом, предметами першої необхідності, їжею, ліками – 
звертайтесь до старост своїх населених пунктів. Га-
дяччина не тільки збирає та відправляє допомогу, а 
й отримує «дефіцитні» товари та продукти від Мир-
городської військової адміністрації.

Чимало населених пунктів Гадяччини межують із 
Сумською областю. 12 квітня, вранці, голова Сум-
ської ОВА Дмитро Живицький у відеозверненні по-
відомив, що російська війська стоять на кордоні з 
Сумською областю, але сил для удару у них немає. 
Тому не панікуйте, ситуація під контролем.

«Щодо питання можливого вторгнення і загрози. 
Дійсно, війська на кордоні з Україною є. На кордоні 
із Сумською областю – є. Вони постійно переміщу-
ються, передислоковуються, їх то більше, то менше, 
але наразі ми не спостерігаємо такого ударного угру-
повання», – зазначив він. За словами Живицького, 
триває робота над тим, щоб вторгнення не відбуло-
ся. А також додав, що попередня сума збитків від вій-
ськових дій в області становить понад 10 млрд. грн. 
Кабмін уже виділив 250 млн. грн. - на першочергове 
відновлення інфраструктури та житлових будинків.

Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не поши-
рюйте неперевірену інформацію - пам‘ятайте, що во-
рог також веде інформаційну війну проти України та 
активно публікує фейки. У нинішній ситуації паніка 
- найбільший ворог.

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.

Також звертаємося до всіх жителів Гадяччини та 
внутрішньо переміщених осіб про те, що є розпоря-
дження військової адміністрації про заборону відві-
дувати ліс. Окрім цього, нагадуємо про заборону будь 
-якого способу вилову риби та судноплавства.

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

Якщо вам потрібна діагностика (КТ, мамографія, 
УЗД, рентгенографія, функціональна діагностика, 
лабораторні та ендоскопічні дослідження), лікуван-
ня чи консультації лікарів, - радо допоможемо.

Вся додаткова інформація за телефонами:
- 050 218 25 25;
- 096 218 25 25.

Фейсбук Гадяцької МЦЛ

АВТОБУСНЕ 
СПОЛУЧЕННЯ 
ЛЮТЕНЬКА - СОСНІВКА

У ГРОМАДАХ 
ГАДЯЧЧИНИ 
СИТУАЦІЯ ПІД 
КОНТРОЛЕМ

ЛІКАРНЯ ПРАЦЮЄ У 
ЗВИЧНОМУ РЕЖИМІ
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Минулого тижня
в Гадячі народилося
1 немовля

9 осіб
пішли
з життя

6 пар
одружилися

жодна пара
не розлучилася

Євген Рогачов, начальник Головного управління 
поліції Полтавщини, повідомив: «Використовуючи 
Інтернет-платформи, чоловік та жінка, які мешкають 
у Кременчуці, пропонували допомогу в оренді житла 
та організації перевезень до західних регіонів Укра-
їни людям, які вимушені були залишити свої домів-
ки через бойові дії. За свої послуги зловмисники бра-
ли передоплату, однак після надходження грошей на 
картрахунки припиняли зв’язок з громадянами. Се-
ред ошуканих, які прагнули знайти безпечний при-
хисток на Полтавщині, жінки з дітьми».

Шахрайську схему викрили співробітники від-
ділу протидії кіберзлочинам Полтавщини спільно 
зі Слідчим управлінням обласної поліції, під про-
цесуальним керівництвом Полтавської обласної 
прокуратури.

Андрій Мірошниченко, т.в.о начальника відділу 
протидії кіберзлочинам в Полтавській області, заува-
жив: «За попередніми даними, мешканці Кременчу-
ка ошукали щонайменше 10 жителів інших регіонів, 
які виїхали з гарячих точок України, рятуючи влас-
ні життя. Під час обшуків правоохоронці вилучили 
у фігурантів мобільні телефони, банківські картки, 
сім-картки різних операторів зв’язку та інші речо-
ві докази». За викритими фактами Слідчим управ-
лінням обласної поліції здійснюється розслідуван-
ня за частиною 3 статті 190 (Шахрайство, вчинене у 
великих розмірах, або шляхом незаконних операцій 
з використанням електронно-обчислювальної тех-
ніки) Кримінального кодексу України. Санкція кри-
мінальної норми передбачає від трьох до восьми ро-
ків ув’язнення.

У рамках відкритого кримінального проваджен-
ня призначені експертизи, а також реалізуєть-
ся комплекс слідчо-оперативних заходів. Зокрема, 
щодо встановлення інших осіб, які стали жертвами 
Інтернет-шахраїв.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

До уваги жителів області.
Із 10 квітня час комендантської години буде скоро-

чено по всій Полтавській області, тепер вона трива-
тиме з 21:00 до 05:00.

 Полтавська ОВА

У Кременчуці раніше судимий ексміліціонер 
виявився зрадником України. За грошову 
винагороду він повідомляв ворогові 
координати розташування ЗСУ. Працівники 
Полтавського управління Департаменту 
внутрішньої безпеки НПУ викрили мешканця 
Кременчука на діяльності, спрямованій на 
шкоду Україні.

43-річний фігурант в минулому проходив службу 
у різних підрозділах полтавської міліції, зокрема і у 
внутрішній безпеці. Згодом перейшов на іншу сторо-
ну закону і був судимий за крадіжку з проникненням, 
вимагання та шахрайство.

Далі зловмисник «піднявся на інший рівень зло-
чинності», спрямований проти держави. Чоловік - 
прибічник одного з колишніх нардепів опозиційної 
партії - почав активно підтримувати російську про-
паганду. А після повномасштабного вторгнення во-
рога в Україну колаборант запропонував окупантам 
свої послуги «по зливу позицій ЗСУ».

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки 
НПУ слідче управління поліції Полтавщини розпо-
чало кримінальне провадження. Під процесуальним 
керівництвом Полтавської обласної прокуратури та 
за фізичної підтримки поліції особливого призначен-
ня правоохоронці провели санкціонований обшук у 
фігуранта. Під час заходів вилучено гранату Ф-1, за-
пал до неї, сигнальну ракету та два мобільні телефо-
ни, один з яких чоловік викинув через вікно на по-
чатку слідчих дій.

У мобільному телефоні зловмисника виявлено 
смс-повідомлення, в яких за грошову винагороду він 
обіцяє загарбникам скинути інформацію щодо місць 
розташування Збройних сил України.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань вне-
сено відомості за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Посягання 
на територіальну цілісність і недоторканність Укра-
їни) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі збро-
єю, бойовими припасами або вибуховими речовина-
ми) Кримінального кодексу України. Слідчі поліції 
готують чоловікові оголошення про підозру. На те-
перішній час зловмисник затриманий в процесуаль-
ному порядку до обрання запобіжного заходу. Йому 
може загрожувати позбавлення волі на строк від 10 
до 15 років або довічно.

Департамент внутрішньої безпеки 
Національної поліції України

Про це повідомили на 
фейсбук-сторінці громади.
Наразі на Полтавщині заборонено відвідування 

лісних масивів. Бо тікаючи від українських захис-
ників російські військові часто залишають замаско-
вані пастки, що можуть нашкодити цивільним. Осо-
бливо небезпечними зараз є лісові масиви, поля та 
узбіччя доріг.

Правоохоронці радять утриматися від заміських 
прогулянок лісами, просіками та польовими доро-
гами, де можуть бути приховані вибухівка, міни чи 
«розтяжки».

Якщо ви знайшли підозрілий предмет:
 не торкайтеся його та не намагайтеся перенести чи 

самостійно знешкодити;
відійдіть подалі від цього предмета (за можливо-

сті позначте місце знаходження та обмежте доступ 
до нього інших), попередьте перехожих про можли-
ву небезпеку;

негайно повідомте про виявлений предмет підроз-
ділам ДСНС «101» або до поліції «102». Перш ніж 
телефонувати, відійдіть на значну відстань від не-
безпечної ділянки;

дочекайтеся прибуття спеціалістів.
Щоб допомагати нашим захисникам і захисницям, 

потрібно розрізняти техніку українських збройних 
сил та ворожу, а також максимально блокувати її або 
завдавати шкоди.

Мешканка Сергіївської громади вирішила допомог-
ти сусідці прибрати на подвір’ї біля будинку — під 
час спалювання кукурудзиння сталася пожежа. Про 
це повідомила прес-служба ГУ ДСНС Полтавщини.

Місцева мешканка, 8 квітня,  пішла до сусідки, яка 
має проблеми зі здоров’ям, та запропонувала до-
помогти прибрати на подвір’ї. Під час спалювання 
старого кукурудзиння вогонь перекинувся на суху 
рослинність. Жінка намагалася ліквідувати поже-
жу самостійно, але вогонь швидко поширювався за 
межі приватного домоволодіння. Вона отримала тер-
мічні опіки обличчя та рук — її госпіталізували. По-
жежу ліквідували працівники Петрівсько-Ромен-
ської МПО. Вогонь знищив близько 1 гектара сухої 
рослинності.

Нагадаємо, в області тривають спільні рейди по-
ліції та рятувальників, спрямовані на інформування 
населення про юридичні наслідки самовільного ви-
палювання стерні та залишків рослинності, попере-
дження таких фактів, а також вчасного їх виявлення 
та реагування відповідно до вимог чинного законо-
давства в умовах воєнного стану.

КОЛИШНЬОГО 
МІЛІЦІОНЕРА 
ЗАТРИМАЛИ ЗА 
ДОПОМОГУ ОКУПАНТАМ

УВАГА! ЧАС 
КОМЕНДАНТСЬКОЇ 
ГОДИНИ СКОРОЧЕНО

АФЕРИСТИ 
ОШУКУВАЛИ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 

ОТРИМАЛА ОПІКИ ПІД 
ЧАС СПАЛЮВАННЯ 
СУХОСТОЮ

У ВЕЛИКО-
БУДИЩАНСЬКІЙ 
ГРОМАДІ ВИЯВИЛИ 
У ЛІСІ РОЗТЯЖКИ 

У області наразі встановлено 297 блокпостів — їх 
оптимізують і залишать близько ста, а, можливо, й 
того менше. Наразі керівництво області дійшло дум-
ки, що це забагато, тому влада вирішила поступово 
їх прибирати — особливо на автотрасах. Про це по-
відомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лу-
нін: «Коли все починалося, то створення блокпостів 
було дуже важливе не тільки з боку безпеки, але й з 
точки зору того, що люди повинні були згуртуватися, 
об›єднатися та почати діяти проти ворога. У нас було 
зроблено 297 блокпостів по Полтавській області. Три 
тижні тому було прийняте рішення щодо оптиміза-
ції цих блокпостів, тому що десь вони лише заважа-
ли руху, а якогось безпекового навантаження не нес-
ли», — пояснив Лунін.

За його словами, Рада оборони області виріши-
ла поступово зменшити кількість блокпостів до ста. 
«Зараз ми поступово рухаємося, крок за кроком, ви-
вчаємо питання кожного блокпоста: або його пере-
міщуємо з основної траси на в›їзди в громади або 
в›їзди в населені пункти та координуємо роботу», — 
додав Лунін. Насправді, і сотні блокпостів може бути 
забагато. Їх варто оптимізувати так, щоби лишити ті, 
на яких патрулюють правоохоронці.

 — Якщо ситуація в області не буде погіршуватися, 
то і сто блокпостів — забагато. Але хочу сказати, що 
є блокпости, які організовані на рівні ОВА. Там ма-
шини зупиняють, у більшості випадків, поліцейські 
— співробітники правоохоронних органів. І вони про-
водять спілкування з тими, хто знаходиться в авто-
мобілях. Потім, якщо в них є підозра, вони їх відда-
ють військовим, які вже роблять прискіпливий огляд 
транспортного засобу і людей, які там знаходяться. В 
громадах — там, де є старости, або люди самі встано-
вили ці блокпости — робота так не організована і ми 
її покроково будемо завершувати. Тому що на рівні 
кожної громади є координація з поліцейськими та 
військовими — і вони організовують все так, як воно 
має бути, — вважає Дмитро Лунін.

До поліції Полтавщини з 24 лютого по 12 квітня 
поточного року від батьків та родичів надійшли 22 
повідомлення про безвісти зниклих дітей. Усіх роз-
шукали та повернули в родини.

«За кожним фактом зникнення дитини на пошу-
ки одразу залучалась максимальна кількість полі-
цейських і військових. Також активно допомагали 
місцеві мешканці, волонтери та родичі. Завдяки зла-
годженим спільним діям, усіх дітей розшукали та по-
вернули в родини», – зазначили у поліції.

Нагадаємо: якщо у вас є достатньо підстав вважа-
ти, що ваші діти чи дорослі родичі зникли безвісти – 
не зволікайте, а одразу звертайтеся за допомогою до 
поліції на номер 102, або надайте інформацію будь-
яким іншим, зручним для вас, способом. 

Поліція Полтавщини

НА ПОЛТАВЩИНІ 
ЗНАЧНО ЗМЕНШАТЬ 
КІЛЬКІСТЬ БЛОКПОСТІВ

З ПОЧАТКУ ВІЙНИ 
НА ПОЛТАВЩИНІ 
РОЗШУКАЛИ 22 БЕЗВІСТИ 
ЗНИКЛИХ ДІТЕЙ
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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.
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ПРОДАМ ІНДИКІВ, 
бройлерів, мулардів, 

качок, гусей

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

 БУДИНОК, вул. Кондратенка, 
113. Газ, вода, з/д 6 соток. Недо-
рого. Тел. 0505976790. 

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

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

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

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

 БУДИНОК, с. Римарівка, у доброму 
стані, з/п 60 м.кв. Газифікований, сква-
жина. Тел. 0662821343.  

 ДАЧА 2-поверхова, кооп 
«Нафтовик». Плита, камін, сарай, 
полив води, сад, город. Тел. 
0667011653, 0975799474. 

 БУДИНОК, с. Максимівка. Без 
зручностей, внизу ставок, є з/д. Тел. 
0993501972. 

 БУДИНОК 7 км. від м. Гадяч. Газ, 
гаряча і холодна вода, зручності в 

будинку. Молодий сад, з/д. Ціна дого-
вірна. Тел. 0958060331. 

 БУДИНОК, с. Розбишівка, газ, гос-
подарські споруди, гараж, колодязь, 
сад. Поряд луг, річка. Тел. 0506858793.

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

 БУДИНОК, с. Хитці. Тел. 
0502824783.

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

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

 САДИБА с. Плішивець. Будинок та 
л/кухня газифіковані. Проточна вода, є 
сараї, гараж, колодязь, садок. Площа 
58,9 м.кв. Тел. 0979808710

КВАРТИРИ
Продаж

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

 3-КІМН.кв., 68,7 м.кв., 1-й поверх, 

індивідуальне опалення, р-н Сар-
ського. Тел. 0953115816

 3-КІМН. кв., р-н В. Кругу, в будинку 
де м-н «Горизонт». Є сарай, погріб. Або 
обміняю на 1- чи 2-х кімнатну квар-
тиру. Тел. 0664116050, 0995412446, 
0981794275

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

 З/Д під будівництво житлового 
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) продається З/Д площею 
0,40га. Водопровід та електромережа 
в наявності. Ціна за домовленістю. Тел. 
0667538364, 0687497340

 З/Д 10 соток, р-н новобудов, вул. 
Степова, 10. Л/кухня, погріб. Недо-
рого, ціна договірна. Тел. 0950615720. 

 З/Д 8 соток, з нежилим будинком. 

Комунікації частково, молодий сад. 
Вул. Першотравнева, 101 (біля РЕСу). 
Ціна договірна. Тел. 0956843543

ОБМІН

 БУДИНОК, с. Вельбівка на будинок 
у м. Гадяч в будь-якому стані. Тел. 
0502382613

ЗДАМ

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790

 ЖИТЛО, подобово, на тривалий 
термін або бригаді у відрядженні, 
Інтернет, кондиціонер. Можливість 
надання відповідних документів. Тел. 
0508783429. (15) 

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

 1-КІМН. кв., р-н Черемушки, 
сімейній парі на тривалий термін. Част-
ково вмебльована. Тел. 0661130416

 1-КІМН. кв., у приватному сек-
торі на тривалий термін одинокому або 

сім’ї без дітей. Вмебльована, холо-
дильник, пральна машина, телевізор, 
душ. Тел. 0994703562

АВТО
Продаж

 DAEWOO Lanos, 1998 р.в., двигун 
1,5, газ/бензин. Тел. 0662683686

МОТО
Продаж

 МОПЕД «Дельта». Пробіг 3 тис. км. 
Тел. 0502219042

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА С/Г ТЕХ-
НІКА із Польщі: обприскувачі, дискові 

борони АГ, культиватори, розкидачі мін-
добрив, плуги та інше. Доставка. Тел. 
0938156531, 0972790378. (29)

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

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

 Т-25: колінвал, стартер, гене-
ратор, головка блока, гума 6,50х16. Тел. 
0502219042

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

 ЩЕБІНЬ різних фракцій, гран-
відсів, пісок, керамзіт, газоблок, 
кільця каналізаційні ЗБВ, діаметр 
1 – 1,5м. та кришки до них. Тел. 
0953514363

 ТРУБИ цементні діаметр 100мм. 
Залізо  покрівельне 120х225см. Ємність 
для зерна 120х65х30 см. Тел. 0668411837

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.

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.

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

Тел. 0953514339Тел. 0953514339

Качки Муларди
Качки бройлерні
Добові та підрощені

ПРОДАМ МОЛОДИХ 
КУРЕЙ

тел. 0668835406-Олена, 
0664566209-Олександр

із 30 квітня здійснює продаж
підрощеного молодняка:
-бройлери;
-курчата м’ясо-яєчних порід;
-каченята;
-Муларди;
-курка-несучка

ОХТИРСЬКИЙ ПТАШНИК

приймає замовлення на 
поминальні обіди у кафе 

та на виїзд
Тел. 0993376725, 0981208482

КАФЕ «ВОГНИК» 
м. Гадяч,  вул. Будька 

(район Сарського перехрестя)
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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

Cумуємо, пам’ятаємо

14

коней, свиней, кнурів
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

БИКІВ 
КОРІВ
ТЕЛЯТКУПЛЮ

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

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

макулатуру, поліетилен, беги 

Тел. 0501838458, 0980922374

12

РЕМОНТ
скутерів та мопедів.

Запчастини.
Доставка нерухомих 

мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

МЕБЛІ
Продаж

 М’ЯКИЙ КУТОЧОК + 2 крісла у пода-
рунок. Тел. 0951850057

РІЗНЕ
Продаж

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

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

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

 НАСІННЯ СОЇ. Канадський сорт 
КАНЗАС (KANSAS SB). Дуже висо-
коврожайний сорт. Перша репро-
дукція. Вегетаційний період від 95 до 
100 днів (ранній). Тел.0972651259, 
0663344241

 КАРТОПЛЯ дрібна, с. Петрів-
ка-Роменська. Тел. 0500698895

 СОЯ, кукурудза. Тел. 0995484823, 
0992488500

 ЦЕГЛА б/в та нова. Дошка. Дрова. 
Обрізки з пилорами. Доставка. Тел. 
0501446845

 ПАСІКА в хорошому стані. Ціна 
договірна. Тел. 0954404655

 ПШЕНИЦЯ, кукурудза. Тел. 
0502187310

 ПШЕНИЦЯ. Тел. 0957687467

 КОМПАНІЯ ПРОДАЄ НАСІННЯ
соняшника, кукурудзи, гербі-
циди, інокулянти, стимулятори та 
інше. Кредит на деякі товари. Тел. 
0675779693

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

 КОМПРЕСОР автомобільний, стаціо-
нарний, 220В. Тел. 0999533821.

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

 МЕБЛІ. Стільці, посуд. Лампа 
паяльна. Бак для душа, зерна, палатка. 
Каністри. Телевізор малий. Колонки. 
Дитячий велосипед та взуття. Туфлі, 
босоніжки р. 35-37. Тел. 0955711574.

 ВЕЛОСИПЕД у гарному стані, находу. 
Ціна 2000 грн. Тел. 0999777637

 КОМПРЕСОМЕТР дизельний, новий, 
у комплекті, з насадками. Ціна 700 грн. 
Тел. 0999777637 

 КУКУРУДЗА, пшениця. Тел. 
0990141820

 ТРУБИ цементні, 3 шт., діам. 
100мм., довжина 4м. Гума В-19. Ємність 
1,20х0,65х0,30м. Тел. 0668411837.  

 ЦИБУЛЯ, морква, тренажер, акор-
деон, велосипед. Тел. 0662180357. 

 ВЕЛОСИПЕД дитячий, для дівчинки 
5-9 років. Гарний стан. Ціна 1500 грн. Тел. 
0662683686. 

 БІДОН з нержавіючої сталі, 30л. Ціна 
500 грн. Тел. 0662683686. 

 НАСІННЯ СОНЯШНИКА іспан-
ської селекції «Mirasol», кукурудзи «Mais 
Dnipro» та «PSC» (ФАО 250, 270, 290). 
Доставка. Склад у смт. Липова Долина. 
Можлива доставка.  Тел. 0965156001, 
0666936622 (Анатолій)

 ВЕЛОСИПЕД дитячий для дівчинки 
5-9 років. Гарний стан. Ціна 1500 грн. Тел. 
0662683686. 

 РАДІАТОРИ чавунні, 7-секційні, 
б/в. Труби різних діаметрів, б/в. Тел. 
0662060717

ТВАРИНИ
продаж

 ПОРОСЯТА червонопоясі і чисто-
кровний дюрок. Вік 1,5 міс., вага від 10 кг. 
Тел. 0990494500, 0954768247

 БДЖОЛОСІМ’Ї. Тел. 0968401669, 
0955075171

 МАЛЕНЬКІ КАЧЕНЯТА – шипуни. 
Тел. 0994867747

 КОЗА ряба, кітна 4 міс. за 2-м окотом. 
Тел. 0687469402. 

 КОЗЕНЯТА Тел. 0666100366

КУПЛЮ

 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 гімназією імені 
Олени Пчілки Гадяцької  районної ради 
Полтавської області

 ВТРАЧЕНИЙ військовий квиток
виданий на ім’я Ігоря Васильовича 
Онацького, 1978 року народження

ПОСЛУГИ

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, холо-
дильників, мультиварок, мікрохвильовок, 
пилососів, хлібопічок та іншої побутової 
техніки. Ремонт електроінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611

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

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

 УТЕПЛЕННЯ КВАРТИР, приватних 
будинків, герметизація швів. Швидко. 
Якісно. Тел. 0660930660

 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ РОБІТ: 
монтаж – демонтаж, металопласт – екоп-
ласт, каналізація. Встановлення лічиль-
ників, бойлерів, насосних станцій. Вода, 
опалення. Ремонт. Тел. 0662743611. 
(Олексій)

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, мікро-
хвильовок, пилососів, хлібопічок та 
іншої побутової техніки. Ремонт елек-
троінструментів. Тел. 0953255822, 
0678862611

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, пило-
сосів, холодильників, болгарок, чистка 
бойлерів, дрилів та іншої електротех-
ніки. Виїзд майстра. Зварювальні роботи, 

пайка. Спилювання дерев різної склад-
ності. Тел. 0997199623. (Олександр)

 ВИКОНАЮ БУДЬ-ЯКІ РОБОТИ у 
вашій оселі. Обпилюю фруктові дерева 
для кращого урожаю. Тел. 0991447497 
(Олександр)

 ОБРІЖУ САДОВІ ДЕРЕВА. Допо-
можу по господарству. Тел. 0991344675 
(Федір)

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

 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-якої склад-
ності. Можливий виїзд по району. Тел. 
0667724345

 ВИКОНУЄМО РЕМОНТНІ РОБОТИ. 
Стяжка, шпаклівка, штукатурка, плитка, 
утеплення будинків та інші види 
ремонтних робіт. Виїзд по місту та 
району. Тел. 0666895724

 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 ПОГЛИБЛЮЄМО
колодязі. Усі земельні роботи. Сантех-
ніка, водопровід. Ціна договірна. Тел. 
0965135200, 0959192634 (Андрій)

 КОПАЄМО КАНАЛІЗАЦІЙНІ ЯМИ, 
туалетні ями (обкладаємо цеглою), фун-
даментні траншеї. Виконуємо земельні 
роботи. Тел. 0505197360

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 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. Вирівнювання стін та стель, 
гіпсокартон, шпаклівка, фарбування. 
Укладка плитки, ламінат, лінолеум. Сан-
техніка та електрика. Охайно! Якісно! 
Недорого! Тел. 0954110091

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ до 7 т. ЗІЛ 
- 130 самоскид (дрова, цегла б/в, щебінь, 
пісок, глина, чорнозем, плити ПКЖ, гран-
відсів та інші будматеріали). Послуги екс-
каватора. Тел. 0501881470

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, мікро-
хвильовок, пилососів, хлібопічок та 
іншої побутової техніки. Ремонт елек-
троінструментів. Тел. 0953255822, 
0678862611

 ОРАНКА ОГОРОДУ та розпахування 
цілини мотоблоком. Тел. 0960767071

РОБОТА

 ПОТРІБНА ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ за 
людиною похилого віку, м. Гадяч. Тел. 
0951286098

 ПП «Універсал» запрошує на роботу 
ОХОРОННИКІВ. Тел. 0993168992

 У магазин потрібен ПРОДАВЕЦЬ. 
Тел. 0501881471

 ШУКАЮ РОБОТУ. Приберу на 
кладовищі, перекопаю огород. Тел. 
0952512043, 0950080976. 

 ПП «Укрбудсервіс-ДВМ» запрошує 
на роботу ЕЛЕКТРИКА. Оплата праці 
висока. Тел. 0666193102

Оголошення, реклама



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

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

У побуті кожен з нас, українців, не раз чув на свою адре-
су образливу кличку «хохол» - цим словом північні сусіди 
позначають нашу національну належність. Незважаючи на 
штучно культивовану велику дружбу народів СР, росіяни ча-
сто для приниження вдавалися до прізвиська «хохли». Гли-
боку образу відчували наші земляки від заклику москвичів 
«Хохлов давить надо!»: і дрібні, і великі московські та ро-
сійські чиновники, де могли і як могли, постійно «давили» 
все українське: науку, культуру, освіту, виробництво, нищи-
ли та вбивали талановитих, національно свідомих українців, 
забороняли українську мову, насильно здійснювали зросій-
щення. Москвичі та інші росіяни полюбляють замість наз-
ви «Україна» вживати слово «Хохляндія», а схильність і лю-
бов до всього українського називають «хохломанією». Наші 
надмірно бундючні, самовпевнені та агресивні північні сусі-
ди щедро нагороджують епітетом «хохол» майже кожного, від 
кого почують не лише нашу мову, а бодай українську вимо-
ву. У відповідь українці здавна називають росіян глузливим 
словом «кацап». Не раз можна почути такі синоніми назв ро-
сії, як «кацапляндія» або «кацапстан» (з урахуванням пере-
важно монгольського походження росіян). Яке ж походжен-
ня цих слів?

Наші відважні, волелюбні пращури-воїни з часів Київської 
Русі, та й значно раніше, ще з арійської доби, на голеній голові 
залишали довге пасмо волосся - чуприну або чуб. За свідчен-
ням візантійських літописців, такий чуб мав київський князь 
Святослав. Звичай носити чуби перейняли запорозькі коза-
ки, які з властивим їм гумором називали їх оселедцями. Але, 
виявляється, не всім на Запорозькій Січі дозволялося мати 
оселедці, що були своєрідними відзнаками лицарства, честі, 
відваги та людяності. Заборонялося носити чуприни-оселед-
ці недосвідченим воякам, брехунам, боягузам, злодіям, ошу-
канцям. Смертельною образою вважалося, коли хтось відтяв 
козакові «оселедця». Після знищення Січі російські царі си-
лою голили чуприни всім козакам, а непокірних жорстоко 
страчували. Портрети відважного давньокиївського князя 
Святослава, першого гетьмана Січі Запорозької Байди-Виш-
невецького, українських національних героїв: Івана Підкови, 
Івана Богуна, Івана Ґонти, гоголівського героя Тараса Бульби 
прикрашають розкішні оселедці. Московський люд називав 
чуприни, що їх носили тільки українські лицарі, «хохлами». З 
часом, незважаючи на етимологію слова «хохол», йому нада-
ли зневажливого тлумачення й «охрестили» цим прізвиськом 
усю українську націю. Є ще друге пояснення слова. Монголь-
ською мовою слово «хохул» (російський варіант – «хохол») 
означає: блакитне (хох) - жовтий (ул, улу). Із санскриту «хах» 
— небо, висота, «олл» — густота, небесний згусток, концентро-
ване небо. Так назвали наших пращурів монголо-татари, коли 
побачили жовто-блакитні прапори русичів. «Хохол» — пере-
кладається з тюркської, як «дитя неба»! 

Прізвисько «кацап» причепилося до московського народу 
від часу загарбання військами московського царя Івана IV 
столиці поволзьких татар - Казані. Сталося це за таких об-

ставин. Військо московського царя, прозваного Грізним, три-
валий час не могло здолати опір узятої в облогу Казані (1552 
рік). Лихий, підступний цар вдався до сатанинських хитро-
щів: у присутності представників татарської верхівки, вель-
мож і мусульманських священнослужителів присягнув на 
іконах та Євангелії, що подарує життя всім захисникам Каза-
ні й відпустить їх на всі чотири сторони, якщо вони складуть 
зброю і відчинять ворота фортеці. Оборонці Казані повірили 
клятві царя, склали зброю і московське військо увійшло в мі-
сто. Іван Грізний наказав вирізати всіх захисників Казані, всіх 
до єдиного. Саме після цієї кривавої акції пристала кличка 
«кацап» до московитян, а згодом - до всіх росіян. Це слово по-
ходить від татарського «кассап», що означає м›ясник, різник. 

Усі ми, українці, з дитинства чули іншу версію назви росі-
ян «кацапи». Мовляв, вони носили бороди й виглядали «как 
цап». Москалі та московські бояри справді носили бороди, й 
пишалися ними, але бороди в них були не клиновидними, ца-
пиними, а широкими і мали вигляд лопати. Та й слово «цап» 
є українським. 

…Страшна різня була в Батурині, коли кацапи вирізали всіх 
жителів, від малого до великого. Тоді, під час російсько-швед-
ської війни, Петро І, щоб викликати в українців ненависть до 
шведів, переодягав своїх солдатів у шведську форму й нака-
зував вирізувати цілі українські села. Особливі звірства ви-
явили кацапи під час першого руйнування Запорозької Січі 
в 1709 році, коли козаки повірили присязі Москви та намов-
лянням зрадника - колишнього січового курінного Гната Ґа-
лаґана і склали зброю. Кацапи до смерті замучили всіх живих 
запорожців, пустивши по Дніпру плоти з шибеницями і паля-
ми, на яких конали козаки. Та цього виявилося замало і вони 
взялися за мертвих Викопували з могил трупи не лише коза-
ків, а й ченців: «...голови їм відрубано, шкуру луплено, віша-
но, колесовано...».

Можна наводити безліч фактів жорстокості кацапів. Осо-
бливо «проявили» себе кацапо-більшовики XX століття. У 
1918 році банди Муравйова вбивали мирних жителів Киє-
ва лише за українську мову або одяг. А до яких нелюдських 
знущань вдавалися кацапи в страшному 1933 році, коли на 
кордонах України і Кубані стояла Червона армія і не пуска-
ла голодних українських селян у ситу тоді росію, де просто 
неба гнили гори звезеного з України зерна. Не забуваймо, що 
ідея голоду в Україні належить кацапу В›ячеславу Молотову 
(Скрябіну). Це він сказав Сталіну: «Хохлов и казаков может 
загнать в колхоз только голод». Під час сталінських репресій 
у катівнях НКВС душа кацапська розгулялася уволю. На-
приклад, у колишньому Жовтневому палаці в Києві у підва-
лах в›язням пробивали черепи, а інших в›язнів примушували 
ложкою їсти ще теплий мозок Тепер добре відомі й звірства, 
що чинилися в таборах ГУЛАГу, особливо тоді, коли було «до-
бровільне» приєднання Західної України. Так, у 1941 році, пе-
ред приходом німців, у тюрмах було замучено всіх ув›язне-
них: людей варили в казанах, а трупи пересипали негашеним 
вапном, щоб замести сліди. Увесь світ тоді облетіла фотогра-

фія трупа українця, в очі якого ще заживо було забито цвяхи. 
Важко перелічити всі прояви жорстокості владних росі-

ян під час Другої світової війни. Після звільнення частини 
Слобожанщини від фашистів радянські воєначальники про-
вели тотальну мобілізацію чоловіків-хохлів і відразу, без жод-
ної військової підготовки, залучили у штрафні роти. У боях 
за Харків загинуло багато українських людей. Добре озброєні 
німецькі загони із зручних, заздалегідь підготовлених позицій 
перехресним вогнем кулеметів та гармат безжалісно нищи-
ли лави щойно мобілізованих українських селян та робітни-
ків, яких гнав у штрафних ротах на справжню бойню наказ 
командирів, наказ Сталіна та Жукова. Німці легко відбива-
ли все нові й нові лави нещасних штрафників. Та ось розвід-
ники армії Ватутіна взяли їхнього генерала в полон. У штаб, 
де його допитували, раптом зайшов маршал Жуков. Усі ви-
струнчилися. Полонений у цей момент сидів понуро і не під-
нявся, коли з›явився Жуков, отже, не виявив жодної уваги 
до військового начальника. Така байдужість полоненого обу-
рила маршала Жукова, і він попросив перекладача запитати 
в німецького генерала, чи впізнав він його? Полонений гене-
рал заперечно похитав головою. Жуков попросив, щоб нім-
цеві назвали його прізвище та всі титули. Але німецький ге-
нерал скривив обличчя в саркастичній посмішці й звернувся 
до Жукова, не встаючи зі стільця: «Ви кажете, що ви маршал? 
Не може цього бути! Якби ви були маршалом чи чесним офі-
цером, ви ніколи не дозволяли б посилати на забій своїх сол-
датів без жодного захисту. Такого зневажливого ставлення до 
життя своїх солдатів жоден маршал світу ніколи й ніде не до-
пускав!». Відповідь чесного німця настільки вразила чваньку-
ватого Жукова, що він, не соромлячись присутніх, зреагував 
імпульсивно: «А что этих хохлов жалеть? Они же изменники 
Советской Родины! Чем больше их выбьют, тем легче и луч-
ше будет русскому народу!».

Не можна не згадати ще один жахливий злочин проти на-
шого народу - Чорнобиль, який і далі забирає життя багатьох 
людей. Цинізм росіян відображено в анекдоті, який «ходив» 
на москві вже через кілька днів після аварії і який закінчу-
вався такими словами: «...чернобылец не жилец, и, вообще, 
хохлам конец!».

Хоч як крути, а прізвисько «кацап» від XIV століття нероз-
дільно пов›язане з поведінкою росіян, засвідчує безсердеч-
ність, жорстокість, деспотизм, підступність цих людей, не-
милосердномстиву лютість їхньої душі. Нам необхідно добре 
затямити, що означає слово «кацап». Нашу, українську, кров 
вони проливають ще з часів Андрія Боголюбського, який гір-
ше татар спалив Київ у 1169 році. За минулі майже тисячу ро-
ків пролито ріки нашої крові. Усе це ми повинні знати, щоб 
протидіяти цьому. Не забуваймо всіх злочинів проти нашого 
народу, бо інакше кров десятків мільйонів українських му-
чеників упаде на всю Україну жахливим прокляттям, і знову 
Україна стогнатиме в новому, ще страшнішому рабстві.

ДІТИ НЕБА ТА  РІЗНИКИ – ХОХЛИ І КАЦАПИ 


