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Художник Олег Шупляк

КУДИ ІТИ? ЗЕМЛЯ ОБІТОВАННА —
вона ж під нами, наша, ось вона!
Та ще ж яка, мій Господи, багата!
Лісами щедра, зерном золота.
Міцна зелом, скотиною рогата.
Народом добра, вірою свята.

Ліна Костенко
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ЩАСЛИОЮ БУДЕ УКРАЇНА
Біля поля тополя,
А в лузі калина
Прийшла весна –
Розквітає наша Батьківщина.

Зеленіють ліси, сади,
Цвіте черемшина.
Ми віримо – щасливою буде Україна.

Бо відійдуть темні хмари
І засяє сонце.
І загляне щастя й радість
У кожне віконце.

Ми будемо ясне сонце з радістю стрічати,
А відважним захисникам
Всім допомагати.

Ми маємо усі дружно
Захищати рідну кров,
Допоможуть нам у цьому надія, віра та любов.

Л. Григорович

ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ
Світи сонце, світи ясно та попід горою,
Там воює мій миленький з хижою ордою.
А весна кругом буяє дивним живоцвітом.
Де ти мій синочку рідний, жде тебе родина,
А за подвиги твої - нагородить Батьківщина.
Та ніякі нагороди не замінять мамі сина.
Повертайся, ти, живим, в неньку Україну,
А проклятий раша повертай оглоблі,
Бо найдеш свою погибіль на чужому полі. 

Ніна Шай

ЛЮБОВ ДО ВІТЧИЗНИ НЕ ЗГАСАЄ
Руйнують нашу Україну
Непрохані російські окупанти,
Біду війни важко пережить,
Серце стискається від болю,
Та щира віра в Перемогу 
Нам допомагає жить.

Прийшла весна на землю рідну
У блакитному небі сонце привітне.
Скоро розквітнуть гаї і сади
Знову сирена нас попереджає,
Кожна хвилина життя оберігає,
Бо ворог ракети свої запускає.

А людям треба орати і засівати поля,
Бо болітиме потім душа,
Не радісним буде життя,
Якщо не посіють аграрії зерна.
Не будуть окупанти в Україні ходити,
Квітучої землі їм не захопити.

Здобуде Перемогу Україна
Виженемо ворогів, відбудуємо руїни,
Наша Армія відважна і смілива
У грізний час Батьківщину захищає,
Свята любов до своєї Вітчизни
У захисників ніколи не згасає.

Софія Ілляшенко

Держава також регулярно закуповуватиме продо-
вольчі набори для соціально незахищених верств на-
селення. Кабінет Міністрів України розробив комп-
лекс дій із забезпечення продовольчої безпеки в 
умовах воєнного стану. Про це йдеться у відповідно-
му розпорядженні уряду.

«Уряд розробив комплекс дій за багатьма напря-
мами. По-перше, це моніторинг стану продовольчої 
безпеки та с/г інфраструктури в цілому. По-друге, 
національним виробникам харчових продуктів на-
даватиметься держпідтримка. По-третє, найбільш 
соціально вразливе населення отримуватиме адрес-
ну продовольчу допомогу. Крім того, під особливим 
контролем держави буде моніторинг та відповідне 
регулювання продуктових цін», – запевнив Міністр 
аграрної політики та продовольства України Мико-
ла Сольський.

Так, міністерства, Держстат, обласні військові адмі-
ністрації регулярно відстежуватимуть, зокрема, ста-
тистику за балансом основних продуктів харчування. 
Контролюватимуть рівень торговельних надбавок. 
Обсяги вітчизняної с/г продукції під експорт і надалі 
на період воєнного стану регулюватимуться держа-
вою. Буде вивчена потреба та кількість підприємств, 
які потребують фінансування для розширення, від-
новлення та будівництва виробничих потужностей. 
Крім того, постійно забезпечуватимуться потреби 
вітчизняних підприємств агропромислового комп-
лексу в товарах критичного імпорту. З-поміж іншо-
го, держава також регулярно закуповуватиме про-
довольчі набори для соціально незахищених верств 
населення. Буде реалізовано місцеві програми для 
самозабезпечення територіальних громад харчови-
ми продуктами.

«Усіма цими заходами ми намагаємося досягну-
ти ключового – задовольнити в необхідній кількості 
потреби українців продуктами харчування. А також 
повністю забезпечити підприємства, які працюють у 
сфері с/г виробництва, можливостями для подаль-
шої роботи. І гарантувати нашій державі та її грома-
дянам стійку продовольчу безпеку в цей небезпечний 
час війни», – резюмував Микола Сольський.

Нагадаємо, майже 4,5 млн тонн зерна заблоковані 
у портах України: продукцію неможливо експорту-
вати через закриті морські шляхи на тлі російського 
військового вторгнення. Про це заявив представник 
Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін 
Фрік. До слова, глава Агентства США з міжнарод-
ного розвитку (USAID) Саманта Пауер заявила, що 
наслідки вторгнення Росії в Україну можна порівня-
ти з наслідками світової війни. 

Главком

Громадська організація учасників АТО,  
у м. Гадяч, відкрила поточний рахунок.
Реквізити для збору коштів: 
Р \р № UA233314890000026000239334001
АТ «Полтава- банк», код банку 331489, код 

ЄДРПОУ 09807595
Відокремлений підрозділ ГО «Всеукраїнська 

Спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих 
місій» у Полтавській області м. Гадяч (код ЄДРПОУ 
44423087).

Закликаємо вас не лишатися осторонь, долучатися 
до збору коштів, щоб забезпечити наших захисників 
усім необхідним!

Захистимо Гадяччину разом! 
Слава Україні

Народна війна українців за своє майбутнє та як 
наш регіон став частиною воєнного фольклору.
В Україні росія намагається реалізувати свої неоколо-

ніальні амбіції. Відкиньмо туманні розмови про денаци-
фікацію та демілітаризацію. Залишається лише бажання 
так чи інакше знищити нації, які не згодні з російською 
імперською повісткою та обрали шлях розвитку і свобо-
ди. Перша у цьому списку – Україна. 

Фактично, росія воює за повернення до минулого. Чер-
воні прапори та пам’ятники Леніну у тимчасово окупова-
них містах — лише підтвердження. Що ці символи та це 
минуле означають для нас? Голодомор, Розстріляне Від-
родження, репресії та утиски прав і свобод. 

Для нас, українців, це боротьба за наше майбутнє. На-
родна війна, де кожен на своєму місці викладається зара-
ди досягнення перемоги. Йдеться про збереження укра-
їнської нації, держави та наших цінностей: людяності, 
свободи, гідності. А також — про подальший розвиток 
цієї держави. 

Є ще один вимір народності цієї війни — творчість. За-
раз, прямо у нас на очах, твориться новий фольклор. Гід-
не місце серед них займає Полтава та наш регіон загалом. 

Гадяцьке сафарі — символ єдності 
у боротьбі з окупантами
У перші дні повномасштабного вторгнення на терито-

рію України російські військові «заблукали» у Гадяць-
кому районі. Ворога відловлювали та знищували міс-
цеві мисливці, пізніше до них приєдналися професійні 
військові. А запис аудіоповідомлення одного з учасни-
ків ліквідації окупантів набрав мільйони прослухову-
вань на різних майданчиках. Він і назвав ті події «гадяць-
ким сафарі».

Гадяцьке сафарі, як символ, показує абсолютну єдність 
всіх наших земляків у боротьбі з окупантами. Також важ-
ливо розуміти, що у перші дні війни частина суспільства 
ще перебувала у шоковому стані. Цей та подібні випадки 
знищення російських військових сприяли зміцненню бо-
йового духу та впевненості у нашій подальшій перемозі.

Окремо варто зазначити талант оповідача, аудіопові-
домлення його так розтиражувалося. Крім самого понят-
тя «гадяцьке сафарі», у народ пішли й інші фрази. 

Денис Старостін. Зміст.

«Я хочу, щоб в Україні більше не гинули люди»
Латвійська влада розшукує дитину, яка пожертвувала 

власну скарбничку під час збору гуманітарної допомоги 
для України. Волонтери кажуть, на вигляд хлопчику ро-
ків 5-6, і ця скляна банка з євроцентами, - всі заощаджен-
ня «за все його життя».

Передаючи її до автобуса за допомогою, дитина сказала: 
«Я хочу, щоб в Україні більше не гинули люди». Скарб-
ничка приїхала окремо від решти гуманітарки – її особи-
сто привіз віце-мер Риги Edvards Smiltēns та подарував 
київському міському голові.

Кличко був настільки зворушений, що попросив роз-
шукати дитину, і тепер через соцмережі та ЗМІ у Латвії 
тривають пошуки.

Матеріальне перестало бути важливим
Я вийшов із бомбосховища і побачив біля магазину ма-

шину з ключами у замку. 2 години спостерігав за нею, че-
кав на господаря – не дочекався. Я взяв сім’ю, сів маши-
ну та виїхав у Вінницю до родичів.

У бардачку знайшов номер телефону та зателефону-
вав власнику:

- Вибачте, я викрав вашу машину. Рятував сім’ю.
- Слава Богу, не хвилюйтеся, у мене 4 автомобілі. На 

своєму позашляховику я вивіз сім’ю. Інші машини запра-
вив і залишив у різних місцях із ключами у замку та но-
мером у бардачку. З усіх машин передзвонили. Буде мир 
– побачимось. Бережіть себе!

Справжню силу кохання не змамати 
27 березня 23-річна медсестра з Лисичанська йшла 

стежкою, разом із нею йшов її обранець. У цей час пролу-
нав вибух. Жінка йшла попереду, під її ногами розірвала-
ся міна. Лисичанка сильно постраждала. Їй відірвало оби-
дві ноги та чотири пальці на лівій руці. 

Спочатку жінку рятували у Лисичанську, там їй зро-
били одразу чотири операції. Потім Оксану евакуюва-
ли до Дніпра. А тиждень тому жінку відвезли до Львова. 
Тут вона буде продовжувати реабілітацію та готуватися 
до протезування. 

«Та життя не варто відкладати на потім, виріши-
ли Оксана з Віктором, які за шість років разом так і не 
знайшли часу на шлюб. І це попри те, що виховують двох 
діток. Обручки купили у Львові, тут їй знайшли білу сук-
ню. Торт спекли волонтери. Церемонія відбулася в РА-
ЦСі, а святкування - в палаті нашого Центру хірургії», - 
розповіли медики.

Жінка та її чоловік кружляють у весільному танці. Ві-
ктор тримає свою кохану на руках. Попри всі негараз-
ди, вони щасливі та не втрачають віру на те, що все буде 
добре. 

Перше медоб’єднання Львова у Facebook

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.

ВАШІ 20 ГРИВЕНЬ ДЛЯ АРМІЇ 
ТЕЖ РОБЛЯТЬ СВОЮ СПРАВУ

ПІДТРИМКА 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ 

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇНИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВОМ 
ПІД ЧАС ВІЙНИ
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На Полтавщині постала гостра ситуація із паль-
ним, однак влада контролює ситуацію і просить не 
створювати ажіотаж на заправках. Звертаємося до 
мешканців громад із закликом не скуповувати паль-
не у великій кількості.

Станом на ранок вівторка, 3 травня, на АЗС мі-
ста Гадяч бензин відсутній, газ – лише на BVS за ці-
ною 31,50. 

Це сталося внаслідок атак Росії по паливній інфра-
структурі, зокрема — по Кременчуцькому нафтопе-
реробному заводу, робота якого зупинилася. В Уряді 
зазначають що така ситуація тимчасова: «Протягом 
останніх трьох тижнів ворог завдавав нищівних уда-
рів по паливній інфраструктурі України. Зокрема, 
знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, 
який був основним виробником пального в Україні, 
а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі 
значними запасами пального. Мета країни-агресо-
ра рф — зупинити економіку України через штучне 
створення дефіциту пального», — зазначила міністер-
ка економіки Юлія Свириденко. За її словами, впро-
довж наступних днів дефіцит має бути ліквідований. 
Оператори мають законтрактовані обсяги на терито-
рії Західної Європи. Зараз міністерство вирішує пи-
тання їх завезення на територію України. Юлія Сви-
риденко також попередила, що все це призведе до 
незначного подорожчання нафтопродуктів. Це буде 
продиктовано більшою ціною логістики, складними 
маршрутами та використанням кількох видів тран-
спорту. Втім, вона очікує, що вплив не буде різким, 
оскільки Уряд скасував акциз і зменшив ПДВ з 20% 
до 7%.

«БМ»

Відповідне рішення ухвалили 29 
квітня на засіданні Уряду. 
«Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на 

газ для людей залишаються без змін. Жодного підви-
щення. 7,99 грн за куб, як і було. Пільгова ціна буде 
діяти й для підприємств, які виконують життєво важ-
ливі функції для забезпечення обороноздатності дер-
жави», — підкреслив Денис Шмигаль.

Окремим рішенням Уряд також рекомендує місце-
вим органам влади й комунальним підприємствам на 
час дії воєнного та надзвичайного стану в Україні не 
підвищувати тарифи на комунальні послуги.

«Тарифи для людей не мають зростати. Але ми та-
кож закликаємо українців продовжувати платити за 
комунальні послуги, аби у підприємств була можли-
вість здійснювати ремонти й платити заробітні плати 
працівникам», — відзначив Прем’єр-міністр.

«БМ»

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 ву-

лицях міста і сіл.
Продовжується реєстрація та розселення внутріш-

ньо переміщених осіб.
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.

Із 1 травня допомогу на проживання для вимуше-
них переселенців отримуватимуть виключно:

- з регіонів, де йдуть бойові дії, або громад, що пе-
ребувають в окупації чи оточенні;

- житло яких зруйноване або непридатне для про-
живання та які подали заяву на відшкодування в Дії.

Гуманітарна допомога від Всесвітньої продовольчої 
програми ООН в Україні для внутрішньо переміще-
них осіб на території Гадяччини надійшла 28 квітня. 
Відповідно до угоди, укладеної між Полтавською 
обласною радою та Всесвітньою продовольчою про-
грамою, продовольство постачається для вимуше-
них переселенців та осіб, які постраждали від вій-
ськових дій. 

Після численних скарг мешканців та переміще-
них осіб, у Гадяцькій громаді заборонили їздити на 
транспортних засобах без шумопоглинача. У про-
токолі засідання сказано, що на території Гадяцької 
міської громади заборонили рух транспортних засо-
бів, що використовують у своїй конструкції систему 
випуску відпрацьованих газів «прямострум», інші 
вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач. Рі-
шення вступило в дію 27 квітня і діятиме до припи-
нення воєнного стану. 

У Гадячі, небайдужі жителі, з власної ініціативи, 
зібрались на прибирання Гончарного яру. Зазвичай, 
туди зносять сміття всі «кому не лінь» та перетворю-
ють яр у стихійне звалище. 1 травня, активісти роз-
почали прибирати територію. 15 чоловік змогли при-
брати доволі велику ділянку, але роботи ще багато. 
Тому, 7 травня, запрошують долучитись до спільної 
справи. 26 та 27 квітня підварчани вийшли на при-
бирання свого мікрорайону, а 2 травня КП «Комун-
сервіс» прибрали «у берізках» біля мікрорайону Че-
ремушки. Навіть попри війну, не потрібно забувати 
про благоустрій свого міста. 

29 квітня, у Лютенській громаді відбувся благодій-
ний концерт «Музика проти війни» для збору коштів 
на підтримку ЗСУ та Тероборони.

1 травня на території Книшівського старостинсько-
го округу відбувся турнір із футболу, присвячений 
захисникам України. Участь у змаганнях взяли 7 ко-
манд. У ході запеклих ігор, призові місця розподіли-
лися таким чином:

1 місце - «Бобрик»;
2 місце - «Веприк-1»;
3 місце - «Красна Лука».
Благодійний урок із малювання на підтримку ЗСУ 

провели у Вельбівці, 30 квітня.
Зібрали 500 грн., сума не значна, але кожна копійка 

– внесок у Перемогу. Люди зібрались разом, малюва-
ли, здавалось би звичайні образи: ромашки, волошки 
чи колоски пшениці. Художниця Ірина, яка проводи-
ла майстер-клас впевнена, що малювання допомагає 
долати страхи.

За інформацією Полтавського обласного центру з 
гідрометеорології вночі 5 й 6 травня на Полтавщині 
очікуються на поверхні ґрунту заморозки 0-5 морозу.

Нагадуємо, що на час воєнного стану заборонено 
відвідувати лісові масиви!

Не беріть до рук та не чіпайте незнайомі чи підоз-
рілі предмети. Зберігайте спокій, слідкуйте за діть-
ми, офіційними новинами та не нехтуйте укриттями!

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

Допомагайте ЗСУ і теробороні!
Влад Лидзарь

9 травня — це 
робочий день, 
а не свято.

Через те, що на початку лютого сили оборони Укра-
їни були повністю укомплектовані, мобілізація нара-
зі проводиться з меншими темпами. Подальше її про-
довження залежатиме лише від оперативної ситуації.

Відповідну заяву зробив начальник управління 
персоналу штабу Командування Сухопутних військ 
ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу, який відбувся у 
понеділок, 2 травня.

«Понад два місяці проводиться загальна мобіліза-
ція на території нашої держави, всі показники вико-
нані на 100%. Наразі призов до війська проводиться з 
меншими темпами, бо на початку лютого було повні-
стю укомплектовано сили оборони. Зараз проходить 
лише доукомплектування», – сказав він.

«Мобілізація була оголошена на три місяці, її про-
довження залежатиме лише від оперативної обста-
новки на бойових порядках. Це стосується як офіце-
рів, так і солдатів», – продовжив військовий.

Мобілізація не є добровільною
«Термін «мобілізація» не передбачає добровільний 

порядок прибуття на службу. Твердження громадян, 
що вони отримали «примусово» повістки не корек-
тне. Оскільки процедура повідомлення про те, що 
особа має з’явитися у центр комплектування, може 
бути вручена в будь-якому місці».– наголосив Ро-
ман Горбач.

За його словами, якщо військовозобов’язаний 
отримав повістку та незаконним способом виїхав 
за кордон, це означає, що він ухиляється від свого 
обов’язку, а це кримінальна відповідальність.

Мобілізовані – мотивовані люди
«Мобілізовані – високо мотивовані люди, навіть 

якщо порівнювати з 2014 роком. Так, є особи, які ухи-
ляються від цього обов’язку. Але більшість мобілі-
зованих усвідомлюють свою відповідальність перед 
державою і всю небезпеку, яка над нею нависла». – 
підсумував полковник.

Мобілізація для відбудови країни
Більшість українців підтримують можливу мобілі-

зацію чоловіків певних професій для відбудови дер-
жави замість служби в армії. Мовиться про людей ві-
ком від 18 до 60 років.

Про це свідчать результати опитування, проведено-
го соцгрупою «Рейтинг» 26 квітня 2022 року. Згідно 
з даними, 70% опитуваних осіб виступають “за” від-
повідну ініціативу та лише 6% – «проти».

«БМ»

Аграрії вже посіяли сільськогосподарських куль-
тур на площі 611 тис. га. Про це повідомив началь-
ник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«На Полтавщині повністю завершили посів цукро-
вого буряку та ярого ріпаку – 100% від запланованих 
площ. Раніше завершили посів ранніх зернових. Про-
тягом тижня наростили темпи посіву кукурудзи на 
зерно й соняшнику. Кукурудзою вже засіяли майже 
34% від запланованих площ – 210 тис. га, а соняшни-
ком – 61% – 235 тис. га. Розпочали сіяти сою, – по-
інформував Дмитро Лунін. – Продовольча безпека 
– це ще один важливий фронт. Аграрії Полтавщини 
його тримають».

Крім того, в області вже висадили 42 тис. га карто-
плі. А це – 78% до прогнозу.

«БМ»

У квітні інфляція в Україні становила 15,9%, а до 
кінця року вона може перевищити 20%.

Про це повідомив очільник Національного банку 
Кирило Шевченко. За його словами, такі дані пока-
зали результати web-scraping – способу збору цін з 
онлайн-супермаркетів.

«Це значний рівень зростання цін, але контрольо-
ваний. І такі показники не можна порівняти з 2015 
роком, коли в окремі місяці інфляція досягала 60%», 
– скзаав Шевченко.

Він наголосив, що Нацбанк має значний досвід бо-
ротьби з інфляцією. «У світовій історії не було ви-
падків, коли країна входила у військовий стан, ма-
ючи настільки високорозвинену фінансову систему 
і монетарну політику. Поки ринкові механізми ма-
тимуть обмежений вплив на ринок, ми утримувати-
мемо зростання цін за допомогою фіксації курсу та 
збереження частини обмежень. Але як тільки запра-
цюють канали монетарної трансмісії і знизиться не-
визначеність, ми повернемося до режиму інфляцій-
ного таргетування, який свого часу допоміг подолати 
ту саму інфляцію в 60%», – підкреслив Шевченко. 
Він вважає, що Україна поступово відновить про-
гнозний цикл та знову почне застосовувати обліко-
ву ставку для зниження інфляції до цілі НБУ у 5% 
та утримання під контролем інфляційних очікувань.

Як повідомлялося, зростання споживчих цін в 
Україні у березні 2022 року прискорилося до 4,5% з 
1,6% у лютому, 1,3% – у січні та 0,6% – у грудні. 

Бізнес цензор
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Минулого тижня
народилося 
1 немовля

4 особи 
пішли
з життя

3 пари
одружилися

жодна пара
не розлучилася

30 квітня, до відділення поліції № 2 (Лохвиця) Ми-
ргородського райвідділу поліції надійшло повідом-
лення від старости села Лохвицької тергромади про 
зникнення трирічної дитини.

До розшуку зниклої дитини залучили максимальну 
кількість особового поліції. Також до пошукової ро-
боти долучилися  небайдужі жителі села та громади.

Поліцейські розшукали дівчинку на польовій до-
розі, майже за 2 кілометри від домівки.

І вже за годину дитину знову пригорнула  щасли-
ва бабуся.

Поліція Полтавщини вдячна громадському акти-
ву села Лохвицької тергромади Миргородщини за 
участь у пошуках дитини та оперативну готовність 
допомогти у важку хвилину. Адже час має вагоме зна-
чення, особливо коли мова йде про безпеку, життя та 
здоров’я наших діток!

За матеріалами Миргородського райвідділу поліції

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 квітня, 
близько 19-ї години, по вулиці Полтавській. За ін-
формацією слідчо-оперативної групи відділення №1 
(м. Гадяч) Миргородського райвідділу поліції, водій 
автомобіля BMW, 1960 року народження, допустив 
наїзд на електроопору.

Внаслідок аварії пасажир автомобіля, 1960 року 
народження, загинув на місці події. 61-річного водія 
у тяжкому стані медики швидкої госпіталізували до 
реанімаційного відділення Гадяцької міської лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі 
Слідчого управління поліції Полтавщини, під про-
цесуальним керівництвом прокуратури, внесли ві-
домості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за ознаками кримінального правопорушення, перед-
баченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил 
безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть по-
терпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної 
пригоди з’ясовують слідчі.

За матеріалами Миргородського райвідділу поліції та 
Слідчого управління ГУНП

Працівники Слідчого управління спільно з опе-
ративниками Управління карного розшуку облас-
ного Главку, під процесуальним керівництвом Пол-
тавської обласної прокуратури, встановили понад 
десяток епізодів злочинної комбінації.

Правоохоронці з’ясували, що спільники непоміт-
но зливали дизпаливо у каністри та викидали їх з те-
пловозу під час руху. Викрадене вантажили на ВАЗ, 
припаркований за межами одного з населених пунк-
тів району, та перевозили до гаражного приміщення 
з метою подальшої реалізації.

«Про підозру у вчиненні ряду злочинів повідом-
лено 7 мешканцям Полтавської області, серед яких є 
особи, наділені певною правомочністю щодо майна 
локомотивного депо. Четверо з них були затримані 
у порядку статті 208 Кримінального процесуально-
го кодексу України. Їм вже обрали запобіжні заходи: 
трьом – тримання під вартою з правом внесення за-
стави у розмірі 148 тисяч гривень кожному, одному – 
цілодобовий домашній арешт. Також вирішується пи-
тання щодо обрання запобіжних заходів іншим трьом 
фігурантам». – зазначив Сергій Рекун, заступник на-
чальника поліції Полтавщини.

«Слід зазначити, що режим воєнного стану, введе-
ний Указом Президента України від 24 лютого 2022 
року, збільшує не тільки суспільну небезпечність цьо-
го діяння, але й моральну відповідальність зловмис-
ників перед українським суспільством! Тим часом 
коли вірні сини та доньки Батьківщини не шкодують 
для її захисту ні життя, ні здоров’я, ні грошей (що по-
трібні для підтримки збройних сил України, теробо-
рони та людей, які постраждали від війни), зловмис-
ники використовують лихі часи як можливість для 
власного збагачення. А значить користолюбці, які 
шкодять народові та країні, повинні нести сувору від-
повідальність за свої вчинки».

У рамках кримінального провадження, відкритого 
за частиною 4 статті 191 (Привласнення чужого май-
на, яке було ввірене особі, вчинене повторно, за по-
передньою змовою групою осіб, в умовах воєнного 
стану) Кримінального кодексу України, триває комп-
лекс необхідних слідчих дій.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбав-
лення волі з позбавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років. 

 Поліція Полтавщини

Вилучені у нетверезих водіїв транспортні засоби мо-
жуть використати в обороні країни. На Полтавщині поки 
що передають армії автомобілі, які записані на підприєм-
ства. Конфісковані автомобілі звичайних громадян зали-
шають на штрафмайданчиках, допоки вони не виплатять 
штрафи за п’яне керування.

Періодично патрульна поліції Полтавщини повідомляє 
про вилучення певної кількості автомобілів у п’яних во-
діїв. Наприклад, за перший місяць повномасштабної вій-
ни ця цифра сягнула 80. Однак, не всі конфісковані авто-
мобілі забирають на потреби армії.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації 
Дмитро Лунін детальніше розповів про процедуру вилу-
чення автомобілів у громадян-порушників, а також про 
алгоритм повернення конфіскованих автомобілів: «Ав-
томобіль вилучають тільки центри комплектування (вій-
ськкомати). Вилучають згідно з тим завданням, яке надає 
їм генштаб. Наскільки я знаю, зараз вилучають автомо-
білі тільки у юридичних осіб — у приватників не вилуча-
ють. У приватників інших механізм і його не застосову-
вали тому, що зараз достатньо вилучених транспортних 
засобів. Далі повинен бути наказ на вилучення техніки. 
В наказі повинно бути вказано підприємство, з якого ви-
лучають техніку і яку саме. Цей наказ повинен погоди-
ти голова районної військової державної адміністрації. 
Далі складається акт про вилучення техніки. Цей доку-
мент підписує голова обласної ОВА або голови район-
них адміністрацій. В акті свій підпис ставить власник 

траспортного засобу й офіційний представник військ-
комату. Обов’язково повинна бути грошова оцінка ТЗ і 
тільки після цього ми можемо щось вилучати. Вилуче-
на техніка передається тільки Збройним силам України 
й більше вона нікому не передається. Ми не можемо ви-
лучити техніку і передати її на потреби ОВА або якомусь 
департаменту. Після того, як закінчиться війна, ми може-
мо повернути цю техніку. Якщо вона не в задовільному 
стані, то вартість цієї техніки буде компенсована держа-
вою власнику автомобіля. Скільки вилучили автомобі-
лів і передали на потреби ЗСУ, я знаю, але вам сказати 
не можу, це закрита інформація».

Отже, коли патрульна поліція зупиняє водія і за за-
конними підставами конфісковує його автомобіль, це не 
значить, що його уже завтра заберуть на потреби оборо-
ни. Транспортний засіб вилучають згідно з ст. 130 Кодек-
су України про адміністративні правопорушення. Якщо 
у водія перевищений допустимий рівень проміле у кро-
ві, патрульна поліція викликає евакуатор і авто забира-
ють на штрафмайданчик. Акт вилучення і огляду тран-
спортного засобу передають в ОВА, яка далі передає 
інформацію військкомату. Частину влучених автомобі-
лів уже повернули своїм власникам, які заплатили необ-
хідні штрафи. Частина автомобілів, записаних на приват-
ні підприємства, використали для оборони країни.

Довідково. Правовою основою вилучення автомобілів 
для потреб держави є: Закон України про передачу, при-
мусове відчуження та вилучення майна в умовах право-
вого режиму воєнного чи надзвичайного стану, указ Пре-
зидента України про введення воєнного стану в Україні, а 
також рішення Ради оборони Полтавської області.

Микола Лисогор, «Полтавщина»

Ні в якому разі не можна ігнорувати сигнали пові-
тряної тривоги під час перебування на відкритій міс-
цевості. Дотримання правил безпеки рятують жит-
тя людей.

«На вулиці потеплішало, тому багато хто вихо-
дить до парків, скверів, гуляє вулицею, їздить на дачі. 
Коли ви перебуваєте на відкритій місцевості, не іг-
норуйте повітряні тривоги. Продумайте заздалегідь 
маршрути та визначіть безпечні місця. Ось кілька 
важливих і простих правил», – звернувся до жителів 
області начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Так, якщо під час тривоги ви знаходитеся в населе-
ному пункті, сховайтеся у найближчих підвалах ма-
газинів або житлових будинків, підземних паркін-
гах тощо.

Якщо на момент тривоги перебуваєте в транспор-
ті, – пригніться нижче рівня вікон і прикрийте голо-
ву руками.

У разі знаходження за межами населеного пункту, 
знайдіть заглиблення і заховайтеся. Якщо поряд є 
лісосмуга, сховайтеся там. Дерева забирають на себе 
розліт уламків.

Бережіть себе!
Полтавська  ОВА

ВИЛУЧЕНІ У П’ЯНИХ ВОДІЇВ 
АВТОМОБІЛІ ПОКИ 
НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ ПЕРЕДАВАТИ ЗСУ

ДТП: Є ЗАГИБЛИЙРОЗШУКАЛИ 
ЗНИКЛУ ДІВЧИНКУ

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА НА 
ВІДКРИТІЙ МІСЦЕВОСТІ:
ЯК МАКСИМАЛЬНО 
СЕБЕ УБЕЗПЕЧИТИ

ПОЛІЦІЯ ВИКРИЛА СХЕМУ 
РОЗКРАДАННЯ ДИЗПАЛИВА 
З ТЕПЛОВОЗІВ 

У Полтаві апеляційний суд призначив 4,5 роки ув’яз-
нення жінці, яка втопила свою новонароджену доньку 
у помийному відрі.

 28 квітня Полтавський апеляційний суд виніс новий 
вирок Аліні Микитенко, яка наприкінці 2020 року вто-
пила свою доньку одразу після народження. Суд пер-
шої інстанції призначив їй 2 роки ув’язнення, але після 
апеляції прокуратури покарання посилили до 4,5 ро-
ків тюрми. Інформацію про рішення суду повідомила 
прес-служба Полтавської обласної прокуратури, а ім’я 
засудженої ми отримали з відкритих джерел.

Нагадаємо, події відбувалися у грудні 2020-го року, 
у селі Сватки Краснолуцької громади Миргородсько-
го району (раніше Гадяцький). Близько 2-ї ночі Аліна 
Микитенко народила живу, здорову дівчинку та втопи-
ла у хатньому відрі з помиями. На ранок батьки поро-
діллі викликали фельдшерку та повідомили про смерть 
дитини під час пологів. Батькам та лікарям Аліна пові-
домила, що дівчинка народилася мертвою. Також жін-
ка припустила, що, якщо дитина і була живою, то вона 
перелякалася і запанікувала, тому не змогла її вряту-

вати. Фельдшерка засумнівалася у показах і звернула-
ся до правоохоронців. Ті відкрили провадження за ст. 
117 ККУ (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародже-
ної дитини відразу після пологів). Під час розслідуван-
ня з’ясувалося, що жінка була на обліку в лікаря і знала 
строк вагітності, але відмовилася від медичної допомо-
ги, бо нібито вирішила народжувати вдома. Експерти 
ж довели, що немовля прожило після народження що-
найменше 10 хвилин і померло через механічну асфік-
сію, тобто втопилося.

У травні 2021 року справу передали до суду. Там, під 
тиском доказів, Аліна Микитенко визнала провину і 
попросила суд суворо її не карати. Суддя Гадяцького 
райсуду Полтавської області Людмила Максименко 
визнала жінку винною в умисному вбивстві своєї ново-
народженої доньки та призначила їй 2 роки ув’язнення. 
З таким терміном не погодилася Миргородська окружна 
прокуратура. Прокурори подали апеляційну скаргу і 28 
квітня колегія суддів у складі Ліліани Нізельковської, 
Володимира Костенка та Василя Маліченка постанови-
ли новий вирок. Уже 22-річну Аліну Микитенко засуди-
ли до 4,5 років ув’язнення, оскільки прокуратура змогла 
довести, що жінка давала неправдиві свідчення — тобто 
намагалася уникнути покарання. Засуджена ще має пра-
во подати касаційну скаргу на це рішення.

Дарина Синицька, «Полтавщина»

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД 
ЗБІЛЬШИВ ТЕРМІН
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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, 75 м.кв., вул. 
Білохи, 121. Газ, світло, вода, 
гараж. Всі с/г споруди. Тел. 
0957513236

 БУДИНОК, вул. Кондратенка, 
113. Газ, вода, з/д 6 соток. 
Недорого. Тел. 0505976790

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

 САДИБА с. Плішивець. Будинок 
та л/кухня газифіковані. Про-
точна вода, є сараї, гараж, коло-
дязь, садок. Площа 58,9 м.кв. Тел. 
0979808710

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

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

 БУДИНОК зі зручностями, з/п 
55 м.кв. Є господарські споруди, 
з/д 12,5 соток. Поруч річка, центр. 
Можливий обмін на автомобіль. 
Тел. 0953233369

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

 БУДИНОК 80 м.кв., вул. Н. 
Грунь. Всі господарські спо-
руди. З/д 10 соток. Недорого. Тел. 
0953995098

КВАРТИРИ
Продаж

 3-КІМН.кв., у будинку, де раніше 
був м-н «Горизонт». Можливий 
обмін на 1-, 2-кімн. квартиру. Тел. 
0995412446, 0664116050

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

 У сосновому лісі, с. Красна 
Лука (листяний ліс та річка у кро-
ковій доступності) продається З/Д 
площею 0,40га. Водопровід та 
електромережа в наявності. Ціна 
за домовленістю. Тел. 0667538364, 
0687497340

ЗДАМ

 БУДИНОК, р-н Заяр. На три-
валий термін. Туалет на вулиці. 
Тел. 0953255822

 1 КІМН. кв., подобово, р н Чере-
мушки. Тел. 0501607067

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790

 ЖИТЛО, подобово, на три-
валий термін або бригаді у від-
рядженні, Інтернет, кондиціонер. 
Можливість надання відповідних 
документів. Тел. 0508783429

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

ГАРАЖІ
Продаж

 ГАРАЖ, пров. Сумський. Тел. 
0951963214. 

 ГАРАЖ, р-н школи №4. Тел. 
0660973433

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА С/Г ТЕХ-
НІКА із Польщі: обприскувачі, 
дискові борони АГ, культиватори, 
розкидачі міндобрив, плуги та 
інше. Доставка. Тел. 0938156531, 
0972790378. (26)

 МОТОТРАКТОР Булат – Т-25. 
Абсолютно новий, у комплекті 
фреза та плуг. Ціна 2750 у.о. Тел. 
0507619105

АВТО
Продаж

 ВАЗ-2110, 2001 р.в., колір - 
зелений металік. Ціна договірна. 
Тел. 0669102997

МОТО
Продаж

 МОТОЦИКЛ Shineray-6B Enduro. 
Нова гума, з документами. Ціна 
1000 у.о. Тел. 0660317493

 МОПЕД «Дельта», б/в, нор-
мальний стан. Тел. 0955711574.

 УРАЛ ІМЗ 8103-10, 1991 р.в. 
Пробіг 11 тис. км. Ціна 17000 грн., 
без торгу. Тел. 0999803696

 СКУТЕР у гарному стані. 
Сірий колір. Номерний знак і тех-
нічний паспорт у наявності. Тел. 
0502175737

 МОПЕД BAJAJ Boxer BM-150UG, 
2019 р.в., КПП 5ст., гарний стан. 
Сигналізація, підігрів керма, тахо-
метр. Тел. 0957702302.    

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

 БЛОК з поршневою, колінвал, 
розподільчий вал до «Таврії». Гене-
ратор, карбюратор до «ВАЗ» Тел. 
0637451321. 

 ЯВА-350 по з/ч. Є все. Тел. 
0500624597

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

 ЩЕБІНЬ різних фракцій, гран-

відсів, пісок, керамзіт, газоблок, 
кільця каналізаційні ЗБВ, діа-
метр 1 – 1,5м. та кришки до них. 
Тел. 0953514363

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

 ПИЛОМАТЕРІАЛИ: брус, дошка, 
шалівка, штахет. Доставка. Тел. 
0970787764, 0999331261.(8)

 ГІПСОКАРТОН. Тел. 0953864748

МЕБЛІ
Продаж

 СТІЛ письмовий. Б/в. Гарний 
стан. Ціна 700 грн. Тел. 0509884372

РІЗНЕ
Продаж

 КУКУРУДЗА. Урожай 2021 року. 
Суха, вологість 12%. Ціна 5 тис. 
грн./т. Можлива доставка. Тел. 
0663120600, 0964949009

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

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

 КУКУРУДЗА, пшениця. Тел. 
0990141820

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

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

 ЧАСНИК. Картопля велика та 
дрібна. Тел. 0503288003

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

 КУКУРУДЗА, пшениця. Тел. 
0992256242

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

 ДРОВА РУБАНІ твердих порід. 
Доставка. Тел. 0666681515

 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. Каністри. Телевізор малий. 
Колонки. Дитячий велосипед та 
взуття. Туфлі, босоніжки р. 35-37. 
Тел. 0955711574. 

 ВЗУТТЯ дитяче. Туфлі, босо-
ніжки жіночі р. 35-37. Магнітофон 
«Маяк». Відеомагнітофон, колонки. 
Веловізок. Тел. 0954655612. 

 ЦИБУЛЯ домашня, буряк сто-
ловий, картопля дрібна. Вело-
сипед дитячий 7-10 років. Тел. 
0509779570.

 ЖОМ, висівки, макуха в мішках. 
Тел. 0999372295

 САДЖАНЦІ грецького горіха, 
дуже врожайний. Відмінна якість. 
Вік 4 роки, висота 0,5 – 1,8 м. Ціна 
від 20 до 50 грн. Тел. 0663921571

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

18

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 18

коней, свиней, кнурів
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

БИКІВ 
КОРІВ
ТЕЛЯТКУПЛЮ

16

РЕМОНТ
скутерів та мопедів.

Запчастини.
Доставка нерухомих 

мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

26

м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

ТЕЛЕФОН 
редакції: 

0508011885 
3-34-67

У травні багато днів, які городники 
можуть присвятити посівним роботам.
У місячному посівному календарі на травень най-

сприятливішими днями є 5, 6, 7 травня. У ці дні 
можна сміливо займатися посадками, а також ін-
шими роботами на присадибних ділянках. До чис-
ла днів, які також благоволять любителям покопа-
тися в землі, відносяться і наступні дати: 12, 13, 14, 
15, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 травня.

Нейтральні дні — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 31 травня. В 
цей час особливої різниці немає: займаєтеся ви го-
родом і садом або ж взялися за іншу діяльність.

На час забути про лопати і розсаду, згідно з місяч-
ним календарем садівника і городника на травень, 
потрібно 8, 9, 21, 22, 25, 26 травня. Також не треба 
діяти на присадибній ділянці 16 і 30 травня. Це най-
більш несприятливі дні для будь-яких садівничих і 
городніх робіт. На ці числа припадає повний місяць 
і молодик відповідно.

Окремо по культурах:
Найкращі дні для посадки цибулі: 5-7, 15, 19-20, 

23-24, 27-28 травня.
Боби, квасоля та горох садити треба 17-19, 23-24, 

28-29 травня.
Морква — 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 травня.
Кабачки — 5-7, 15, 23-24, 27-28 травня.
Капуста — 5-7, 12-15, 23-24, 27-28 травня.
Пересаджувати розсаду помідорів, що підросла, 

рекомендовано 5-7, 15, 23-24, 27-28 травня.
Огірки — 5-7, 12-15, 23-24, 27-28 травня.
Найкращі дні для посадки картоплі — 5-6, 10-12, 

17, 19 травня.
Ярий часник рекомендують садити 15, 17, 27-28 

травня.
Буряк — 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 травня.
Редиска — 5-7, 15, 19-20, 23-24, 27-28 травня.
Садити гарбуз — 15,17, 22-25, 28-29 травня.
Найкращі дні для висадки перцю в ґрунт — 5-7, 

15, 23-24, 27-28 травня.
Укр. Медіа

7-8 травня - сильне магнітне 
коливання, яке буде відчутне 
та впливатиме на здоров’я та 
фізичний стан. Може боліти 
голова, змінюватиметься тиск, 
відчуєте слабкість, будуть про-
блеми зі сном.

14 травня магнітна буря торкнеться літніх людей та 
тих, у кого є серцево-судинні захворювання. За потуж-
ністю ця буря буде середньою.

17-18 травня - магнітне коливання буде незначним за 
потужністю. Триватиме впродовж кількох днів

20-21 травня, а також 26-27 травня - магнітні бурі бу-
дуть слабкими й вплинуть на ваш стан, якщо ви дуже 
метеочутливі. 

Поради, як пережити магнітні бурі:
Спіть не менше 7 годин. Сон дуже важливий у такий 

період буремний період;
Додайте у щоденне харчування сезонні фрукти та ово-

чі. Організм має отримувати достатньо вітамінів та міне-
ралів;

Пийте багато води й орієнтуйтеся на відчуття голоду 
та спраги;

Не вживайте кофеїну та спиртного. Вони можуть по-
гіршити ваше самопочуття;

Додайте у розклад активний відпочинок. Така допомо-
га впливає і морально, і фізично.

 Головна обсерваторія НАН України

МАГНІТНІ 
БУРІ У ТРАВНІ

МІСЯЧНИЙ ПОСІВНИЙ 
КАЛЕНДАР НА ТРАВЕНЬ 

 АЛОЕ, вік 7 років. Тел. 
0953205992. 

 ВЕЛОСИПЕД дитячий, для 
дівчинки віком 4 - 9 років. Гарний 
стан. Бідон із н/ж сталі. Тел. 
0662683686.  

 ЦИБУЛЯ, морква, велосипед, 
тренажер. Тел. 0662180357. 

 КАРТОПЛЯ посадкова. Тел. 
0669538015.

 ШАФА 3-дверна – 800 грн. Стіл 
овальний – 600 грн. Шафа кухонна 
(навісна) – 350 грн. Самовар елек-
тричний – 300 грн. Тел. 0502231913. 

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

 ДВЕРІ міжкімнатні з навісами, 
засувами та ручками, у відмінному 
стані, без коробки: 2,0х0,8м. – 1шт., 
2,0х0,7м. – 1шт., 2,0х0,6м. – 2шт. 
Ціна 100 грн./шт. Дуже дешево. Тел. 
0952485926. 

 КВІТИ кімнатні: юкка, диф-
фенбахія, драцена, алое, клівія, 
монстера. Банки 0,5, 1, 3л. Тел. 
0950678649. 

 ВАГОНКА, короб дверний (дуб), 
бідон молочний 40л., каністри 20, 
40л. Тел. 0995372117

ТВАРИНИ
продаж

 БДЖОЛОСІМ’Ї. Тел. 
0954684443, 0980017221

 ТЕЛИЦЯ, тільність 7 міс. Тел. 
0996702075, 0509767013

 КОЗЕНЯТА від високоудійної 
голландської породи. На утри-
мання. Молоко без запаху. Тел. 
0967191416 

 КОЗЕНЯТА (кізочки) зааненської 
породи. Тел. 0995586145

КУПЛЮ

 СІТКУ рабицю. Тел. 
0666455761

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

 КІЗ, цапів, овець. Тел. 
0990128098 (Олег)

ПОСЛУГИ

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової тех-
ніки. Ремонт електроінстру-
ментів. Тел. 0953255822, 
0678862611

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
м/х пічок, м’ясорубок, мульти-
варок, блендерів-комбайнів, пило-
сосів, хлібопічок, духових шаф, 

інвекторних зварок, зарядних 
пристроїв, «болгарок», дрилів та 
ін. Виїзд на замовлення. Досвід 
роботи 12 років. Доступна ціна. Тел. 
0957423588, 0684830471

 УТЕПЛЕННЯ КВАРТИР, при-
ватних будинків, герметизація швів. 
Швидко. Якісно. Тел. 0660930660

 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ РОБІТ: 
монтаж – демонтаж, металопласт 
– екопласт, каналізація. Встанов-
лення лічильників, бойлерів, насо-
сних станцій. Вода, опалення. 
Ремонт. Тел. 0662743611. (Олексій)

 ВИКОНАЄМО РОБОТИ: монтаж 
дахів, кладка цегли, стяжка, бето-
нування. Копаємо та викла-
даємо вигрібні ями. Сантехніка 
під ключ. Встановлення парканів. 
Виїзд по району. Тел. 0669958382, 
0960767071

 ЧИСТИМО ТА ПОГЛИБЛЮЄМО
колодязі. Усі земельні роботи. Сан-
техніка, водопровід. Ціна договірна. 
Тел. 0965135200, 0959192634 
(Андрій)

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

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

 ОРАНКА ОГОРОДУ та розпа-
хування цілини мотоблоком. Тел. 
0960767071

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

 КОПАЄМО, чистимо та погли-
блюємо колодязі. Копаємо кана-
лізації. Б’ємо скважина до 20м., 
труба 63мм. Тел. 0508392210

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової тех-
ніки. Ремонт електроінстру-
ментів. Тел. 0953255822, 
0678862611

 ОРАНКА та фрезування мотоб-
локом. Ціна договірна. Тел. 
0982430894

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

 ВИКОНАЮ БУДЬ-ЯКІ ВНУ-
ТРІШНІ РОБОТИ. Вирівнювання 
стін та стель, гіпсокартон, шпа-
клівка, фарбування. Укладка 
плитки, ламінат, лінолеум. Сантех-
ніка та електрика. Охайно! Якісно! 
Недорого! Тел. 0954110091.(1)

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ до 
7 т. ЗІЛ - 130 самоскид (цегла б/в, 
щебінь, пісок, глина, чорнозем, 
плити ПКЖ, гранвідсів та інші буд-
матеріали). Послуги екскаватора. 
Тел. 0501881470

 ПОСЛУГИ САНТЕХНІКА. 
Якісно. Недорого. Тел. 0991440911 
(Андрій)

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

 НАТЯЖНІ СТЕЛІ будь-якої 
складності, з гарантією. Всі види 
внутрішніх робіт: гіпсокартон, 
плитка, ламінат, шпаклівка, сан-
вузол, опалення, тепла підлога, 
електрика. Монтаж та демонтаж 
дахів. Виїзд по району. Тел. 
0661194638, 0665947293

 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-якої 
складності. Можливий виїзд по 
району. Тел. 0667724345.(3)

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової тех-
ніки. Ремонт електроінстру-
ментів. Тел. 0953255822, 
0678862611

 РЕМОНТ. БУДІВЕЛЬНІ 
РОБОТИ: гіпсокартон, пластик, 
ОСБ, шпалери, лінолеум, від-
коси, м/п вікна, двері, бал-
кони, сайдинг, блокхауз, зварю-
вальні роботи, сантехніка, пайка 
труб, опалення та інше. Тел. 
0994174060

 ПРИВАТНІ УРОКИ малювання, 
живопису, дизайну та векторної 
графіки. Дипломований фахівець у 
галузі образотворчого мистецтва. 
Тел. 0980673992

 ДОПОМОЖУ ПО ГОСПОДАР-
СТВУ: спилювання дерев, рубка 
дров, скопаю огород. Ремонт елек-

трики та сантехніки. Встанов-
лення та фарбування парканів. Тел. 
0991344675(Федір)

 КЛАДКА ЦЕГЛИ. Можливий 
виїзд по району. Тел. 0993642826

РОБОТА

 ШУКАЮ РОБОТУ у м. Гадяч. 
Бажано водієм. Розгляну всі пропо-
зиції. Тел. 0980965717

 У магазин потрібен ПРОДА-
ВЕЦЬ. Тел. 0501881471

 На роботу потрібні ПІДСОБНІ 
ПРАЦІВНИКИ ТА СПЕЦІАЛІСТИ 
ІЗ СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ. Тел. 
0660750777

 Пропонуємо роботу ОХОРОНЦЯ
(чоловіки та жінки), вахтовий метод 
15*15 діб. Проїзд, проживання за 
рахунок фірми, компенсація за хар-
чування. Заробітна плата від 4500 
грн. за вахту. Тел. 0668008713, 
0674627014 

 На роботу потрібен ВАН-
ТАЖНИК за викликом. Без шкід-
ливих звичок. Оплата за виконані 
роботи. Запис за телефоном з 9,00 
до 17,00 (Сб, Нд - вихідний). Тел. 
0660273494



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ

Банкетне меню

Тел. 066 2473630
Поминальні обіди

вул. Гетьманська, 62 б. Email granitaleks@gmail.com
Тел.: 0951750493, 0989224216

Гранітні вироби
Пам’ятники в наявності 

та на замовлення 
(гранітні та з бетону, модулі)

Магазин пам’ятників

УСТАНОВКА ТА РЕСТАВРАЦІЯ
(встановимо пам’ятник за 3 дні)

Гарантія та розстрочка

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

(гранітні та з бетону, модулі)
УСТАНОВКА ТА РЕСТАВРАЦІЯ

(встановимо пам’ятник за 3 дні)

Те, що українці надзвичайно співочий народ, ви-
знають усі. Навіть росіяни, які не визнають українців 
народом. Значну частину пісенного фольклору ста-
новлять козацькі, стрілецькі, повстанські пісні про 
головне — боротьбу за волю. Цій темі присвячено і 
багато нових пісень, що з’явилися у нинішній війні. 
Але зараз час не лише появи нових, але й повернен-
ня призабутих, яким нові обставини надають ново-
го звучання.

Таких, як «Ой у лузі червона калина». Пісня, що 
спершу по-новому зазвучала українською, а потім гру-
зинською, англійською, німецькою, французькою.

Пісня зовсім не нова і старша не лише за Андрія 
Хливнюка, але навіть за далеко не юний Pink Floyd. 
Цій історії понад 100 років, втім коріння сягають кіль-
кох століть.

Вперше пісня прозвучала напередодні Першої світо-
вої, взимку 1914 року у виставі Степана Чарнецького 
«Сонце руїни». Але Чарнецький насправді створив рі-

мейк народної пісні часів Хмельниччини, тобто сере-
дини 17 століття. Давній наспів записали і опубліку-
вали у 1875 році відомі збирачі української спадщини 
та діячі українського національного руху Володимир 
Антонович та Михайло Драгоманов.

Обробка Чарнецького швидко набула популярнос-
ті. А особливо коли на початку світової війни її підхо-
пили Українські Січові стрільці. Для стрільців ця піс-
ня стала одним із гімнів їхньої формації.

Вже у 1921 році ветерани УСС створили видавни-
цтво «Червона калина», яке публікувало спогади учас-
ників боротьби за незалежність, вояків армій УНР та 
ЗУНР.

Тим часом пісня потрапила за океан. Там у 1925 
році перший її запис здійснив український співак з 
нью-йоркської «Метрополітен Опера» Михайло Зо-
зуляк, той самий, який дев›ять років перед тим запи-
сав гімн «Ще не вмерла Україна».

У 1944-му «Червона калина» вдруге з›явилася на 

платівці в США, в аранжуванні Олександра Кошиця, 
того самого, який зробив знаменитим у світі україн-
ського «Щедрика».

Тим часом, в Україні у роки Другої світової пісня 
стала надзвичайно популярною серед вояків УПА. В 
фільмі «Червоний», який розповідає про повстання 
українців в таборах ГУЛАГу на початку 1950-х, герої 
теж співають «Червону калину».

І справжнє повернення пісні в Україну відбувається 
наприкінці 1980-х, коли вона починає відкрито звуча-
ти на концертних майданчиках, стадіонах та протест-
них мітингах. Цікаво, що саме тоді з›явилася ще одна 
версія із словами:

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш добрий рід.
Авторкою цих рядків була відома діячка дисидент-

ського руху 1960-1980-х років Надія Світлична.

ІСТОРІЯ ПІСНІ «ЧЕРВОНА КАЛИНА» 
— ЦЕ ІСТОРІЯ НАШОГО НАРОДУ
Нині вона звучить на цілий світ різними мовами. Пісня з часів козаччини 17 століття, 
записана в епоху національного відродження у 19, оброблена в часи української 
революції на початку 20 століття і співана борцями за свободу в середині цього 
ж століття. Пісня, яка робить нас сильними у 21 столітті, тому що єднає з нашими 
попередниками, хто боролися за волю України протягом попередніх віків.


