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підрізання будь-
якої складності

СПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВ

Тел. 0988654900, 0505609195

Передня четвертинна - 92 грн/кг;
задня четвертинна - 96 грн/кг; 

напівтуша - 94 грн/кг;
а також різні субпродукти

Миргородський м’ясокомбінат 
приймає замовлення 
на М’ЯСО СВИНИНИ

тел. 0930106631

«МОЛИТВА 
УКРАЇНЦЯ»
Ти вже видів, Господи,
ти вже знав.
Сорок літ пустелею
люд блукав.
Щоб раби повимерли 
між людей.
А вкраїнець сам собі 
Моїсей.
Він як Син твій, Господи,
у Саду:
«Знаю, що страждатиму,
але йду»
Нащо ж тобі, Господи,
мій покір?
Вірую - та й ти мені
трохи вір.
Я ж готовий, Боже мій,
кожну мить.
Землю дав, то й силу дай -
боронить...
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Вітаємо

Завжди вважали себе самодостатніми, 
вільними та сильними людьми. Допомагали 
людям та підтримували, які того потребували 
і навіть не могли подумати, що та допомога 
знадобиться нам самим. Але війна не 
ділить людей на багатих і бідних, сильних 
та слабких, усі люди в один день стали 
рівні. Нам довелося покинути рідні стіни, 
покинути все, що мали і взявши за руки 
дітей їхати в невідомість, головне, щоб там 
було тихо. Знаємо, що у нас є дуже багато 
добрих людей, але не кожна людина готова 
поділитися всім, що в неї є. 

Василь Володимирович Корнієнко, депутат Крас-
нолуцької ТГ, саме така Людина. Знаємо скільки до-
брих справ він зробив для громади, але те, що він 
зробив для нас заслуговує найвищих нагород. Він не 
просто надав нам свій будинок, але й в усьому допо-
магав, як морально, так і матеріально. 

Забезпечував продуктами харчування, ліками та 
багатьма іншими життєво необхідними речами. До-
помагав з оформленням документів, як переселен-
ців. Його підтримка давала нам відчуття повної без-
пеки. Не дивлячись на свою постійну зайнятість він 
завжди знаходив для нас час. І робив все це від щи-
рого серця.

Василь Володимирович, нам не вистачає слів, щоб 
висловити свою подяку! Така людина, як Ви заслу-
говує глибокої поваги! Нехай повернеться Вам до-
бро здоров›ям, благополуччям, щедрими руками до-
помоги в потрібну годину. Нехай ваша душа багатіє 
добрими справами, а зовнішність розквітає і сяє, як і 
ваші вчинки. Нехай на Вашому шляху зустрічають-
ся люди, гідні вашої людяності, такі ж щирі і надійні 
як Ви. Подвійно радіємо і пишаємося, що такі чуйні, 
щедрі душею і небайдужі люди є на світі! 

Окремо, хотілося б подякувати родині Василя Во-
лодимировича, а також жителям села Хитці. Багато 
з них нам допомагали продуктами, одягом та ліка-
ми. Дуже приємно жити серед таких людей. У такі 
моменти розумієш, ніякий ворог не страшний із та-
кою підтримкою. Пишаємося нашою Україною і всі-
ма українцями. Як би прикро це не звучало, але вій-
на нас дійсно усіх об’єднала. 

Які б сильні ми не були, підтримка збільшує наші 
сили! Вона, як ковток свіжого повітря, коли навалю-
ються труднощі і не дають дихати! Дякуємо за під-
тримку! Завжди будемо пам’ятати і дякувати!

Сім’ї Згоди і Мартиненків

В час війни, в лиху годину,
В нескорену ворогом Україну,
Із країв далеких прилетіли лелеченьки
На свою рідну Батьківщину.

В серці радість, в очах сльози,
Громи війни птахів тривожать.
Посідають лелеченьки у свої гнізда,
Виженемо ворогів із сел і містечок.

Біля річок і лугів вони літатимуть
І добрі люди їх оберігатимуть.
Приліт птахів - це гарна прикмета,
Наша Україна буде славою вкрита.

Зачаровані помахом їхніх крил,
Чекатимем їх кожну весну,
З любові Землі і Неба їхня краса,
Бажаєм їм сонця і тепла.

Софія Ілляшенко

«ХАЙ ВАШЕ 
ДОБРО 
ПОВЕРНЕТЬСЯ 
СТОРИЦЕЮ»

Біля хати вишня нахилилася,
Молода дівчина зажурилася.
Пішов її милий воювати,
Від рашистів Україну захищати.

Героїчні хлопці наші
Дадуть відсіч кату,
За Вкраїну, за коханих,
Та за рідну хату.

Тож тримайся, дівчинонько,
Гони біль, тривогу,
Чекай свого коханого 
Та вір в Перемогу.

Наші воїни сміливі,
Вбивають нещастя
Тож повернуть Україні
Її волю й щастя.

Ми віримо, що витрима
Все наша держава.
Слава нашій Україні!
І Героям Слава!

Л. Григорович

СЛАВА НАШИМ 
ГЕРОЯМ

ПРИЛІТ ПТАХІВ – 
ГАРНА ПРИКМЕТА

Продовжується реєстрація та розселення внутріш-
ньо переміщених осіб. Всього, Гадяччина прийняла 
близько 4 тисяч чоловік, з них третина – діти.

У відділі соціального захисту населення Гадяць-
кої міської ради продовжують надавати гуманітарну 
допомогу внутрішньо переміщеним особам. Проте 
на даний час гостро стоїть проблема нестачі продук-
тів харчування. Тому міська рада звертається до всіх 
мешканців громади із проханням допомогти. Потріб-
ні: крупи, макарони, сіль, цукор, борошно, консер-
ви, закрутка, олія, цибуля, картопля, морква, чай, 
кава, печиво, дитяче харчування. Пункти збору: у 
м. Гадяч у відділі соціального захисту населення Га-
дяцької міської ради вул. Драгоманова, 4, телефон 
(05354) 3-21-28, Гадяцькій публічній бібліотеці імені 
Лесі Українки, вул. площа Миру, 19, телефон (05354) 
2-28-62 у робочий час та кафе біля магазину «Весел-
ка» (напроти Гадяцького опорного ліцею І-ІІІ ступе-
нів № 4 імені Лесі Українки), у сільських населених 
пунктах – у старостатах.

Голова Петрівсько-Роменської громади на фей-
сбук-сторінці пише: «Прикро, що в час війни, коли 
всі українці згуртовуються та зростаються в єдине 
ціле для перемоги над ворогом за всіма фронтами, я 
б’юся, мов риба об лід, шукаючи спільну мову з агра-
ріями нашої ж громади.

54 дні ворог плюндрує наші землі. Багато понівече-
них областей, районів не зможуть засіяти поля та зі-
брати врожай. У нашій громаді знайшли прихисток 
більше ніж 500 внутрішньо переміщених осіб. Розу-
міючи це, ми намагаємося зробити все можливе, щоб 
збільшити площі для посіву пшениці, картоплі та до-
помогти тим, хто цього потребуватиме. 

Для того, щоб землі громади використовувалися 
за призначенням і приносили дохід у бюджет ство-
рене КП «Петрівка-Агро». Моніторинг земель пока-
зав, що багато ділянок приорані, самозахоплені поза 
затвердженими межами. Це щороку приносило лише 
збитки нашому бюджету.

На жаль, спроби мирного врегулювання ситуації, 
на мій величезний подив, породжують лише коло-
сальний супротив від наших аграріїв.

Я щиро сподіваюся, що ми знайдемо порозуміння і 
гідно вийдемо із цієї ситуації, поступившись власни-
ми амбіціями заради інтересів країни».

Виконавчий комітет Сергіївської громади закли-
кає не приносити на цвинтарі штучні квіти: «Ста-
рі пластикові квіти викидають на сміттєзвалище, де 
вони пролежують тривалий час. Спалення таких кві-
тів забруднює повітря токсинами і тим ми дихаємо. 
Це пряма загроза здоров’ю, особливо такі викиди 
сприяють виникненню онкологічних захворювань. 
Закопувати їх теж немає сенсу, бо вони не гниють. 
Знову ж таки, це шкода довкіллю і тим, хто ще жи-
вий. Тому рекомендуємо не прикрашати могили по-
мерлих пластиковими квітами та вінками, а нести 
живі квіти!»

За даними міноборони, окупанти можуть вдатися 
до провокацій на Великодні свята, заздалегідь зви-
нувативши в них українську армію. Секретар РНБО 
Олексій Данілов зазначив, що мова йде про релігійні 
споруди. Зокрема, він закликав утримайтись від від-
відування храмів на Великодень.

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 ЗСУ і теробороні!

Влад Лидзарь

У ГРОМАДАХ 
ГАДЯЧЧИНИ 
СИТУАЦІЯ ПІД 
КОНТРОЛЕМ

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 
блокпостах та вулицях міста і сіл.
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Статтею 73 Кодексу законів про працю України 
(далі – КЗпП) встановлено 9 святкових днів (зо-
крема 1 травня – День праці, 9 травня – День пере-
моги над нацизмом у Другій світовій війні) та ре-
лігійні свята, ( зокрема 24 квітня, неділя) – Пасха 
(Великдень).

Відповідно до статті 67 КЗпП у випадку, коли свят-
ковий або неробочий день, визначений статтею 73 
КЗпП України, збігається з вихідним днем, вихід-
ний день переноситься на наступний після святко-
вого або неробочого.

Таким чином, навесні 2022 року мали б бути вихід-
ними днями понеділки 25 квітня (перенесення вихід-
ного з 24.04.2022), 2 травня (перенесення вихідного з 
01.05.2022) та 9 травня (святковий день).

Статтею 6 Закону України «Про організацію трудо-
вих відносин в умовах воєнного стану» встановлено 
інші правила на період воєнного стану, а саме призу-
пинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святко-
вих і неробочих днів.

Тому 25 квітня, 2 травня та 9 травня є звичайними 
робочими днями, робота в які оплачується у звичай-
ному порядку.

«БМ»

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.

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

Дякуємо, що залишаєтесь з нами!
«БМ»

У середині лютого проходила зустріч представни-
ків ЗМІ з директором Полтавської дирекції «Укрпо-
шти» Юрієм Набасовим. Основна тема обговорення 
– запровадження пересувних відділень по населених 
пунктах Гадяччини, про що ми писали в попередніх 
номерах тижневика. Минуло майже два місяці з мо-
менту запуску цього проекту на Полтавщині – то ж 
маємо про що розповісти.

На жаль, ще до моменту повноцінного запуску «пе-
ресувних відділень» на територію нашої країни при-
йшло лихо – повномасштабне вторгнення росії. Звіс-
но, що всі служби мали деякі труднощі з повноцінним 
виконанням своїх завдань на початку війни, але з ча-
сом, функціонування будь-якого роду послуг відно-
вилось на територіях, де не велись бойові дії. «Укр-
пошта» займає критично важливу нішу, адже окрім 
кореспонденції та товарів доставляє гроші – соціаль-
ні виплати та пенсії у найвіддаленіші куточки країни.

До редакції неодноразово надходили скарги на ро-
боту поштової служби: від затримки кореспонден-
ції до неможливості оплатити комунальні послуги. 
Найбільшою ж проблемою стала відсутність терміна-
лів, що унеможливлює зняття коштів для тих грома-
дян, які отримують соціальні виплати на картку. Ми 
звернулись до банку, та дізнались, що банк з радістю 
може надати термінали, хоч і в кожне село, але «Укр-
пошта», поки що, відмовляється від їх використання. 
Причина очевидна – орендна плата за користування 
терміналами. 

Що ж робити пенсіонерам, як 
зняти кошти з рахунків? 
Із таким запитанням ми в телефонному 
режимі звернулись до Юрія Набасова:
«Так, ми зізнаємось, що на даний момент не маємо 

терміналів для пересувних відділень. Ця проблема 
глобальна та охоплює всю Україну, в тому числі і Пол-
тавщину. Ми не маємо зараз можливостей запровади-
ти мобільні термінали (це термінали, які працюють 
від сім-карти та використовують мобільний зв’язок 
для обміну даних, не прив’язані до місця знаходжен-
ня та можуть використовуватись будь-де) – їх взагалі 
немає в наявності. Пересувні відділення працюють у 
штатному режимі, роблять «обкатку» маршрутів. Не 
все так гладко, як хотілось, але ми намагаємось вико-
нувати свої обов’язки, навіть у небезпечних районах».

Наступним прозвучало питання про можливі тер-
міни відновлення надання фінансових послуг через 
термінали:

«Це таке ж питання як і «Коли закінчиться війна?». 
Ми не можемо дати чіткої відповіді. Але точно може-
мо говорити, що не раніше закінчення військового 
стану в Україні. Відновлення роботи терміналів – не 
є першочерговим завданням».

Шукаючи можливості тимчасового рішення пробле-
ми знайшли один з варіантів:

«На даний момент ми можемо порадити, хоча б тим-
часово, перейти на отримання коштів готівкою. Не 
маємо проблем з доставкою готівкових виплат – все 
в штатному режимі. Перейшовши на обслуговуван-
ня в «Укрпошту» ви будете отримувати пенсію у від-
діленні чи листоноша вам доставить гроші додому».

Для цього необхідно:
- звернутися до управління Пенсійного фонду Укра-

їни чи управління соцзахисту за місцем реєстрації,
- написати заяву на переведення обслуговування до 

«Укрпошти» або звернутися до відділення «Укрпо-
шти» та заповнити заяву на переведення.

Також «Укрпошта» безкоштовно надсилає до ПФУ 
листи пенсіонерів із заявами на переведення виплат 
пенсії чи соціальної допомоги у відділеннях. Пакет до-
кументів надсилатиметься рекомендованим відправ-
ленням на адреси ПФУ та управлінь соціального за-
хисту населення.

Замість висновку
Введення технологій себе не виправдовує. Замість 

обіцяної швидкості та комфорту ми маємо нові й нові 
проблеми. Строки їх вирішення примарні, а самі про-
блеми є наслідком економії, але «завуальовані» не-
можливістю. Картки, термінали та банкомати і так 
не дуже тепло сприймались літніми людьми, а тако-
го плану незручності спонукають до відмови від цих 
послуг взагалі. Містяни не відчувають такого дефіци-
ту послуг, адже на більшості вулиць знаходяться бан-
комати та відділення банків. Для пенсіонера із села 
- найближчий банкомат за 20-40 кілометрів. А обіця-
ної «мобільності та зручності» ще невідомо скільки 
чекати. Наразі є лише два варіанти: їздити до міста та 
витрачати цілий день на зняття коштів, але й такий 
варіант працює лише в тому випадку, якщо людина 
фізично може це зробити; або ж писати заяву та от-
римувати пенсію за місцем проживання.

Влад Лидзарь Кабінет Міністрів ухвалив постанову, згідно з якою 
продовжив дію фіксованих тарифів.

Про це свідчить постанова Кабміну № 453 від 16 
квітня 2022 року.

Згідно з постановою в Україні до кінця жовтня за-
фіксували такі тарифи:

– до 250 кВт-год (включно, за весь обсяг споживан-
ня) – 1,44 гривні за 1 кВт-год (з ПДВ);

– понад 250 кВт-год (за весь обсяг споживання) 
1,68 гривні за 1 кВт-год (з ПДВ).

Фіксовані тарифи на електроенергію в Україні ді-
ятимуть до 31 жовтня 2022 року.

«БМ»

Громадська організація учасників АТО, у м. Гадяч, 
відкрила поточний рахунок.

Реквізити для збору коштів: 
Р \р № UA233314890000026000239334001
АТ «Полтава- банк», код банку 331489, код ЄДР-

ПОУ 09807595
Відокремлений підрозділ ГО «Всеукраїнська Спіл-

ка учасників АТО, бойових дій та миротворчих мі-
сій» у Полтавській області м. Гадяч (код ЄДРПОУ 
44423087).

Закликаємо вас не лишатися осторонь, долучати-
ся до збору коштів, щоб забезпечити наших захисни-
ків усім необхідним!

Захистимо Гадяччину разом! 
Слава Україні!

ШАНОВНІ 
ПЕРЕДПЛАТНИКИ! 

СКІЛЬКИ БУДЕМО 
ПЛАТИТИ ЗА СВІТЛО?

ВАШІ 20 ГРИВЕНЬ ДЛЯ АРМІЇ 
ТЕЖ РОБЛЯТЬ СВОЮ СПРАВУ

«ОБІЦЯНКИ – ЦЯЦЯНКИ»,  
А ПЕНСІОНЕРИ БЕЗ ГРОШЕЙ

25 КВІТНЯ, 2 ТА 9 
ТРАВНЯ – ЗВИЧАЙНІ 
РОБОЧІ ДНІ

ПІДТРИМКА 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ОБОРОНИ 

Серію пізнавальних творчих майстер-класів про-
тягом передвеликоднього тижня проводять викла-
дачі Гадяцького фахового коледжу культури і мис-
тецтв ім.І.П. Котляревського для маленьких гадячан 
і дітей з інших областей, що тимчасово мешкають 
у гуртожитку коледжу. Перший відбувся 18 квітня, 
тема - колоритне писанкарство. В коледжі це прадав-
нє мистецтво розпису студентами вивчається окре-
мою дисципліною з дотриманням символьного ряду 
й техніки майстрів Полтавського краю, методичні 
розробки до якої уклав свого часу незабутній педа-
гог Григорій Кисіль. Діткам надзвичайно сподоба-
лось, надихаючись народними традиціями, створю-
вати для рідних свої маленькі шедеври.

«БМ»

ПЕРЕДВЕЛИКОДНІ 
МАЙСТЕР-КЛАСИ
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Минулого тижня
не народилося 
жодне немовля

15 осіб
пішли
з життя

6 пар
одружилися

жодна пара
не розлучилася

Національною поліцією зареєстровано майже 900 
кримінальних проваджень за факти безвісного зник-
нення 1,1 тис. цивільних осіб на територіях, які пе-
ребували та ще перебувають під окупацією. Про це, 
18 квітня, повідомив заступник начальника головно-
го слідчого управління Національної поліції України 
Сергій Пантелеєв. Крім того, він зазначив, що полі-
цією задокументовано факти незаконного позбавлен-
ня волі окупантами 544 цивільних громадян України. 
Нагадаємо, що Національна поліція України відкри-
ла «гарячу лінію» для родичів осіб, загиблих чи зни-
клих унаслідок військової агресії рф (запам’ятайте 
номер 0 894 201 86). Вона працює цілодобово. Опе-
ратори готові надати необхідну консультацію.

Повідомляє МВС України

Впродовж 
місяця Пол-
тавським ри-
боохоронним 
патрулем про-
ведено рейди 
на Кам’янсько-
му та Кремен-
чуцькому во-
досховищах, 
а також, у Су-
линській, Вор-
склянській за-
т о к а х ,  РЛ П 
«Нижньоворсклянський, Сулинському заказнику і 
річках: Псел, Говтва, Ворскла, Оріль, Сула, на ринках 
та у місцях стихійного продажу водних біоресурсів: 
міста Полтава, Кременчук, смт Семенівка Кремен-
чуцького району, смт Диканька Полтавського райо-
ну, селах Бугаївка та Зубані Кременчуцького району.

Громадяни, в обхід воєнного стану, продовжують 
виловлювати водні біоресурси забороненими зна-
ряддями лову.

Так, у березні державними інспекторами здійснено 
16 рейдів та зафіксовано 78 правопорушень, 6 із яких 
– порушення з ознаками кримінального проступку.

Із загальної кількості викритих порушень: 34 – гру-
бих порушень Правил рибальства (ч. 4 ст.85 КУпАП), 
6 – незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 
КУпАП) та оформлено 38 Актів виявлення та вилу-
чення майна, власник якого не встановлений.

В ході рейдів рибпатрульні вилучили 2 598 кг вод-
них біоресурсів, з яких 579 кг - на ринках.

Також вилучено 110 од. (3 598 метрів сіток) заборо-
нених знарядь лову, серед яких знято з незаконного 
лову 71 од. (2 683) метрів сіток - за актами безгоспо-
дарського майна, та які в подальшому передано для 
виготовлення маскувальних сіток.

Завдяки роботі державних інспекторів виявлено 
порушень на 131 891 грн збитків.

Зокрема, для прикладу 28 березня при відпрацю-
ванні акваторії Кам’янського водосховища поблизу 
с. Самусіївка, Кременчуцького району виявлено 7 сі-
ток (455 метрів).

Ще 4 сітки (280 метрів) знято з незаконного лову 
в межах РЛП «Нижньоворсклянський» в районі с. 
Світлогірське, Кобеляцької ТГ.

У вищезгаданих випадках оформлено акти безгос-
подарського майна.

Зняті з лову сітки передамо волонтерам, з яких на-
шим захисникам сплетуть засоби для маскування на 
фронт.

211 кг риби, яка знаходилась у сітках передано в 
заклад громадського харчування, з яких 34 кг на по-
дальше виготовлення рибних консерв.

Крім того, за підтримки преставників Держпрод-
служби та Національної поліції Полтавської області 
для потреб ЗСУ, місцевої тероборони, військової ад-
міністрації передано ще 150 кг риби, яка була вилу-
чена при перевірці місць торгівлі водними біоресур-
сами на центральному ринку в м. Кременчук, при 
проведенні незаконної реалізації.

Закликаємо усіх власників заборонених знарядь 
лову добровільно здати сітки, адже від особистого 
відповідального ставлення кожного з нас залежить 
чисельність і популяція водних біоресурсів у наших 
водоймах, особливо у нерестовий період.

Заборонені знаряддя лову, які в мирний час ви-
користовувались для незаконної риболовлі, сьогод-
ні можуть стати маскувальними сітками для україн-
ських захисників.

Передати сітки можна найближчій територіальній 
обороні у вашій місцевості .

Протягом березня на потреби ЗСУ передано біль-
ше 63 тис. кг риби, яку надали користувачі, які здій-
снювали промисловий вилов водних біоресурсів у 
районах дія льності (контролю) Полтавського рибо-
охоронного патруля та іншими суб’єктами господа-
рювання Полтавської області.

Вибух, який стався у ніч з 15 на 16 квітня, 
пролунав із території Терешківської громади. 
Одна людина загинула, одна – отримала 
контузію. Про це повідомив у своєму 
відеозверненні голова Віталій Турпітько.

Російська крилата ракета зруйнувала фермерське 
господарство в одному з сіл Полтавського району. 
Спочатку власник хотів розпродати тварин, але піс-
ля порад колег вирішив продовжити господарювати. 
Наразі йому потрібна фінансова допомога. Полта-
вець Олег Слизько разом із представниками Асоці-
ації фермерів та приватних землевласників Полтав-
ської області відвідали фермера, господарство якого 
постраждало внаслідок влучання ворожої ракети у 
ніч з 15 на 16 квітня. Внаслідок вибуху загинув сто-
рож, ще один отримав травми. З матеріальних збит-
ків — знищена господарська будівля площею 500 м. 
кв. і трактор. Фермер мав чотирьох коней, 20 телиць, 
200 овець. Спочатку він хотів продати вцілілих тва-
рин та завершити свою господарську діяльність, але 
після розмови із колегами вирішив продовжити пра-
цювати. Олег Слизько повідомив, що для відновлен-
ня господарської будівлі постраждалому необхід-
ні 300 дерев’яних шпал, 300 листів шиферу та 100 
шестиметрових балок. Також фермер збирає кошти 
на новий трактор.

Картка для фінансової допомоги: 
4149609006352373 (Пархоменко К. М.)
Контактний телефон: +380986941332.

Ян Пругло, «Полтавщина»

Під час великодніх вихідних громадяни зможуть за 
потреби відвідувати громадські місця поза територі-
ями культових споруд. 

До редакції звернулися читачі з проханням роз’яс-
нити фразу із розпорядження начальника Полтав-
ської ОВА Дмитра Луніна «Про обмеження перебу-
вання населення без нагальної потреби в громадських 
місцях під час Великодніх свят». Документ регламен-
тує роботу релігійних споруд з 13:00 23 квітня (субо-
та) по 06:00 26 квітня (вівторок). Запитання стосува-
лися того, чи взагалі можна відвідувати громадські 
місця у вказаний проміжок часу. У Полтавській вій-
ськовій обласній адміністрації уточнили, що в цей пе-
ріод заборонено порушувати комендантську годину, 
яка щодня діє з 21-ї до 5-ї години, а також відвідува-
ти церкви чи прилеглу до них територію, щоб освяти-
ти паски та інший вміст святкових кошиків. Священ-
нослужителі мають збиратися у церквах не більше 10 
осіб та сприяти онлайн-трансляції святкової літургії. 
Однак у повсякденному житті громадяни за потреби 
можуть виходити на вулицю, щоб, наприклад, здійс-
нити покупки у магазині.

Раніше Національна поліція України повідомила, 
що культові споруди в період комендантського часу 
будуть зачинені. Це рішення розповсюджується на 
усю територію держави. Заборона стосується хри-
стиян як західного, так і східного обрядів.

«БМ»

Правоохоронці виявили підприємство, яке в Украї-
ні заснувала білоруська компанія, а його власниками 
були громадяни РФ — отримані прибутки викорис-
товувалися на підтримку російської армії.

Правоохоронці виявили протиправну діяльність 
підприємства, засновником якого являється біло-
руська компанія, а власниками — громадяни росій-
ської федерації. Про це повідомила прес-служба На-
цполіції Полтавщини. Під час слідства встановлено, 
що отриманий в Україні прибуток підприємство роз-
поділяло серед своїх власників та афілійованих осіб 
російської федерації. Останні сплачували податки у 
бюджет російської федерації, з якого безпосередньо 
здійснюється фінансування російських окупаційних 
військ. Також гендиректор підприємства організував 
схему з мінімізації податків та легалізації коштів, здо-
бутих від злочинної діяльності. Отримані кошти та-
кож використовувалися на підтримання російської 
армії та воєнних дій на території України.

15 квітня провели санкціоновані обшуки на тери-
торії Полтавської, Черкаської, Тернопільської, Ки-
ївської, Хмельницької областей та Києва. Під час 
обшуків вилучили 11 транспортних засобів, 2 квадро-
коптери, документи фінансово-господарської звіт-
ності, 7080 літрів хімікатів для захисту рослин. Гене-
ральному директору підприємства повідомили про 
підозру у легалізації доходів, отриманих злочинних 
шляхом, в ухилення від сплати податків та службо-
вому підробленні (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 
КК України). Вилучене майно буде арештовано та пе-
редано до ЗСУ для захисту від загарбників, а добри-
ва — в Агентство з розшуку та менеджменту активів. 
Наразі слідство триває.

Анастасія Н едогорська, «Полтавщина»

ЗНИКЛИ БЕЗВІСТИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ФЕРМЕР, 
ЧИЄ ГОСПОДАРСТВО 
ЗНИЩИЛА РАКЕТА РОСІЯН, 
ПРОСИТЬ ПРО ДОПОМОГУ

НА ВЕЛИКДЕНЬ ЦЕРКВИ ТА 
ХРАМИ БУДУТЬ ЗАЧИНЕНІ, А 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІ НЕ 
ОСВЯЧУВАТИМУТЬ ПАСКИ

ПОЛІЦІЯ ВИКРИЛА 
ПІДПРИЄМСТВО ЗІ 
ЗВ’ЯЗКАМИ В РОСІЇ ТА 
БІЛОРУСІ — ОДИН ЗІ 
СКЛАДІВ ЗНАХОДИВСЯ 
НА ПОЛТАВЩИНІ

ПІДСУМКИ 
РИБООХОРОННОЇ 
РОБОТИ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 

Із  початку широкомасштабної військової агресії 
Росії проти України працівники вибухотехнічної 
служби поліції Полтавщини здійснили 156 служ-
бових виїзди, під час яких перевірено 158 об’єктів. 
Сергій Рекун, заступник начальника поліції Пол-
тавщини, уточнив: «Під час перевірки потенційно 
небезпечних об’єктів, працівники вибухотехнічної 
служби поліції Полтавщини виявили та знешкоди-
ли ряд вибухонебезпечних предметів. Усі вони іден-
тифіковані. Їх залишки зібрані як речові докази во-
єнних злочинів».

Поліція нагадала, що у разі виявлення підозрілих 
предметів, речей, зброї чи боєприпасів, необхідно:

одразу повідомити на лінію 102 чи 101;
за жодних обставин не підходьте близько та не чі-

пайте небезпечний предмет (не беріть у руки, не на-
грівайте, не стукайте, не штовхайте);

поки чекаєте на рятувальників та поліцейських, по-
дбайте, щоб ніхто з людей не заходив у потенційно 
небезпечну зону. Для цього позначте місце знахідки 
яскравою тканиною, гілкою або стрічкою. 

Відділі комунікацій поліції Полтавщини

ПОЛІЦЕЙСЬКІ-
ВИБУХОТЕХНІКИ 
ПЕРЕВІРИЛИ МАЙЖЕ 160 
НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
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Соціум

Автовокзал у місті Суми

З полтавського автовокзалу рейс 
відправлятиметься на Суми о 07:50
Компанія «Полтаваавтотранс» повідомила, що з 

понеділка, 18 квітня, відновлює автобусне сполучен-
ня між Полтавою та Сумами.

Автобус з центрального автовокзалу Полтави від-
правлятиметься о 7:50 та курсуватиме через Ко-
тельву, Охтирку, Тростянець, Боромлю.

Відзначимо, що протягом останнього тижня також 
відновлено автобусні маршрути:

внутрішньообласний Полтава — Семенівка — 
Степанівка (через Бригадирівку та Біляки),
міжобласні: Полтава / Кременчук — 
Одеса та Полтава — Лебедин,
міжнародні: Полтава — Варшава та 
Полтава / Кременчук — Щецин.
Придбати квитки ви можете у касах автовокзалах. 

Також можна скористатись електронними ресурса-
ми ТДВ «Полтаваавтотранс»: сайтом або мобільним 
додатком.

Контакт-центр 063-228-0000, 095-228-0000, 096-
228-0000 (з 7 до 19 години).

Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»

Перед повномасштабним вторгненням 
Путін іронічно сказав, що раз Україна хоче 
декомунізації, то отримає її. У результаті 
сама Росія отримала дерусифікацію, яка 
набирає обертів всередині України та й 
по всьому світові. Чи повинна в Україні 
відбутися деколонізація, зокрема культурного 
простору? Цьому був присвячений другий 
ефір проєкту «Історичний спротив» в межах 
марафону єдиних новин #UAразом, участь в 
якому взяв заступник голови Українського 
інституту національної пам’яті, кандидат 
історичних наук Володимир Тиліщак. 

Ділимося ключовими тезами його виступу 
Ми повинні пам’ятати, що комуністичний режим, 

а до того і російський імперський режим намагали-
ся сформувати стереотип про вторинність україн-
ської культури та її зв’язок з російською культурою. 
Для кремля головною заслугою українських митців 
була їхня дружба з російськими митцями. Цей сте-
реотип продовжує домінувати серед росіян. І, зокре-
ма, на його основі росіяни відмовляють українцям у 
праві існувати.

Перед нами, українцями, стоїть завдання велико-
го переосмислення нашого минулого, нашої культу-
ри. Той процес, який ми називаємо декомунізацією 
та який набув загальнодержавного рівня після Рево-
люції гідності, потребує продовження. Український 
інститут національної пам’яті почав працювати над 
осмисленням нашого минулого того періоду, коли 
українські землі були в складі Російської імперії, та 
пам’яті про нього ще кілька років тому.

Коли йдеться про пам’ятники, назви, присвячені 
російським діячам, якими рясніють наші міста, ми 
повинні розуміти, що у більшості вони присвячені 
не просто діячам культури, а тим, кого, за влучним 
висловом Еви Томпсон, можна назвати трубадура-
ми імперії. Ці назви, пам’ятники не були ініціативою 
місцевих громад. Вони були нав’язані імперським 
центром, щоб прив’язати українську історію, куль-
туру до імперії.

Очищення публічного простору від маркерів імпер-
ської спадщини повинно супроводжуватися глибшим 
переосмисленням цієї спадщини.

Довідково про акції деколонізації під час народної 
війни за незалежність: пам’ятники Пушкіну демон-
тували у Тернополі, Ужгороді, Мукачеві, селі Забо-
лотівці Львівської області

керівник київського метро виступив з ініціативою 
перейменувати 5 станцій, серед яких – Площа Льва 
Толстого

 Києві зі стели міст-героїв на Шулявці прибрали 
назви російських міст. Натомість там з’явилися наз-
ви українських міст-героїв: Харків, Херсон, Чернігів, 
Миколаїв, Волноваха, Охтирка, Буча, Ірпінь, Госто-
мель і Маріуполь

у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про 
деколонізацію географічних назв в Україні.

За матеріалами УІНП

Середня вартість великоднього кошика в умовах 
воєнного стану у 2022 році становитиме 972 грн, що 
на 191 грн (24,6%) дорожче, ніж минулого року.

За нашими підрахунками вартість 1 кг паски до-
машньої випічки, основної складової великодньо-
го кошика, зросте на 11,7% порівняно з 2021 роком 
- до 134 грн.

Більшість змушені будуть економити на традицій-
ному наборі продуктів – хтось на зменшенні кілько-
сті продукту у кошику, інші – за рахунок відмови від 
дорожчої його частини (домашньої ковбаси, буже-
нини, твердого сиру) або використання більш деше-
вої продукції.

Середня ціна яєць в країні залишилася на рівні по-
чатку квітня минулого року (35 грн за 10 шт.). Най-
більше зростання цін зафіксовано на м’ясні продук-
ти: домашня ковбаса – 260 грн/кг (+23%), буженина 
– 270 грн/кг (+24%), сало – 158 грн/кг (+58%).

Серед молочних продуктів: вершкове масло по-
дорожчало на 22,8% порівняно з квітнем 2021 року, 
твердий сир – на 25%, м’який сир – на 55%.

У разі доповнення великоднього кошика іншими, 
неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, 
червоне вино, – його вартість зросте до 1 210 грн. Це 
на 247 грн або на 25,6% більше вартості кошику та-
кого самого складу у 2021 році.

Порівняно з 2021 роком ціна на овочі зросла в 2,3 
рази.

Розрахунок вартості великоднього кошика зро-
блений на основі даних моніторингу роздрібних цін 
на міських ринках та в супермаркетах на 19 квітня 
2022р.

«БМ»

ІСТОРИЧНИЙ 
СПРОТИВ: ПОТРЕБА 
ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ

НАШІ АГРАРІЇ 
ПРАЦЮЮТЬ  
«ЗА ДВОХ» 

ВЕЛИКОДНІЙ 
КОШИК 
ПОДОРОЖЧАВ НА 
ЧВЕРТЬ

З 18 квітня 
відновлюється 
автобусний маршрут 
Полтава — Суми

Війна не зупинить життя. І як би ворог не намагав-
ся вибити нас із колії, Полтавщина живе, Полтавщи-
на працює і робить все для перемоги. Поміж повітря-
них тривог в області триває посівна кампанія.

«Аграрії Полтавщини працюють за двох над забез-
печенням продовольчої безпеки. Вже посіяли ранні 
зернові. Ячмінь, горох, овес, пшеницю. Наразі в об-
ласті розпочали засів соняшнику й кукурудзи. За-
галом посівну повинні завершити до 25 травня, – 
сказав Дмитро Лунін, начальник Полтавської ОВА. 
– Маємо засіяти всі поля – 1,4 млн га сільськогоспо-
дарських земель: під ярі зернові – 728 тис. га, а під 
технічні культури – 558 тис. га». Очільник області 
розповів, що Рада оборони області ухвалила комп-
лекс рішень, щоб сприяти посівній кампанії в умовах 
воєнного часу. Для пересування техніки під час ко-
мендантської години та через блокпости не потрібні 
спецдозволи, але керівники агропідприємств повин-
ні попереджати поліцію й керівництво ТрО про свої 

дії, а водії повинні мати посвідчення особи, шляхо-
вий лист і довідку про місце роботи. Крім того, пра-
цівники й техніка, залучені до посівної кампанії, бро-
нюються від мобілізації та вилучення. Також в регіоні 
створили базу даних щодо наявності насіння й до-
брив та сформували резерв пального для посівної. 
24/7 працює Штаб посівної кампанії, який розв’язує 
всі питання, що виникають в аграріїв. Вони також по-
інформовані, що для них існують пільгові кредити 
під державні гарантії. Дмитро Лунін додав, що Пол-
тавська область завжди посідала лідерські позиції в 
Україні з виробництва продукції тваринництва. Ос-
новними пріоритетами є молочне скотарство і сви-
нарство. За кількістю поголів’я великої рогатої ху-
доби й корів у сільськогосподарських підприємствах 
та за виробництвом молока (понад 14% валового на-
дою в державі) у 2021 році область посіла перше міс-
це в Україні. «Так, у деяких підприємств виникали 
труднощі зі збутом молочної сировини, що пов›я-
зано з розірванням логістичних ланцюжків, проте 
наразі вони вирішуються. І тенденції до зменшен-
ня поголів’я сільськогосподарських тварин, зокрема 
поголів’я великої рогатої худоби, не спостерігається. 
Одним словом, без молока та м›яса не залишимось», 
– підсумував Дмитро Лунін.

Комунікація Полтавська ОВА

На Полтавщині як і планували, засіяли 
100% від запланованих площ – майже 92 
тисячі гектарів! Із них близько 4 тисячі 
гектарів ярої пшениці, понад 78 тисяч 
гектарів ярого ячменю, 7,5 тисячі гектарів 
гороху та 2 тисячі гектарів вівса. Також 
на завершальному етапі посів цукрових 
буряків – майже 90% від плану. 
Наразі в області розпочали засів соняшнику 
й кукурудзи. Соняшнику вже посіяно 17% 
від запланованого, кукурудзи – 8,6%.
Полтавщина тримає продовольчий фронт!

Всього зареєстровано, нових за день: Гадяцький ра-
йон – 2305 (+2); Гадяч – 3501 (+7).

У першому кварталі 2022 року захворюваність на 
хворобу Лайма на Полтавщині перевищує середній 
багаторічний показник. За період з січня по бере-
зень зареєстрували 6 випадків хвороби Лайма, збуд-
ника якої переносять іксодові кліщі. Показник захво-
рюваності становить 0,4 на 100 тисяч населення, що 
на 59% більше середнього багаторічного показника.

Випадки зареєстрували:
3 випадки в Кременчуці;
2 випадки в Полтаві;
1 випадок у колишньому Диканському районі.

Полтавський обласний  
центр контролю та профілактики хвороб

Найбільше – з Харківщини та Сумщини. Щодня 
тисячі переселенців на Полтавщині отримують ста-
тус внутрішньо переміщеної особи. Для цього по всій 
області працюють органи соцзахисту населення. На-
чальник Полтавської обласної військової адміністра-
ції Дмитро Лунін у своєму телеграм-каналі повідо-
мив, що переселенців реєструють і допомагають їм 
оформити державні виплати на дітей та дорослих. 
Треба стати на облік як внутрішньо переміщена осо-
ба. Для цього потрібно звернутись до органів соці-
ального захисту населення, подати відповідну заяву. 
На підставі заяви буде розрахована допомога ВПО 
на проживання. Людина отримає кошти після того, 
як отримає довідку ВПО і заповнить заяву. На ді-
тей і людей з інвалідністю – 3000 грн, на дорослих – 
2000 грн. Основний пункт у заяві – рахунок у форма-
ті IBAN, на який перераховуються кошти.

Нагадаємо, із сусідніх областей, тікаючи від війни, 
до Полтавщини прибули вже понад 120 тисяч вну-
трішньо переміщених осіб. Половина переселенців 
живуть у Полтаві.

НА ПОЛТАВЩИНІ ОФІЦІЙНО 
ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЬ БІЛЬШЕ 
113 ТИСЯЧ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

На ранок 19 квітня у Полтавській 
області лабораторно підтвердили 
ще 92 випадки захворювання  
на COVID-19.
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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. Недорого. 
Тел. 0505976790. 
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

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

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

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

 БУДИНОК, c. 

Петрівка-Ромен-
ська. Ціна договірна. 
Тел. 0992630708, 
0666478775

 1/2 БУДИНКУ, центр 
міста, всі зручності, гос-
подарські споруди. Тел. 
0978238683

 БУДИНОК, р-н дит-
будинку, л/кухня, гараж, 
сарай, газ, вода, з/д 9 
соток. Тел. 0661196506. 

 БУДИНОК, c. Осняги. 
Тел. 0662212600

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

КВАРТИРИ
Продаж

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

 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

 2-КІМН. кв., 45,5 м. 
кв., 2/3, по вул. Тельмана. 
Автономне газове опа-
лення. М/п вікна.  Без 
ремонту. Ціна договірна. 
Тел. 0983920527

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

 3-КІМН. кв., сучасне 
планування, 3/5 поверх. 
Індивідуальне опалення. 
Потребує ремонту. Тел. 
0500385403

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА 
С/Г ТЕХНІКА із Польщі:
обприскувачі, дискові 
борони АГ, культиватори, 
розкидачі міндобрив, плуги 
та інше. Доставка. Тел. 
0938156531, 0972790378. 
(28)

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

 МАЙСТЕРНЯ ПО 
РЕМОНТУ АВТО: гараж, 

фарбувальна камера, 
котельня, з/д 8 соток, навіс 
поряд з гаражем. Усі кому-
нікації. Або здам в оренду. 
Р-н пожежної частини. Тел. 
0660973404  

ОБМІН

 БУДИНОК, с. Вель-
бівка 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 від-
повідних документів. Тел. 
0508783429

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

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

 ГУМА Debica Presto 
205/65 R15 (літо), гарний 
стан, б/в – 4 шт. Ціна 800 
грн./шт. Тел. 0994328777

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

 ЛІЖКО 2-спальне, 
сучасне, б/в. Розмір 
2,2х1,8м. Тел. 0500385403

РІЗНЕ
Продаж

 ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ
кукурудзи, насіння соняш-
ника. Тел. 0683845250, 
0952545470

 АЗОТНІ ДОБРИВА, 
карбамід, селітра, 
НПК. Доставка. Тел. 
0952545470, 0683845250 

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

ШУКАЄМО ТА НАДАЄМО 
ЖИТЛО для біженців на благо-
дійній 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

ПОГОДА

П’ятниця, 22 квітня
Мнілива хмарність
мін. +7°, макс. +14°

Субота, 23 квітня
Хмарно
мін. +6°, макс. +14°

Неділя, 24 квітня
Хмарно з проясненнями
мін. +8°, макс. +13°

Вівторок, 26 квітня
Хмарно з проясненнями
мін. +11°, макс. +18°

Середа, 27 квітня
Мінлива хмарність, невеликий дощ
мін. +9°, макс. +16°

Понеділок, 25 квітня
Хмарно з проясненнями
мін. +10°, макс. +18°

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 35,08

А-95 34,10

ДП 35,38
ГАЗ 23,09

Курс валют (Полтава) станом на 20.04.2022 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 30,60 32,02 29,2549

EUR 32,90 34,54 31,5792

PLN 7,35 7,63 6,7937

Ціни на пальне (Полтава)станом на 20.04.2022 р.

14

коней, свиней, кнурів
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

БИКІВ 
КОРІВ
ТЕЛЯТКУПЛЮ

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

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

 СОЯ, кукурудза. Тел. 
0995484823, 0992488500

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

 КОМПРЕСОМЕТР
дизельний, новий, у комп-
лекті, з насадками. Ціна 
700 грн. Тел. 0999777637 

 КУКУРУДЗА, пшениця. 
Тел. 0990141820

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

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

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

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

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

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

 ЧАСНИК. Картопля 
велика та дрібна. Тел. 
0503288003

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

 БАЛОНИ вуглекислотні 
б/в, труби д. 110, 89, 76, 
50, 40мм., б/в. Ціна дого-
вірна. Тел. 0502743434, 
0674373593. 

 РАМКИ у вулики-ле-
жаки, виготовлені само-
стійно. Ціна договірна. Тел. 
0994525514. 

 ДВЕРІ міжкімнатні з 
навісами, засувами та руч-
ками, у відмінному стані, 
без коробки: 2,08м. – 1шт., 
2,07м. – 1шт., 2,06м. – 
2шт. Ціна 100 грн./шт. Тел. 
0952485926. 

 КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0952482974

 ДВЕРІ броньовані з 
коробкою та міжкімнатні. 
З/ч до М-412: КПП, піввісь, 
опрокидувач, багажник, 
двері. Тел. 0501980859, 
0663673032

 ХОЛОДИЛЬНИК
2-камерний, холодильник 
маленький. Телевізор, 
4-камфорна газова плита, 
велосипед, пральна 
машина «Донбас». Тел. 
0662000908

 ГІЛКА АЛОЕ на ліки. Тел. 
0660973404. 

ТВАРИНИ
продаж

 МАЛЕНЬКІ КАЧЕНЯТА – 
шипуни. Тел. 0994867747

 ТЕЛИЧКА від високоу-
дійної корови, вік 1р. 3 міс., 
на утримання. Козенята, 
вік 3 міс. Недорого. Тер-
міново. Тел. 0976692394, 
0668449798. 

 ТЕЛИЦЯ, тільність 7,5 
міс., червоно-ряба. Тел. 
0507216496. 

 КОЗА з другим окотом, з 
козеням. Тел. 0687469402. 

 КОЗА молода, з 2-м 
козеням. Тел. 0666531286. 

КУПЛЮ

 ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
газові плити, пральні 
машини, телевізори у 
робочому та неробочому 
стані. Тел. 0662000908

ПОСЛУГИ

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

 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, гер-
метизація швів. Швидко. 
Якісно. Тел. 0660930660

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

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, пилососів, холо-
дильників, болгарок, 
чистка бойлерів, дрилів та 
іншої електротехніки. Виїзд 
майстра. Зварювальні 
роботи, пайка. Спилю-
вання дерев різної склад-
ності. Тел. 0997199623. 
(Олександр)

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

 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)

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

 ВИКОНАЄМО РОБОТИ: 
монтаж дахів, кладка 
цегли, стяжка, бетону-
вання. Копаємо та викла-
даємо вигрібні ями. Сан-
техніка під ключ. Встанов-
лення парканів. Виїзд по 
району. Тел. 0669958382, 
0960767071

 ЧИСТИМО ТА ПОГЛИ-
БЛЮЄМО колодязі. Усі 
земельні роботи. Сан-
техніка, 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

 ОБРОБІТОК ҐРУНТУ
мотоблоком. Тел. 
0663835075, 0681657014 
(Сергій) 

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

 ОРАНКА ОГО-
РОДУ та розпахування 
цілини мотоблоком. Тел. 
0960767071

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

 ЗВАРЮВАЛЬНІ 
РОБОТИ. Якісно та 
швидко. Деталі по теле-
фону. Тел. 0950399337

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

 КОПАЄМО, чистимо та 
поглиблюємо колодязі. 
Копаємо каналізації. Б’ємо 
скважина до 20м., труба 
63мм. Тел. 0508392210

РОБОТА

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

 ШУКАЮ РОБОТУ у м. 
Гадяч. Хлопець, 21 рік, 
водійське посвідчення. 
Надійний, відповідальний. 
Тел. 0989612470 (Влад)

Четвер, 21 квітня
Хмарно, з проясненнями, 
невеликий дощ, мін. +5°, макс. +10°



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

Cумуємо, пам’ятаємо


