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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.

У квітні 1972 року був створений Гадяцький РЕМ, 
що обслуговував електролінії та ел. підстанції в ме-
жах Гадяцького адміністративного району. Першим 
начальником РЕМ став Олексій Павлович Черняк. 
Потім організацію очолювали Микола Михайлович 
Поливаний, Юрій Сидорович Тарахкало, Олександр 
Михайлович Багатий, Олексій Олексійович Черняк. 
За 50 років змінювалась назва та підпорядкування 
організації та не змінювались її завдання. Вітаю всіх 
працюючих і тих, хто на заслуженому відпочинку з 
ювілеєм району електомереж.

Іван Гринь, працівник РЕМ 1968 – 2011 років

Зараз дуже часто трапляються випадки, коли лю-
дину різко засуджують за прості життєві бажан-
ня і буквально вганяють у постійне почуття прови-
ни. Спостерігається повальна істерія під загальним 
рефреном – «зараз війна, а ви тут таке (хочете, пита-
єте, думаєте, робите)...». 

«Таке» - це всі питання, які не стосуються війни, 
страждань, переживань, молитов, і інших нещасть, а 
стосуються якихось життєвих моментів, пов›язаних 
не з питаннями виживання, а просто про життя. Спо-
стерігаю, як гноблять дівчат, якщо вони наважилися 
запитати, чи робить хтось манікюр-стрижку-якусь 
красу. Спостерігаю, як гноблять тих, хто викладає 
фото не зі стражданнями і руйнуваннями, а з красою 
і квіточками. Спостерігаю, як гноблять тих, хто запи-
тує про грумінг для своїх тварин. Бачила, як мораль-
но розтерзали на шматки хлопця, який в місцевій 
групі запитав, де можна купити фірмових сигарет…

Просто тотальне засудження тих, хто вибирає 
жити, а не тільки виживати. Синдром страждальця 
підноситься як вища чеснота, а тих, хто намагається 
піти від страждань, змушують відчувати провину за 
те, що вони вибирають щось життєствердне. Це - по-
зиція жертви: якщо мені погано, то всі навколо теж 
повинні страждати.

Нещодавнл я проводила консультацію, і людина, з 
якою я працювала, прямим текстом мені сказала: «Я 
забороняю собі радіти і робити те, що могло б при-
нести хоч трохи радості в моє життя. Мені здаєть-
ся, тим самим Я зраджую тих, кому зараз гірше, ніж 
мені, і я відчуваю за це провину». За яку свободу ми 
тоді боремося, якщо зводити страждання в культ? 
Навіщо тоді тисячі жертв, якщо все одно продовжу-
вати страждати до нескінченності? У нашій менталь-
ності дуже нав›язана думка страждання в ім›я чо-
гось. У нас культ страждання в ім›я померлих. 

Це почуття з›являється тоді, коли людина пережи-
ла небезпечні події, в яких інші загинули або дуже 
постраждали. І саме це почуття провини змушує лю-
дину карати себе й оточуючих за те, що вони хочуть 
того, чого інші вже не можуть собі дозволити. Адже 
це справа життєва - хотіти смачної їжі, краси, затиш-
ку і радості. І саме на спробу якось порадувати себе 
висловлюються найжорстокіші звинувачення. На 
старання якось прикрасити власне життя оголошу-
ється практично полювання на відьом. У нас гли-
боко прошита заборона на радість. Радість завжди 
потрібно було заслужити, заробити, виправдати. Ра-
дість завжди відкладали на потім, і для неї потрібен 
був вагомий привід. А зараз так взагалі радість при-
рівнюється до блюзнірства і злочину: як можна раді-
ти, коли війна і люди страждають?

Але саме тут дуже важливо зрозуміти, що все, що 
відбувається – відбувається заради життя і його про-
довження. Хіба ми відстоюємо свободу, щоб ви все 
своє подальше життя перетворили на страждання? 
Або все це в ім›я того, щоб залишилися жити – дійс-
но жити, а не займалися вічним стражданням?

Саме прості життєві справи і маленькі радості да-
ють можливість жити далі і справлятися з усім, що 
навалилося зараз. Психіка повинна відновлювати-
ся, а рутина, побутові звичні дрібниці і маленькі ра-
дості – це ті острівці безпеки і відпочинку, за рахунок 
яких ми відновлюється від стресу. Важливо зрозумі-
ти: те, що відбувається з вами, і те, що відбувається з 
іншими людьми – не одне і те ж. Ототожнюючи себе 
зі стражданням інших, ви не робите краще ні собі, ні 
тим, кому погано. Їм від цього не стане легше. 

А ваше завдання - зробити так, щоб в світі стало 
хоч трошки менше болю і страждання, і хоч на кра-
пельку більше радості і спокою. Оскільки ви може-
те нести відповідальність тільки за себе і впливати 
тільки на себе і на своє життя, ось, і почніть з себе. 
Подумайте, від чого ви відмовляєтеся зараз через те, 
що вам здається - зараз не час. Робили б ви це, якби 
не відчували провину і сором?

Складіть список того, що зараз вам може прине-
сти спокій, радість і задоволення. І згадайте просту 
істину: «хочеш змінити світ – почни з себе». Хочеш, 
щоб прямо зараз в світі стало більше радості і спо-
кою? Що там у вас за списком? Починайте це втілю-
вати! Прямо зараз.

Ольга Токій, психолог

ЗАБОРОНА НА РАДІСТЬ 
ЯК ДОЗВОЛИТИ СОБІ 
ЖИТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Психолог радить не забувати 
про маленькі радощі навіть 
під час війни.

ГАДЯЦЬКОМУ РАЙОНУ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ (РЕМ) 
50 РОКІВ

ВАШІ 20 ГРИВЕНЬ ДЛЯ 
АРМІЇ ТЕЖ РОБЛЯТЬ 
СВОЮ СПРАВУ

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.

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. Міська 
рада звертається до всіх мешканців громади із про-
ханням допомогти. Потрібні: крупи, макарони, сіль, 
цукор, борошно, консерви, закрутка, олія, цибуля, 
картопля, морква, чай, кава, печиво, дитяче харчу-
вання. Пункти збору: у м. Гадяч вул. Драгоманова, 
4, телефон (05354) 3-21-28, площа Миру, 19, теле-
фон (05354) 2-28-62 у робочий час та кафе біля ма-
газину «Веселка», у сільських населених пунктах – 
у старостатах.

Відділ соціального захисту населення Гадяцької 
міської ради отримав гуманітарну допомогу для 
ВПО, які проживають на території нашої громади, 
від Німецько-Українського товариства. Вона вклю-
чає продукти харчування (в тому числі і дитяче), 
памперси та антисептики.

Від мешканців Гадяцької громади надходять скар-
ги, щодо мотоциклістів, які влаштовують мотопере-
гони що призводять до перевищення шумового поро-
гу. Шановні водії, поважайте тих, хто поряд з вами, 
не створюйте гучних звуків, які в даний час є додат-
кових джерелом хвилювання для людей. 

У Великобудищанській громаді представники Дер-
жпродспоживслужби спільно з нацполіцією переві-
рили питання необгрунтованого зростання цін на 
продукти. Під час перевірки виявили підвищення 
цін, провели роз’яснювальну роботу. Нагадуємо ціна 
на продукти не повинна перевищувати 10-15% від за-
купівельної вартості товару.

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

Під час ворожого обстрілу, на Харківщині, загинув 
житель Петрівки-Роменської – ОЛЕКСАНДР ВІ-
КТОРОВИЧ КУРИЛЕНКО (1978р.н.).

Без сина залишились мати, дружина та 2 дітей 
втратили чоловіка та батька.

Щиро співчуваємо рідним та близьким.

В знак пам’яті про 
страшну катастрофу, 
26 квітня відбулось 
покладання квітів до 
пам’ятника ліквідато-
рам аварії на ЧАЕС. 
На заході були при-
сутні учасники Гро-
мадської Організації 
«Гадяцьке міське това-
риство ветеранів та ін-
валідів «Союз Чорно-
биль» та представники 
місцевого самоврядування.

День пам‘яті про Чорнобильську катастрофу – це 
нагадування всім, як людство може опинитися на 
межі життя та смерті. Світ став свідком не тільки 
масштабної трагедії, а й безмежної мужності, жаги 
до життя наших земляків – ліквідаторів цієї аварії. 
З території Гадяцького району в ліквідації наслідків 
аварії брали участь 593 людини, з них 272, на жаль, 
вже померли.

Через 36 років, Україна і світ знову опинилися за 
крок від знищення людства, коли «братский чобіт» 
ступив у зону відчуження погрожуючи новою ядер-
ною катастрофою. Дії ворога в зоні відчудження 
можна кваліфікувати лише одним виразом – ядер-
ний тероризм. Не шануючи подвигу своїх батьків, во-
рожа армія, поставила під загрозу саме поняття жит-
тя заради амбіцій бункерного діда. Наразі ситуація 
контрольована, всі безпекові заходи вжиті, а праців-
ники ЧАЕС працюють в штатному режимі.

Солдати недруга, які окопались у Рудому Лісі на-
разі мають всі ознаки променевої хвороби. Це озна-
чає тільки одне – навіть через 36 років радіація ніку-
ди не зникла, та нещадно б’є по кожній живій істоті, 
не зважаючи на вік, стать чи кольори на шевронах. 
Тільки уявіть собі, яке пекло було тоді, в 1986 році. 

Схиляємо голови перед усіма нашими ліквідатора-
ми, військовими, медиками, які пішли в ядерний во-
гонь, аби зупинити ланцюгову реакцію смерті, відда-
ли за нас своє життя та здоров’я.

«БМ»

ГАДЯЧЧИНА ВТРАТИЛА 
ЩЕ ОДНОГО ГЕРОЯ

36 РІЧНИЦЯ АВАРІЇ 
НА ЧАЕС

У ГРОМАДАХ 
ГАДЯЧЧИНИ СИТУАЦІЯ 
ПІД КОНТРОЛЕМ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 14 (1013)
28 квітня 2022 року 3Рука на пульсі

ПрАТ «Гадячгаз» повідомляє про відновлення, з 11 
квітня 2022 року, робіт по зняттю показників і кон-
трольному огляду лічильників природного газу, газо-
вих приладів та пристроїв у побутових споживачів, а 
також юридичних осіб.

З метою забезпечення коректного визначення об-
сягу спожитого природного газу, перевірки справ-
ності газових приладів та герметичності газороз-
подільних систем, просимо споживачів допускати 
представників ПрАТ «Гадячгаз» до приладів обліку 
та газового обладнання.

Наголошуємо, що всі співробітники нашого під-
приємства мають при собі посвідчення, яке під-
тверджує, що особа дійсно є працівником ПрАТ 
«Гадячгаз».

При цьому для звернень, консультацій, а також пе-
редачі показників приладів обліку газу продовжують 
цілодобово працювати номери телефонів Call-цен-
тру: 0800-40-39-32, 050-305-39-32, 2-25-02, 2-27-53.

У разі виникнення аварійної ситуації (запах газу 
у приміщенні, нестабільна робота газового приладу) 
необхідно терміново звертатися за цілодобовими но-
мерами 104, 050-305-39-31.

ПрАТ «Гадячгаз»

До редакції надходять скарги від жительки міста – по-
силка із Західної України прийшла розпакованою, а в 
ній бракувало деяких речей. На своїх інтернет-сторін-
ках ми запитали у мешканців Гадяччини чи траплялась 
подібна ситуація з кимось ще. Ось що з цього вийшло.

Почнемо з першої скарги. Із Польщі приїхала посил-
ка до Івано-Франківська, далі, до Гадяча її відправка 
відбулась з відділення Нової Пошти. Дорожня сумка 
була запакована в картонну коробку та стреч-плівку. 
Саме в такому вигляді вона й повинна була б доставле-
на, але працівники Нової Пошти вирішили внести свої 
корективи. У гадяцькому відділенні №1 жінка отрима-
ла посилку без верхньої частини картонної коробки та 
без плівки, що відразу викликало питання. Вага також 
не сходилась, було відправлено 30 кілограм, а прибуло 
25. Жінка відмовилась отримувати посилку та запроси-
ла працівників відділення зафіксувати порушення. Зго-
дом, захотіла написати скаргу, на що отримала клішова-
не: «В нас завис комп’ютер, нічого не можемо зробити». 
В письмовій формі написати скаргу також відмовились, 
запропонувавши телефонувати на гарячу лінію. Адміні-
стратор відділення з неприхованою посмішкою сказав: 
«Ви скажіть дякую, що взагалі приїхала до вас». Ця по-
дія сталась за півгодини до закриття відділення, допо-
могати ніхто не мав бажання. Розмова з адміністратором 
відділення завершилась цинічним: «Хочете забирайте, 
хочете ні. Нам без різниці». Телефонний дзвінок на га-
рячу лінію не дав результату, бо просто неможливо до-
дзвонитись. Забравши посилку, вже вдома, жінка пере-
вірила речі, зателефонувавши відправнику. Зникли дві 
великі банки «Nutella», цукерки та навіть макаронні ви-

Засідання 22 позачергової сесії Гадяцької міської 
ради відбулось 21 квітня. Присутні 16 депутатів із 26 
обраних. Розглянули 61 питання порядку денного, з 
них 16 земельних. 

Подробиці – далі.
На початку засідання присутні вшанували хвили-

ною мовчання пам’ять захисників і захисниць Укра-
їни, цивільних осіб, які загинули з часу повномасш-
табного вторгнення російської федерації на територію 
України.

Першим питанням порядку денного, традиційно, 
став звіт міського голови про прийняті рішення ви-
конавчим комітетом в міжсесійний період. У своєму 
звіті міський голова згадав про автобусні маршрути 
на території Гадяцької громади, а саме: Гадяч – Білен-
ченківка та Гадяч – Харківці. Перший маршрут їздить 
через день та повністю заповнений, другий маршрут 
– дві-три людини за поїздку. Якщо так і буде нада-
лі, міський голова схиляється до того, щоб відмінити 
маршрут Гадяч – Харківці повністю, а маршрут Гадяч 
– Біленченківка зробити щоденним.

Відтепер засідання Гадяцької міської ради, за необ-
хідності, можуть бути проведені в онлайн режимі – 
відповідне рішення затвердили депутати. Це тимча-
совий порядок проведення засідань міської ради на 
час військового стану.

До програми соціального забезпечення та соціаль-
ного захисту населення «Турбота» внесли категорії 
внутрішньо-переміщених осіб. Тепер кошти з цієї про-
грами можуть бути використані на харчування ВПО.

Членам добровольчого формування територіальної 
оброни Гадяцької громади, які не мають ніяких дохо-
дів як джерела існування міська рада виплатить по 2 
тисячі гривень одноразової фінансової допомоги.

Далі, затверджено тридцять три рішення щодо пе-
рейменування вулиць та провулків у межах громади. 

Перелік вулиць, площ та провулків:
вул. Воровського – вул. Пилипа Орлика;
вул. Дзерджинського – вул. Михайлівська;
вул. Єнгельса – вул. Гончара;
вул. Калініна – вул. Староковальська;
вул. Комсомольська – вул. Героїв Крут;
вул. Крупської – вул. Бороховича;
вул. Луначарського – вул. Мазепи;
вул. Маркса – вул. Климента Квітки;
вул. Островського – вул. Преображенська;
вул. Паризької комуни – вул. Чижевських;
вул. Радянська – вул. Зелена;
вул. Свердлова – вул. Підлісна;
вул. Тельмана – вул. Захисників України;
вул. Терешкової – вул. Героїв Чорнобиля;
вул. Фрунзе – вул. Григорія Граб’янки;
вул. Чапаєва – вул. Гадяцького договору;
вул. Щорса – вул. Пагорбна;

пров. Ватутіна – пров. Красногірський;
пров. Володарський – пров. Козацький;
пров. Гайдара – пров. Косачів;
пров. Дзерджинського – пров. Михайлівський;
пров. Єнгельса – пров. Гончара; 
пров. Жовтневий – пров. Виговського;
пров. Перший червоний – пров. Перший пасічний;
пров. Другий червоний – пров. Другий пасічний;
пров. Кірова – пров. Сотенний;
пров. Котовського – пров. Героїв Майдану;
пров. Островського – пров. Преображенський;
пров. Піонерський – пров. Петропавлівський;
пров. Свердлова – пров. Підлісний;
пров. Тельмана – пров. Захисників України;
пров. Чапаєва – пров. Гадяцького договору;
пров. Щорса – пров. Пагорбний;
площа Піонерська – площа Петропавлівська.
Рішення про перейменування вул. Жовтнева на вул. 

Виговського не було підтримане достатньою кількі-
стю голосів.

Далі у порядку денному розглянули питання щодо 
майна, яке було незаконно передане до комунальної 
власності Петрівсько-Романської сільської ради. Згід-
но рішення суду, майно переходить до комунальної 
власності Гадяцької міської ради, відповідне рішення 
про прийняття було затверджене депутатами. Примі-
щення знаходяться: вул. Шевченка, 5, Лохвицька, 30Б 
та Гетьманська, 18.

Депутати надали дозвіл на проведення ремонту лі-
фту у поліклінічному відділенні Гадяцької МЦЛ.

Блок земельних питань
Для КП «Гадяч-агро», депутати надали дозвіл на 

розробку технічної документації щодо інвентариза-
ції земель з подальшою передачею в оренду. Всьо-
го затверджено 9 рішень, на загальну площу 49,95 га. 
Окрім цього, депутати затвердили передачу КП «Га-
дяч-агро» земельну ділянку в оренду, площею 8,43 га.

ПП «Новатор-Агро» отримало в оренду ділянку 
площею 7,34 га. Ця земельна ділянка – три земельні 
наділи воїнів АТО, але на даний момент неможливо їх 
передати у власність законному власнику. 

Для ФГ «Юхименко-Агро», депутати затвердили 
передачу в оренду земельні ділянки, загальною пло-
щею 42,4 га. Цю площу складають 70 земельних ді-
лянок, які вже були затверджені до передачі у влас-
ність працівникам соц. сфери села Сари. Ситуація та 
ж сама, їх неможливо передати у власність у військо-
вий час – прийняли рішення віддати на обробіток. ФГ 
«Агродім-Деметра» також отримало в обробіток 24 зе-
мельні ділянки, загальною площею 14,4 га.

АТ «Полтаваобленерго» отримало дозволи на роз-
робку проекту землеустрою, щодо відведення земель-
них ділянок на умовах оренди.

Влад Лидзарь

Працівники Регіонального ландшафтного парку 
«Гадяцький» продовжують перевіряти водойми на 
предмет незаконного вилову риби. Сітки знаходять в 
різних куточках Гадяччини, останні два рази у с. Малі 
Будища та у с. Сари. 

Квітень – період нересту більшості видів риб. Від 
вдалого нересту залежить стан природних популя-
цій риб і, як наслідок, формування майбутніх запа-
сів водних біоресурсів. Держрибагентством щорічно 
встановлюється нерестова заборона на вилов водних 
біоресурсів, адже під час розмноження риба втрачає 
інстинкт самозбереження і стає вразливою. Окрім 
цього, голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін пові-
домив, що заборонено вилов водних біоресурсів шля-
хом промислового, любительського та спортивного 
рибальства на усіх водоймах Полтавської області, на 
період військового стану.

24 квітня на річці Псел, в селі Книшівка, виявлено 
жінку, яка здійснила вилов риби за допомогою само-
робного знаряддя - «павука».

За офіційними даними, попередня сума збитку 
40885 грн. За даним фактом відкрито кримінальне 
провадження. За незаконне зайняття рибним, зві-
риним або іншим водним добувним промислом жін-
ці загрожує штраф від однієї тисячі до трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
обмеження волі на строк до трьох років. Остаточну 
міру покарання визначить суд.

Будьте свідомими та не порушуйте заборону – ри-
бальство почекає.

«БМ»

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ 
ПРИРОДНОГО ГАЗУ!

НА ВОДОЙМАХ ГАДЯЧЧИНИ 
РЕГУЛЯРНО ЗНАХОДЯТЬ 
БРАКОНЬЄРСЬКІ СІТКИ

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ ПО-ГАДЯЦЬКИ

ЗНИКАЮТЬ РЕЧІ ТА ПОСИЛКИ 
ПЕРЕСЛАНІ НОВОЮ ПОШТОЮ

роби. В результаті, дитина залишилась без солодощів, а 
якийсь «пацюк» став більше схожим на орків, радіючи 
викраденій банці горіхової пасти.

Ось кілька відгуків наших читачів:
«Моя посилка з Івано-Франківської області просто 

зникла, кожного дня обіцяють, що вона є і сьогодні від-
правлять. Вже майже два місяці відправляють»;

«Передавали дорожню сумку з речами для дитини – 
прийшла розірвана коробка. Речі всі клубком перевер-
нуті, а дорожньої сумки немає»;

«Сьогодні мій колега (поважного віку) забрав посил-
ку, в замовлення входило два види кави і цукерки. Він її 
не перевіряв, я також спочатку не звернула увагу на ко-
робку та пакування. Як виявилося потім, вона була не з 
усіх сторін обклеєна скотчем, а всередині бракувало цу-
керок. Накладна також розірвана».

У мережі регулярно з’являються повідомлення про 
зникнення речей по Україні. Один з випадків набув чи-
малого розголосу, ми поділимось ним повністю. Корис-
тувач Instagram @zhelikhovskaya пише:

«Нова Пошта краде речі! 12.03 друг відправив мої речі 
з м. Київ до м. Вінниця. Велика валіза з усіма моїми ре-
чами не доїхала, мене попросили оплатити відправлен-
ня і чекати на дзвінок працівників. Декілька днів мені 
ніхто не телефонував, я намагались додзвонитись сама, 
але марно. Кожний день я приходила на пошту і писала 
претензії. Мені зателефонували тільки після того, як я 
особисто звернулась до співзасновника компанії «Нова 
Пошта» і повідомили, що валіза навіть не пройшла ска-
нування і нікуди не виїжджала, що її будуть шукати і ма-
ють знайти. На моє прохання подивитись записи з камер 

працівники відповідали різним чином: то камери в цей 
день не працювали, то дивились і нічого не ясно. Сьогод-
ні після чергових дзвінків та повідомлень керівництву, 
мені написали, що все таки її ніде немає. На відділенні з 
мене сміються і кажуть: «ну забрали собі, зрозуміло ж». 
Коли я почала поширювати інформацію, виявилось, що 
це не одиничний випадок, і що «Нова Пошта» краде на-
віть гуманітарки, розпаковує вантажі та нашим бійцям 
не доходять берці, медикаменти, одяг, сигарети та інше».

Під час військового стану можуть бути вибіркові чи 
невибіркові перевірки посилок, те ж саме стосується па-
кунків з-за кордону. Порушення первинного пакуван-
ня розв’язує руки «морально ницим» працівникам Но-
вої Пошти, які можуть спокійно розпакувати посилку та 
привласнити собі речі, агрументуючи це звичним «Так і 
було!» Причому, в основному зникають не якісь дорого-
вартісні речі, а звичайні предмети побуту, які не є дефі-
цитними: солодощі, носки, нижня білизна чи сигарети.

Перевіряйте посилки не виходячи з приміщення від-
ділення, ретельно дивіться на пакування та фіксуйте 
сліди розпакування, якщо такі є. Одразу звертайтесь до 
працівників відділення та повідомляйте про порушення. 
Пишіть скарги та телефонуйте на гарячу лінію: 0-800-
500-609, 098-4-500-609, 050-4-500-609. Не мовчіть! Ні-
хто не повинен наживатись на війні. 

Влад Лидзарь
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Минулого тижня
народилося 5 
немовлят

8 осіб
пішли
з життя

4 пари
одружилися

1 пара
розлучилася

Слідчі поліції встановили більше як 30 неза-
конних банківських транзакцій, до яких причетна 
фігурантка.

«Працівники кримінальної поліції спільно зі слід-
чими встановили, що жінка запропонувала 48-річ-
ному чоловікові допомогу в оплаті комунальних по-
слуг. Для здійснення розрахунків потерпілий надав 
їй свою платіжну картку та PIN-код. Однак, щоміся-
ця гроші власника списувалися з рахунку не тільки 
за призначенням. Частину знятих грошей «помічни-
ця» витрачала на власні потреби. Зловмисниці вже 
повідомлено про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення», – повідомив Сергій Сергієн-
ко, заступник начальника Миргородського райвід-
ділу поліції.

Слідчим підрозділом районного відділу поліції, за 
процесуального керівництва Миргородської окруж-
ної прокуратури, здійснюється досудове розсліду-
вання за частиною 2 статті 190 (шахрайство, вчинене 
повторно) Кримінального кодексу України. Санкція 
цієї статті передбачає до 5 років обмеження волі або 
до 3 років ув’язнення.

За інформацією Миргородського райвідділу поліції

Незважаючи на війну, безкоштовна розмитнен-
ня авто в Україні має величезний попит. Настільки 
величезним, що доводиться запроваджувати обме-
ження, адже черги з євроблях на кордоні заважа-
ють провозити гуманітарну допомогу та військове 
спорядження.

За словами заступника міністра інфраструктури 
Мустафи Найєма, вже ввезено для розмитнення по-
над 14,3 тис. авто. І серед них вистачає дорогих моде-
лей типу BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 
2022 або Cadillac Escalade за 3,1 млн. грн. За слова-
ми Найєма, наших європейських партнерів це, м’яко 
кажучи, дуже вражає.

Так що з 25 квітня ввезти б/у авто в Україну мож-
на лише через певні пункти пропуску:

На польському кордоні: «Угринів», «Грушів», 
«Смольниця», «Устилуг»;

На угорському кордоні: «Довінне», «Косіне»;
На словацькому кордоні: «М. Березний».
До речі, вже звучать пропозиції повністю скасува-

ти безкоштовну розмитнення. Зокрема, голова пар-
ламентського комітету з питань митної та податкової 
політики Данило Гетьманцев розглядає таку можли-
вість, адже більшість машин ввозять не прості грома-
дяни, а ділки-перекупники. 

Пише topgir.com.ua 

Зранку 25-го квітня до поліції Нових Санжарів 
надійшов виклик про пошкодження вхідних дверей 
Свято-Георгіївського храму Української Православ-
ної Церкви. Прибувши на виклик слідчо-оператив-
на група провела огляд місця події та попередньо 
встановила, що із храму викрали гроші зі скринь-
ки для пожертв та інші речі. Наразі вирішується пи-
тання щодо внесення відомостей до реєстру досудо-
вих розслідувань за частиною 4 статті 185 (Крадіжка, 
вчинена в умовах воєнного або надзвичайного ста-
ну) Кримінального кодексу України. Також трива-
ють слідчі дії.

Жителів Полтавщини, яким відома інформація про 
людей, які можуть бути причетними до вчинення 
цього злочину, просять повідомляти до поліції за но-
мерами: 0997504180 (чергова частина відділення №3 
(Нові Санжари) або 102. 

Поліція Полтавщини

Про це в ефірі національного телемарафону пові-
домив перший заступник начальника департамен-
ту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його 
словами, поліція повертається до контролю за дотри-
манням правил дорожнього руху, і навіть до підвище-
ного контролю. «Багато хто під час режиму воєнного 
стану чомусь вирішив, що правила дорожнього руху 
не діють і їздять як заманеться. Ми притягатимемо до 
відповідальності і будемо проявляти жорстку пози-
цію. Навіть у звичайний час, а не у військовий таких 
порушень собі не дозволяли», – зазначив Білошиць-
кий. Він також додав, що до підвищеного контролю 
за дотриманням правил дорожнього руху поліцію 
змушують випадки нехтування водіями ПДР.

Крім того, перший заступник начальника депар-
таменту патрульної поліції спростував інформацію 
про те, що під час воєнного стану не працюють каме-
ри контролю швидкості.

«БМ» 

За публічного обвинувачення Полтавської окруж-
ної прокуратури 21-річний місцевий житель отримав 
покарання за незаконне викрадення людини, вчине-
не за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146 
КК України).

У листопаді минулого року полтавець погодився 
допомогти своєму знайомому у викраденні 20-річ-
ної дівчини з метою примусу її до шлюбу. На одній 
із центральних вулиць Полтави із застосуванням фі-
зичної сили чоловіки заштовхали потерпілу до ав-
томобіля «Audi» і вивезли у Дніпропетровську об-
ласть. У салоні авто дівчину утримували упродовж 
трьох днів.

За скоєне вироком Октябрського районного суду 
Полтави зловмисника позбавлено волі на 4 роки. 
Обраний щодо нього запобіжний захід у виді заста-
ви змінено на тримання під вартою. Також конфіс-
ковано в дохід держави автомобіль, в якому трима-
ли дівчину.   

Матеріали стосовно іншого обвинуваченого виді-
лені в окреме провадження, наразі він перебуває у 
розшуку.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

НЕВІДОМІ 
ОБІКРАЛИ ХРАМ

 ЧОЛОВІК ВИКРАВ ДІВЧИНУ, 
ЩОБ ПРИМУСИТИ 
ОДРУЖИТИСЬ

ВВЕЛИ ОБМЕЖЕННЯ 
НА БЕЗКОШТОВНЕ 
РОЗМИТНЕННЯ АВТО

ПІДВИЩЕНИЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА 
ДОТРИМАННЯМ 
ПРАВИЛ 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ

БІЛЬШЕ РОКУ ЖІНКА 
 ЗНІМАЛА ГРОШІ З 
ПЛАТІЖНОЇ КАРТКИ 
ОДНОСЕЛЬЦЯ

Щонайменше 200 мирних жителів Київщини оку-
панти викрали і утримували в Брянській, Курській, 
Бєлгородській та Ростовській областях рф. Про це 
стало відомо Медійній ініціативі за права людини, 
які поговорили зі звільненими заручниками, пише 
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної 
безпеки. Також відомо, що викрадених українців 
били, деяких катували електричним струмом під час 
допитів. У всіх затриманих взяли відбитки пальців та 
кров на аналіз. Жодних рішень суду та пояснень від 
росіян українці не отримали. Крім того, їх змушува-
ли підписувати документи із заплющеними очима.

« БМ»
Інофрмація про те, що до Лубенської лікарні госпі-

талізували дівчину із численними тілесними ушко-
дженнями, надійшла до поліції Лубенщини 25 квіт-
ня, близько 03:40 від медпрацівників.

– Отримавши інформацію про злочин, на місце по-
дії негайно прибула слідчо-оперативна група Лубен-
ського райвідділу поліції та співробітники слідчого 
управління обласного Главку, – інформує  Лубен-
ський райвідділ поліції.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Пол-
тавщини, повідомив: «Під час оперативно-розшуко-
вих та слідчих дій нами встановлено, що між 22-річ-
ною потерпілою та її 28-річним співмешканцем 
виникла сварка. Під час конфлікту чоловік наніс ді-
вчині численні тілесні ушкодження, після чого влас-
ним автомобілем скоїв на неї наїзд. Наразі потерпілу 
у тяжкому стані госпіталізовано до реанімаційно-
го відділення Лубенської лікарні інтенсивного лі-
кування. Фігуранта затримано у порядку статті 208 
Кримінального процесуального кодексу України за 
підозрою у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисне 
тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодек-
су України. Вирішується питання щодо повідомлен-
ня йому про підозру та обрання запобіжного заходу». 

За фактом злочину слідчим підрозділом поліції, 
за процесуального керівництва Лубенської окруж-
ної прокуратури, відкрито кримінальне проваджен-
ня за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне 
ушкодження) Кримінального кодексу України. Три-
вають слідчі дії. Якщо суд доведе провину чоловіка, 
то  йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також з нешкодила десяток ботоферм і заблокува-
ла 50 тис. акаунтів у соцмережах. 

З початку повномасштабного вторгнення рф кі-
берфахівці Служби безпеки України продовжують 
системну роботу з нейтралізації хакерських атак та 
інформаційних диверсій з боку ворога.

За цей час викрито сотні інтернет-агентів, які дія-
ли на користь окупантів.

У Запоріжжі: СБУ викрила ботоферму на понад 50 
тис. фейкових акаунтів, якою керували з країни-агре-
сора. Боти «працювали» у соцмережах і популярних 
меседжерах. Вони ширили заздалегідь підготовле-
ні фейки, виправдовували збройну агресію окупанта 
та дискредитували ЗСУ. Зловмисники задіяли спеці-
альне телекомунікаційне обладнання, розмістивши 
його у нежитловому приміщенні. Роботу ботоферми 
зупинено, вилучено апаратні комплекси, майже 500 
GSM-модулів, більше 3 тис SIM-карток.

У Києві: заблоковано мережу анонімних 
Telegram-каналів і спільнот у соцмережах, через які 
масово закликали до фізичного знищення україн-
ського народу як нації. Організатора затримано. Це 
киянин, який на початку вторгнення росії створив 
низку інтернет-ресурсів. І пропагував через них ан-
тиукраїнський контент, популяризуючи та виправдо-
вуючи дії окупантів в Україні. 

В Одесі: СБУ нейтралізувала осередок проросій-
ського громадського об’єднання і запобігла спробам 
розхитати суспільно-політичну ситуацію на півдні. 
Зловмисники діяли під егідою фейкового об’єднання 
«Робітничий фронт України», що координується та 
фінансується окупантами. З початку активних воєн-
них дій вони виготовили велику партію друкованих 
антиукраїнських матеріалів. Неодноразово намагали-
ся поширити заборонену комуністичну символіку з 
закликами до реанімації радянського союзу. Наступ-
ним кроком мали бути постановочні масові зібрання 
та мітинги. Спецпризначенці СБУ вчасно викрили 
ці плани, затримавши лідерів та активних учасників 
проросійської організації.

Кожен зі зрадників і колаборантів відповідатиме за 
свої дії згідно із закоом.

Пресслужба СБУ

РОСІЯНИ ВИКРАЛИ 
З КИЇВЩИНИ 200 
МИРНИХ ГРОМАДЯН

ЗА ДВА МІСЯЦІ СБУ 
НЕЙТРАЛІЗУВАЛА ПОНАД 
250 ПОТУЖНИХ КІБЕРАТАК 

ПОБИВ ЖІНКУ, А ПОТІМ 
АВТОМОБІЛЕМ НАЇХАВ НА НЕЇ 
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Православна громада селища Гоголеве стала пер-
шою з громад московського патріархату на Полтавщи-
ні, яка зробила під час народної війни за незалежність 
український вибір, ставши на бік єдиної канонічної 
православної церкви. Свято-Миколаївський храм у 
селі Гоголеве на перейшов з Московського патріар-
хату до Православної церкви України (ПЦУ). Долу-
читися до ПЦУ вирішили й парафіяни церков Бла-
говіщення Пресвятої Богородиці у селі Федорівка та 
Вознесіння Господнього у селі Климівка Ланнівської 
громади Полтавського району (колишній Карлів-
ський район). Рішення про перехід до Православної 
церкви України ухвалили релігійні громади. Відтепер 
храми підпорядковуються Полтавській єпархії ПЦУ. 
Про це повідомив архієпископ Полтавський і Кремен-
чуцький ПЦУ владика Федір та настоятелі храмів о. 
Павло та о. Дмитро.

«Люди побачивши, що предстоятель Російської пра-
вославної церкви Кирило схвалює вбивство українців, 
вирішили перейти у підпорядкування Православної 
церкви України та молитися за наших воїнів укра-
їнською», — повідомив настоятель Свято-Миколаїв-
ського храму у містечку Гоголове о. Павло. 

«Що ж крига скресла. Ці три громади показали усім 
іншим громадам Московського патріархату єдино 
правильний шлях-розірвати стосунки з сатанинською 
псевдорелігійною структурою – РПЦ, яка протягом 
століть була інструментом російського імперіалізму 
задля духовного поневолення українців», - прокомен-
тували історичну подію у прес-центрі Полтавського 
обласного об’єднання товариства «Просвіта». 

«Просвіта» закликала священиків Московського 
патріархату у Полтаві та області не допускати у сво-
їй діяльності колаборацію з російськими окупанта-
ми, що вже сталося у перші дні вторгнення у Сумах. 
«На Полтавщині не повинно відбуватися подячних 
молебнів, що їх, за словами голови Сумської військо-
во-цивільної адміністрації, відслужили священики 
Московського патріархату, побачивши у Сумах танки 
російських окупантів. Ми закликаємо цих священиків 
пам’ятати, що, попри підпорядкування їхньої конфе-
сії Москві, вони, як і їх паства, є громадянами Украї-
ни!», - говорилося у зверненні.

Отож, як бачимо, громади і священики Московсько-
го патріархату усвідомлюють, що пора переходити на 
сторону Добра і України. Втім, ще зарано говорити 
про такі переходи як тенденцію. Процес переходів з 

російської «церкви», яка в Україні маскується під наз-
вою «УПЦ», відбувається надто повільно. 

Ймовірно, стримуючим фактором є позиція митро-
полита Московського патріархату на Полтавщині вла-
дики Філіпа. На відміну від нього, інші священики з 
цієї конфесії почали підписувати звернення для ор-
ганізації міжнародного церковного трибуналу проти 
патріарха Кирила та із засудженням військових зло-
чинів московитів. Ініціатором створення відкрито-
го звернення до предстоятелів помісних православ-
них церков став протоієрей Андрій Пінчук, клірик 
Дніпропетровської єпархії УПЦ, керівник Благодій-
ної установи «Іоаннів центр». Документ вже підпи-
сали 324 церковники, два з яких — настоятелі з Пол-
тавської єпархії. Їх було б більше, але після погроз 
від наставників вони відкликали підписи. Митропо-
лит Полтавський Філіп погрожував священикам пол-
тавської єпархії «карами небесними» за виступ про-
ти московського патріарха Кіріла. Про це повідомив 
у фейсбуці о. Андрій Пінчук. 

Під час телемарафону українських каналів предсто-
ятель ПЦУ, оприлюднив заяву. «Ми закликали і за-
раз закликаємо, в цей непростий час, об’єднатися всіх 
українців навколо нашого престольного міста Києва. 
Ми відкриті, ми з любов’ю готові прийняти всіх, бо 
всі християни в Україні неодмінно повинні об’єдна-
тися в єдиній помісній православній церкві. Цей час 
якраз і настав. Бо яким чином зараз можуть помина-
ти Кирила, який благословляє цю війну? Війну проти 
практично тих вірних, які до цього часу його вважали 
своїм пастирем. А зараз ми бачимо, що з боку росій-
ської федерації практично відбувається геноцид проти 
українського народу», - підкреслив Митрополит Епі-
фаній. Владика зазначив, що, на його думку, в багатьох 
православних українців зараз відкрилися очі, і вони 
зрозуміли, наскільки важливо мати свою, визнану 
Українську Православну Церкву, а не підпорядковува-
тися ворожим чужоземним центрам. «Співтворцями 
та провідниками злочинної ідеології  «руского міра» 
є очільник Московської патріархії Кирил Гундяєв та 
його поплічники. Він разом з підлеглими не лише всі-
ляко розпалював це вогнище, але і відкрито, від імені 
Бога та Церкви, брехливими устами благословив ка-
тів та вбивць на їхню чорну справу», - так висловився 
Предстоятель ПЦУ митрополит Епфіаній.

«БМ»

Верховна Рада України, 21 квітня, ухвалила як 
Закон законопроект «Про внесення змін до Закону 
України «Про Державний бюджет України на 2022 
рік»» №7299 від 19.04.2022.

Ухваленим Законом внесено зміни до Закону Укра-
їни від 15 лютого 2022 року «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України», які передбачають:

визначення набрання чинності окремих положень 
щодо системи зарахування до бюджетів місцевого са-
моврядування акцизного податку з реалізації суб’єк-
тами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових 
виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, 
рідин, що використовуються в електронних сигаре-
тах з 1 травня 2022 року;

відповідне перенесення строків виконання дору-
чення Кабінету Міністрів України з цього питання з 
15 грудня 2022 року на 30 квітня 2022 року.

«БМ»

Мережа автозаправних станцій BVS розширила 
асортименти бензинів. Тепер на АЗС доступний но-
вий вид пального. Згідно з інформацією, новий бен-
зин марки А-95 ЕСО складається з бензину марки 
А-95 та біоетанолу.

«Бензин А-95 ЕСО містить 10% біоетанолу та 90% 
традиційного пального. Перевагою екологічного па-
лива є висока детонаційна стійкість, яка забезпечує 
стабільну роботу двигуна, покращений процес зго-
ряння паливної суміші та збільшений інтервал за-
міни моторного мастила», — йдеться у повідомлен-
ні. Також стало відомо, що пальне А-95 ЕСО завдає 
менше шкоди навколишньому середовищу у порів-
нянні з традиційними бензинами.

Повідомляє AgroNews

24 квітня Полтавщина зазнала найбільшого ракет-
ного обстрілу. Унаслідок нього 9 ворожих ракет вда-
рили по Кременчуцькій теплоелектроцентралі і Кре-
менчуцькому нафтопереробному заводу. У декількох 
районах міста не було гарячої води. Міський голова 
Кременчука Віталій Малецький повідомив, що руй-
нування ТЕЦ ставить під загрозу опалювальний се-
зон 2022-2023 років та забезпечення міста гарячою 
водою.

Нагадаємо, внаслідок ракетних обстрілів Кремен-
чука 24 квітня 1 людина загинула, 7 людей постраж-
дали й мають поранення різного ступеня тяжкості. 
Також є значні руйнування будівель, всі пожежі опе-
ративно локалізували. 

«БМ»

АКЦИЗ ВІД ПРОДАЖУ 
ЦИГАРОК З 1 ТРАВНЯ 
БУДЕ НАПОВНЮВАТИ 
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

НА АЗС ПОЧАЛИ 
ПРОДАВАТИ НОВЕ 
ПАЛЬНЕ 

МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ 
НА ПОЛТАВЩИНІ ДАВ ТРІЩИНУ

НАЙБІЛЬШИЙ 
РАКЕТНИЙ ОБСТРІЛПолтавщина отримає 500 тонн гуманітарної 

допомоги від уряду Польщі. Їжа, засоби 
гігієни та побутові речі. Про це пише 
Дмитро Лунін, керівник обласної військової 
адміністрації, у своєму телеграм-каналі.

«Перші 80 контейнерів уже прибули до нас. М’яс-
ні та овочеві консерви, кава, крупи, макарони, матра-
ци й одноразова постіль. Обласна адміністрація все 
направить для переселенців – у громади, школи та 
дитсадки, в яких нині проживають внутрішньо пе-
реміщені особи. Польща стала надійним партнером 
України. Дякую нашим закордонним друзям, дякую 
віце-прем’єрці Ірині Верещук, яка підтримала запит 
обласної військової адміністрації. Ця «гуманітарка» 
– колосальна підтримка для Полтавщини, що при-
йняла 140 тисяч переселенців», - констатував очіль-
ник регіону.

За даними МОЗ, на Полтавщині працевлаштува-
лись 89 лікарів та 110 медичних сестер, фельдшерів, 
акушерок, які переїхали до області після початку пов-
номасштабної війни росії проти України. Полтавщи-
на входить до лідерів за кількістю працевлаштованих 
лікарів, які через війну змінили місце проживання: на 
Львівщині зайшли роботу 265 фахівців, на Черкащи-
ні – 80 лікарів. Окрім Полтавщини, 92 працівники се-
реднього медичного персоналу влаштувалися на ро-
боту в Дніпропетровській області.

Усього в Україні можливістю працевлаштування 
в іншому медзакладі станом на 22 квітня скориста-
лися 2 тисяч 15 внутрішньо переміщених медичних 
працівників.

Нагадаємо, що полтавські студенти-медики допо-
магають доглядати важкопоранених бійців ЗСУ. 

Повідомило МОЗ України

ПОЛЬЩА НАДАЄ 
ПОЛТАВЩИНІ 
ГУМДОПОМОГУ

МЕДИКИ З ІНШИХ 
ОБЛАСТЕЙ 
ОТРИМАЛИ РОБОТУ 
НА ПОЛТАВЩИНІ

Російський патріарх Кіріл благословив військових на війну проти України 
після літургії на свято Торжества православ›я у москві. Він подарував ікону 
командувачу росгвардії віктору золотову. У відповідь окупант пообіцяв Кирилу 
якомога швидше зламати опір українців. Злочини росіян відкрили очі багатьом 
вірянам та священикам. У полтавській області три парафії Московського 
патріархату ухвалили залишити Московський патріархат, а полтавські 
священики з цієї ж конфесії протоієрей Микола Попльонтаний та ієромонах 
Даниїл Корчевий підписали звернення про організацію міжнародного 
церковного трибуналу проти московського патріарха.

Міністерство економіки оприлюднило середню 
вартість бензину у розмірі 29,55 грн/літр та дизпаль-
ного – 33,66 грн/літр, з яких вираховується гранич-
на ціна реалізації пального на кінець квітня. З ура-
хуванням граничних торгових націнок, максимальна 
ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС 
не повинна перевищувати 34,1 грн/літр, на дизпаль-
не – 38,66 грн/літр.

В порівнянні з серединою квітня середня ціна на 
бензин збільшена на 0,23 грн/літр, ДП – на 1,01 грн/
літр. Оприлюднення міністерством середніх цін 1 лі-
тра ДП та бензину відбувається тричі на місяць.

Про це повідомляє Мінекономіки

ГРАНИЧНА ЦІНА 
ДИЗЕЛЬНОГО 
ПАЛЬНОГО ЗБІЛЬШЕНА 
НА 1 ГРИВНЮ
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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.

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

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

 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 перео-
формленням. 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

 БУДИНОК, c. Осняги. Тел. 
0662212600

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

 БУДИНОК у м. Гадяч. З/п 64 
м.кв. Газифікований, зі зруч-
ностями, приватизована з/д 
12 соток. Можливий обмін 
на 1-, 2-кімн. квартиру. Тел. 
0668791450

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

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

 1/2 БУДИНКУ, за великим 
кругом. Газ, вода, господар-
ські споруди, з/д 7 соток, при-
ватизована. Можливий обмін. 
Тел. 0955711574

КВАРТИРИ
Продаж

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

 КВАРТИРА, р-н цегельного 
заводу. Всі зручності, ціна при 
огляді. Тел. 0956262141. 

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

 З/Д у м. Гадяч під забу-
дову. Тел. 0965696401

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

ЗДАМ

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790

 ЖИТЛО, подобово, на три-
валий термін або бригаді у 
відрядженні, Інтернет, конди-
ціонер. Можливість надання 
відповідних документів. Тел. 
0508783429. (13) 

 МАГАЗИН в центрі міста, 
50 м.кв. Усі зручності та 
лічильники. Тел. 0502743434, 
0674373593

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА С/Г 
ТЕХНІКА із Польщі: обпри-
скувачі, дискові борони АГ, 

культиватори, розкидачі 
міндобрив, плуги та інше. 
Доставка. Тел. 0938156531, 
0972790378. (27)

МОТО
Продаж

 ENDURO Shineray 6B, 
гарний стан. Ціна 1000 у.о., 
без торгу. Тел. 0660317493

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

 ГАЗ-2410 Волга (з/ч). 
«Кенгурятник» до УАЗ. Тел. 
0667011653, 0975799474

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

 ДОШКА, брус, штахет. 
Обрізна. Дрова (сосна, дуб, 
береза). Доставка. Тел. 
0509080626

РІЗНЕ
Продаж

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

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

 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 СОНЯШНИКА
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-сек-
ційні, б/в. Труби різних діаме-
трів, б/в. Тел. 0662060717

 ЧАСНИК. Картопля велика 
та дрібна. Тел. 0503288003

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

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

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

 КУКУРУДЗА, пшениця. Тел. 
0992256242

 КИЛИМИ різних розмірів, у 
гарному стані. Ціна договірна. 
Тел. 0507137896. 

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

 ХОЛОДИЛЬНИК, пральна 
машина, морозильна камера, 
газова плита. Тел. 0953094117

 БУРЯК столовий. Тел. 
0663104751. 

 ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАВНИ-
ЦТВО: життя рослин – 6 томів, 
життя тварин – 6 томів. Тел. 
0501980859, 0663673032. 

 ВЕЛОСИПЕД дитячий для 
дитини віком 6-10 років. Недо-
рого. Тел. 0662683686. 

 ЦИБУЛЯ, морква. Вело-
сипед, тренажер. Тел. 
0662180357.  

 ЧОВЕН дерев’яний, 
новий. Р. 380х70х28. Тел. 
0508398843. 

 ВОРОТА з хвірткою з про-
фнастилу. Тел. 0502743434, 
0674373593

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. 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

17

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 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

Cумуємо, пам’ятаємо



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

Оголошення, реклама
 ТРУБИ для воріт і пар-
кану д. 40, 57, 76, 89, 110мм. 
Балони з вуглекислотою, б/в. 
Тел. 0502743434, 0674373593.  

 ВЗУТТЯ дитяче. Туфлі, 
босоніжки жіночі р. 35-37. 
Магнітофон «Маяк». Відеомаг-
нітофон, колонки. Веловізок. 
Тел. 0954655612. 

 ТРУБИ металеві 78х12. 
Апарат для дистиляції води. 
Ліхтар «летюча миша». 
Бурякорізка ручна. Тел. 
0662309812. 

 РЕШІТКИ до пилкоулов-
лювача. Кормушки пото-
лочні. Електронавощувач. 
Колеса дерев’яні до воза. Тел. 
0662309812

ТВАРИНИ
продаж

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

 БДЖОЛОСІМ’Ї. Тел. 
0954684443, 0980017221

 КОЗА з маленьким 
цапиком, другий окіт. Тел. 
0687469402.

 КОЗЕНЯТА, с. Красна Лука. 
Тел. 0666100366

КУПЛЮ

 ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові 
плити, пральні машини, теле-
візори у робочому та неробо-
чому стані. Тел. 0662000908

 БУДІВЛІ, сараї, гаражі та 
інші господарські споруди під 
розбір. Тел. 0980965717

ПОСЛУГИ

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, холодильників, 
мультиварок, мікрохви-
льовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової 
техніки. Ремонт елек-
троінструментів. 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 – екоп-
ласт, каналізація. Встанов-
лення лічильників, бой-
лерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій)

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, пилососів, холо-
дильників, болгарок, чистка 
бойлерів, дрилів та іншої 
електротехніки. Виїзд май-
стра. Зварювальні роботи, 
пайка. Спилювання дерев 
різної складності. Тел. 
0997199623. (Олександр)

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, холодильників, 
мультиварок, мікрохви-
льовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової 
техніки. Ремонт елек-
троінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611

 ВИКОНАЄМО РОБОТИ: 
монтаж дахів, кладка цегли, 
стяжка, бетонування. 
Копаємо та викладаємо 
вигрібні ями. Сантехніка під 
ключ. Встановлення пар-
канів. Виїзд по району. Тел. 
0669958382, 0960767071

 ЧИСТИМО ТА ПОГЛИ-
БЛЮЄМО колодязі. Усі 

земельні роботи. Сантех-
ніка, водопровід. Ціна дого-
вірна. 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, чор-
нозем, плити ПКЖ, гран-
відсів та інші будматеріали). 
Послуги екскаватора. Тел. 
0501881470

 ОРАНКА ОГОРОДУ та 
розпахування цілини мотоб-
локом. Тел. 0960767071

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

 ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ. 
Якісно та швидко. Деталі по 
телефону. Тел. 0950399337

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, холодильників, 
мультиварок, мікрохви-
льовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової 
техніки. Ремонт елек-
троінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611

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

 ОРАНКА та фрезування 
мотоблоком. Ціна договірна. 
Тел. 0982430894

 ВИКОНАЮ ЗЕМЕЛЬНІ 
РОБОТИ. Інші види робіт. 
Тел. 0961598810 (Діма)

 ВИКОНАЮ БУДЬ-ЯКІ 
ВНУТРІШНІ РОБОТИ. 
Вирівнювання стін та стель, 
гіпсокартон, шпаклівка, фар-
бування. Укладка плитки, 
ламінат, лінолеум. Сантех-
ніка та електрика. Охайно! 
Якісно! Недорого! Тел. 
0954110091

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

 ПОСЛУГИ САНТЕХ-
НІКА. Якісно. Недорого. Тел. 
0991440911 (Андрій)

 ВИКОНАЄМО РОБОТИ: 
якщо у вас є тріщини у 
будинку, то вам до нас. 
Копаємо, армуємо, зали-
ваємо бетон! Монтаж/
демонтаж дахів та парканів. 
Тел. 0991447497

 НАТЯЖНІ СТЕЛІ будь-
якої складності, з гарантією. 
Всі види внутрішніх робіт: 
гіпсокартон, плитка, ламінат, 
шпаклівка, санвузол, опа-
лення, тепла підлога, елек-
трика. Монтаж та демонтаж 
дахів. Виїзд по району. Тел. 
0661194638, 0665947293

 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-
якої складності. Мож-
ливий виїзд по району. Тел. 
0667724345

РОБОТА

 ШУКАЮ РОБОТУ у м. 
Гадяч. Бажано водієм. Роз-
гляну всі пропозиції. Тел. 
0980965717

 У магазин потрібен ПРО-
ДАВЕЦЬ. Тел. 0501881471

 На роботу потрібні ПІД-
СОБНІ ПРАЦІВНИКИ ТА 
СПЕЦІАЛІСТИ ІЗ СТО-
ЛЯРНИХ ВИРОБІВ. Тел. 
0660750777


