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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.

ВАШІ 20 ГРИВЕНЬ ДЛЯ 
АРМІЇ ТЕЖ РОБЛЯТЬ 
СВОЮ СПРАВУ

Зафіксували також перші 
спроби пошкодити його. 
Про це повідомляє RMF24.

В одному випадку металевий паркан розрізали, 
утворивши щілину шириною близько 30 см, також 
знайшли спробу підкопу. Вважається, що це могли 
зробити або білоруські прикордонники, або мігранти. 

У прикордонній службі кажуть, що у майбутньому 
швидко помічати такі випадки стане простіше, адже 
на додачу до фізичного бар’єру будуть встановлюва-
ти камери та датчики руху. 

Нагадаємо, Польща вирішила будувати паркан на 
кордоні з Білоруссю після подій літа-осені 2021 року, 
коли Александр Лукашенко штучно спровокував мі-
граційну кризу на кордонах Польщі і Литви, запро-
понувавши Білорусь для транзиту до кордонів ЄС 
людей з Близького Сходу й Африки.

Будівництво паркану почалося в січні 2022 року, 
він має простягатися на понад 180 кілометрів вздовж 
сухопутної частини кордону з Білоруссю. Орієнтов-
на вартість проєкту - $394 млн.

За ініціативи редакції «Базар Медіа в 
Україні» та при підтримці Капеланської 
служби Церкви адвентистів сьомого дня 
оголошується конкурс: 

I номінація – вірш або оповідання; 
II номінація – малюнок, на тему «Україна у вогні».
Перше місце в кожній з номінацій – 500 гривень, 

друге й третє місце – 250 гривень. Окремо нагород-
жуємо одну роботу призом від засновників – 300 
гривень.

Запрошуємо до участі дітей від 6 до 16 років. 
Матеріали на конкурс приймаємо з 5 по 22 трав-

ня включно. 
Підсумки конкурсу - 25 травня. 
Роботи просимо надсилати на електронну адре-

су bazarmedia@ukr.net або у приватні повідомлення 
Facebook та Viber спільнот редакції.

Телефон для довідок: 050 80 11 885.
«БМ»

Саме так волонтери «Полтавського батальйону не-
байдужих» вирішили назвати благодійну акцію, що 
розпочалася 8 травня, і триватиме до 1 червня – Між-
народного дня захисту дітей.

«У кожного з нас свої спогади про мамине печиво, 
тому випічка буде різноманітною. Пропонуємо не-
байдужим долучитися, випікши і принісши до Свя-
то-Успенського собору своє домашнє печиво. Його 
будуть реалізовувати у будиночку Святого Мико-
лая», – розповіли волонтери.

Усі зібрані кошти йтимуть на потреби захисників і 
захисниць. Також волонтери додали, що за потреби, 
частково продукти для випічки можна взяти у соборі. 

Фейсбук Полтавського батальйону небайдужих

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

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

ПОУ 09807595
Відокремлений підрозділ ГО «Всеукраїнська Спіл-

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

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

Захистимо Гадяччину разом! 
Слава Україні!

Моя історія війни в Україні. Кожен має що 
сказати та буде почутий у світі!

Цей проєкт є унікальним, адже надає можливість 
кожному українцю, який став безпосереднім свідком 
безпрецедентної для всього цивілізованого світу жор-
стокої війни російської федерації проти України у 
центрі Європи, проти демократії, проти свободи та 
проти людства описати свою історію, викласти ре-
альні факти та особисті переживання. Громадяни всіх 
країн світу побачать і прочитають ці факти рідними 
для них мовами і долучаться до підтримки Україні 
реальними діями.

Мешканець Маріуполя Євген Сосновський 
опублікував щоденник хлопчика,  
який жив у блокадному місті.
Записи хлопчика називаються «Війна». Із записів 

стає відомо, що 8-річна дитина жила в Маріуполі з ма-
мою та 15-річною сестрою, родина отримала поранен-
ня під час обстрілів.

Починається щоденник зі слів: «Я добре поспав, 
проснувся та посміхнувся».

Далі хлопчик пише, що в нього помер дідусь. А в на-
ступному записі описує поранення, які отримав він та 
члени його сім’ї:

«У мене рана на спині, видрана шкіра. У сестри – 
поранення голови. У мами – видране м›ясо на руці і 
дірка в голові», – пише хлопець.

Незважаючи на жахіття, які відбуваються навколо, 
хлопчик не втрачає оптимізму. Пише, що в нього з’я-
вилася нова подруга та мріє про те, як буде святкувати 
день народження. Дитина намалювала святковий стіл 
з тортом та гостей, які зібралися, щоб привітати його.

Також хлопчик зображує обстріли Маріуполя з тан-
ка та літака. Малює людей зі зброєю, загиблих та па-
лаючі і покошені будинки.

«У мене вмерла бабуся Галя, дві собаки і улюбле-
не місто Маріуполь», – йдеться в останньому запи-
сі дитини.

Хлопчика, ймовірно, звати Єгорка. 
Наразі доля дитини та його сім’ї невідома.

Все життя – війна
Мишко народився у Маріуполі, в 2014 році, коли 

почалася війна. У березні цього року, померла його 
мама, батько залишився з трьома дітьми. А потім 
Мишка і його сім’ю засипало в підвалі, коли бомби-
ли... Тато взяв лопату в підвал, викопали прохід в ін-
ший підвал, і вижили. На питання про що мріє хлоп-
чик, він відповів:

- Щоб моя мама воскресла... 
- А про що ще? 
Він подумав... і сказав:
- А більше нічого не потрібно... 

Алла Мельничук

Дякую, що пограбували
Є в мене друг, а у друга батьки старенькі. Живуть 

під Києвом. Батьки виїжджати не хотіли, тому Юрко 

їх майже силоміць витяг з тієї Бородянки до родичів 
на Вінничину. Дід Сашко матюкався чорно, але про-
ти молодого Юрка встояти було нереально. Як вияви-
лось то і правильно. Втім, як тільки цапи полишили 
місто, дід Сашко влаштував цілий спектакль трагіко-
мічний, що треба повертатися, бо у діда в Бородянці 
лишилася заначка, про яку навіть баба Свєта не знала, 
у вигляді двадцяти тисяч «на похорон» і трилітрового 
бутля самогонки теж «на похорон» (але це не точно). 
Юрко взяв вихідний на службі і повіз старих додому. 
Цапи в хаті побували. Але заначка виявилась цілою, 
бо ніхто так досконало не ховає самогонку, як україн-
ський дід від своєї жінки. Але вкрали величезну прал-
ку, що стояла у веранді.

«Якби ти знала, Лесю, скільки мені мати мізків виї-
ла за ту пралку в свій час. Це моя пралка, вона злама-
лася і я завіз її батькам, щоб викинути при нагоді. А 
нагода ніяк не траплялася і та величезна бамбула сто-
яла там років зо три, заважаючи ходити. Кожен мате-
рин дзвінок починався зі слів «Коли ти ту холєру вже 
витягнеш десь, бо я б її і на вулицю витягла, але воно 
таке величезне, що годі й на сантиметр зсунути?! Без-
совісний!» А вона й справді непідйомна, а просто ви-
кинути не можна, бо штраф. А тут бач, помогли.

Отже десь у Бородянці дід Сашко вже почав бутля 
зі словами «Щоб вам там руки ноги повикручувало, 
гівноїди цапські», баба Свєта ходить по веранді, як ко-
ролева, а десь хто зна де якась орча самка виїдає мо-
зок своєму цапові за величезне у@біще, толку від яко-
го рівно «нуль».

Леся Поліщук

Маріуполь
У підвал лікарні, де ховалися люди, принесли не-

мовля, 5 днів від народження. Як тоді думали, єдину 
людину, яка вціліла під завалами після потраплян-
ня бомби у багатоповерхівку. Лікар серед галасу та 
вибухів навіть не відразу втямив про що йдеться, бо 
він лише заснув після зміни. Загорнуту в куртку ди-
тину поставили на стілець у кутку, де ховалися літні 
люди, і на ту куртку мало не сів якийсь дідо. В остан-
ню мить лікар отямився і крикнув чоловікові не сіда-
ти. Розгорнули, взяли крихітне немовля і віднесли до 
дівчат-породіль. Малого там відмили і почали готува-
ти грудьми. У перший день йому стало краще. На дру-
гий - гірше. На третій - ще гірше. 

У малого був опік. Педіатр сказав, якщо не відвез-
ти в опікове відділення, то готуйте коробку від взут-
тя. І от один хлопака заявив, що заради такої справи 
він промчить швидше ракети та кулі і довезе дити-
ну. І довіз! 

Приносять його в опікове відділення, почали офор-
моювати і тут медсестра пригадала, що у них з опіка-
ми лежить молода мама, яка сходить з розуму, бо де-
сять днів тому народила хлопчика, але у кінці пологів 
їм прилетіло, вона через опіки втратила свідомість і не 
знає, що з сином. А через пару хвилин молода мама, 
плачучи, тулила до грудей свого первістка.

Олег Ущенко

БЛАГОДІЙНА 
АКЦІЯ «МАМИНЕ 
ПЕЧИВО»

УВАГА! ТВОРЧИЙ 
КОНКУРС ДЛЯ ДІТОК 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ 
«УКРАЇНА У ВОГНІ»

ПОЛЬЩА СПОРУДИЛА 
50 КМ ПАРКАНУ НА 
КОРДОНІ З БІЛОРУССЮ

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇНИ

ПІДТРИМКА 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ОБОРОНИ 
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Із 10 травня дозволено любительську риболовлю 
на водоймищах Полтавщини. Ловити можна поплав-
ковою чи донною вудкою з одним гачком або спінін-
гом із блешнею з берега в межах населених пунктів. 
Але ловити там, де нереститься риба – заборонено. 
Ці місця визначені Управлінням Державного агент-
ства меліорації та рибного господарства у Полтав-
ській області. Навігація маломірних суден і промис-
ловий вилов заборонені.

Продовжується зміцнення обороноздатність облас-
ті. Військові зі 116-ї бригади отримали 10 електро-
генераторів. Можливість автономного забезпечення 
електроенергією місць дислокації та в польових умо-
вах – це критично важливо під час війни. Крім того, 
було передано 1000 продуктових пайків для наших 
бійців. Протягом місяця очікується надходження не-
обхідного для військових обладнання.

Для 17 добровольчих формувань територіаль-
них громад передали 770 комплектів літньої форми. 
Вона сертифікована відповідно до вимог Міноборо-
ни. Найближчим часом готується передача ще 2000 
аналогічних комплектів. Форму закуповують за кош-
ти обласного бюджету.

Обласна адміністрація видала понад 87 тисяч прод-
наборів переселенцям на Полтавщині. Центри вида-
чі пакунків працюють у великих містах області та в 
31 громаді. Наступного тижня проднабори отрима-
ють в інших громадах. 

Близько 65 тисяч переселенців, які зареєстровані 
на Полтавщині, отримали державні соціальні випла-
ти на дітей і дорослих – по 3 та 2 тис. грн – на загаль-
ну суму майже 400 млн грн.

Військова адміністрація підтримує родини наших 
полеглих Героїв у повномасштабній російсько-укра-
їнській війні. Підписано розпорядження про збіль-
шення розміру виплат. Відтепер сім’ї загиблих бійців 
отримають по 50 тисяч гривень з обласного бюджету. 
Вже ухвалено рішення про такі виплати для 7 родин 
– скоро вони отримають грошову допомогу.

На жаль, ворог продовжує атакувати і нашу об-
ласть. 7 травня, був ракетний удар по інфраструкту-
рі в Карлівці. Жертв і постраждалих внаслідок воро-
жого удару немає. Вибуховою хвилею пошкоджено 
шибки в будівлях, розташованих неподалік. 

Заборонили підключати російські телеканали
Рада оборони області за зверненням СБУ ухвали-

ла рішення заборонити платно чи безкоштовно під-
ключати й налаштовувати трансляцію російських 
каналів.

Метою заборони є зменшення наслідків поширен-
ня серед населення ворожої пропаганди, яка прово-
кує паніку та виправдовує війну й злочини росій-
ських військових, а також викривляє реальний стан 
військових дій.

Юридичні та фізичні особи на Полтавщині не мо-
жуть надавати послуги з підключення й налашту-
вання трансляції російських телевізійних каналів 
через супутник. Також заборонена ретрансляція ро-
сійських телеканалів у закладах громадського харчу-
вання, готелях, мотелях, пансіонатах, хостелах та роз-
важальних закладах.

Про виявлені випадки сприяння поширенню ро-
сійської пропаганди необхідно повідомляти право-
охоронні органи.

ЗСУ роблять свою роботу. Того ж дня, 7 травня, 
наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною. 
ЗСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги ігно-
рувати не варто.

Життя продовжується. Дмитро Лунін зі своєю ко-
ханою Олександрою стали однією з 2500 пар на Пол-
тавщині, які одружилися з початку повномасштабно-
го російського вторгнення.

«Із власного досвіду можу сказати – не відкладай-
те кохання на потім. Навпаки, в такі часи важких ви-
пробувань треба робити те, що важливо, і те, що є са-
мим життям. Одружуйтеся, народжуйте дітей, просто 
живіть – і тільки так ми здолаємо всі ті жахи, які при-
несла війна. Так ми залишаємося людьми. І так ми 
переможемо війну в собі», - написав у своєму теле-
грам каналі голова Полтавської ОВА.

Інформація з Telegram-каналу голови  
Полтавської ОВА Дмитра Луніна

Мер Конотопа Сумської області  
Артем Семеніхін видав розпорядження, 
у якому заборонив діяльність церкви 
московського патріархату на території міста.
Про це він повідомив у своєму Фейсбуці.

«Між ворогом і його аґентом немає різниці. А у 
випадку моспархату це є два в одному. Тому я при-
йняв рішення заборонити на території мого міста 
діяльність цієї аґентурної мережі фсб», - написав 
Семеніхін.

Він також опублікував своє розпорядження, в яко-
му йдеться про те, що на території міста Конотоп за-
бороняється діяльність Української православної 
церкви московського патріархату як такої, що несе 
загрозу національній цілісності України.

Раніше предстоятель Православної церкви Украї-
ни Епіфаній зазначив, що близько 100 громад визна-
чилися про перехід УПЦ московського патріархату 
до ПЦУ. Він закликав і надалі громади московсько-
го патріархату приймати відповідні рішення, не мов-
чати, а долучатися до визнаної Православної церкви 
України.

Про це повідомила Гадяцька міська рада у щоден-
ній оперативній інформації.

Із 4 травня відділ з питань державної реєстрації 
працюватиме за адресою вул. Лесі Українки,3 каб.№3 
( (05354) 2-26-10, +38099-226-93-84).

Цілодобово працюють телефони гарячої лінії 
(05354) 2-14-29, +380950537714.
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Про це повідомляє Гадяцька міська рада.

ТОВ «Українська бурова компанія», 6 травня, від-
новила роботу «факельного амбару» замірно-сепа-
раційної установки «Сари» розташованого побли-
зу с. Сари Гадяцької міської територіальної громади.

На «факельному амбарі» буде цілодобово спалю-
ватись природній газ для запобігання аварійних си-
туацій роботи свердловини. У зв’язку з цим попере-
джаємо про появу вогняного факелу в зазначеному 
районі. Крім того, можливий періодичний гул, задим-
лення. Зберігайте спокій.
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ПОЛТАВЩИНА: ЗАБОРОНА 
МОСКОВСЬКОГО 
ПАТРІАРХАТУ

ВІДНОВИВ РОБОТУ 
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ 
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

У САРАХ ВІДНОВИЛИ 
РОБОТУ «ВОГНЯНОГО 
ФАКЕЛУ»

ГОЛОВНЕ  
ЗА ТИЖДЕНЬ

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. З питань поселення на терито-
рії Гадяцької громади можна звертатися цілодобово 
за телефоном (05354) 3-21-28. Зареєструватися ВПО 
та оформити соціальну допомогу можна за адресою. 
вул. Лесі Українки, 3 каб. №10, тел. (05354) 3-34-45.

У відділі соціального захисту населення Гадяцької 
міської ради продовжують надавати гуманітарну до-
помогу внутрішньо переміщеним особам. Пункти ви-
дачі: у м. Гадяч вул. Драгоманова, 4, телефон (05354) 
3-21-28, площа Миру, 19, телефон (05354) 2-28-62, у 
сільських населених пунктах – у старостатах.

Звертаємось до представників органів місцевого 
самоврядування та старост сіл. Турбота про внутріш-
ньо переміщених осіб не закінчується розселенням 
та видачею гуманітарної допомоги від держави раз 
у місяць. Контролюйте ситуацію у своїх населених 
пунктах та регулярно перевіряйте умови проживан-
ня і нагальні потреби переселенців. Нагадуємо, що 
це люди, які втратили житло, роботу та все своє май-
но. Сьогодні, як ніколи, вони потребують допомоги, 
як моральної так і матеріальної. Миючі та гігієнічні 
засоби, предмети побуту, літній одяг та взуття, інші 
необхідні речі, які не входять у пакунок гуманітарки 
– неможливо придбати за 2 тисячі гривень матері-
альної допомоги. Допоможіть людям адаптуватись, 
покажіть все, що необхідно знати. Приділіть більше 
часу та уваги тим, хто цього потребує, адже на їх міс-
ці могли опинитись і ви.

Петрівсько - Роменська сільська рада звертається 
до жителів громади:

«Шановні жителі Петрівки-Роменської! Не вико-
ристовуйте воду з водопроводів для поливу городів, 
адже це щороку приводить до нестачі води у Петрів-
ці-Роменській. Система водопостачання села не роз-
рахована на полив городів. Тому, коли наші жителі 
(кожен тільки трішечки!) починають поливати горо-
ди, з мережею починаються проблеми, перепади тис-
ку, які призводять до перебоїв із водою у споживачів.

Лише взаємна повага та розумне використання на-
явного технічного ресурсу дозволять нам безпро-
блемно користуватись всіма перевагами централізо-
ваного водопостачання. 

У разі виявлення порушень ми будемо вимушені 
відключати водопостачання!»

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «Пол-
таваобленерго» можливі тимчасові перерви в елек-
тропостачанні споживачів на території Сергіївської 
громади (с. Сергіївка та с. Розбишівка) з 11 по 14 
травня.

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

Долучитися можуть всі охочі віком від 18 років. 
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Добро-
вольчого Формування Гадяцької громади 9 травня. 
Формування проводить попередній запис всіх ба-
жаючих для ознайомлення та навчання поводжен-
ня зі зброєю.

Записатися можна за номером телефону: 
0994335327 Віталій Ракочій.

В умовах війни навчальні заняття для учнів Га-
дяцької громади завершаться 27 травня, окрім Сар-
ської спеціалізованої школи, де навчання завершить-
ся 31 травня. Канікули розпочнуться з 1 червня. 
Повідомили на сайті міськради.

Усі школярі будуть переведені до наступного класу 
(в тому числі й ті, що навчаються дистанційно в на-
ших школах, перебуваючи за кордоном). 

У цьому навчальному році всіх учнів випускних 
класів звільнено від державної підсумкової атеста-
ції, тому видачу документів про здобуття освіти ви-
пускникам 9 та 11 класів заплановано на 17 червня 
2022 року.

Для тих випускників, які планують вступати до 
закладів вищої освіти у 2022 році, замість традицій-
ного ЗНО цього року передбачено проведення наці-
онального мультипредметного тесту, який склада-
ється з 3-х предметів: української мови, математики, 
історії України.
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У ГРОМАДАХ ГАДЯЧЧИНИ 
СИТУАЦІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ

НАВЧАЛЬНИЙ РІК, 
КАНІКУЛИ, ДПА ТА ЗНО

НАВЧАТИМУТЬ 
ПОВОДИТИСЬ 
ІЗ ЗБРОЄЮ 

З ініціативи Полтавського офісу Українського 
інституту національної пам’яті, у селі Ціпки, 
Краснолуцької сільської ради демонтували 
пам›ятник російсько-комуністичному військовому 
злочинцю Ніколаю Ватутіну. Його незабаром буде 
переміщено до Державного музею-заповідника в 
Путивлі «Парк радянського періоду».
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ДЕКОМУНІЗАЦІЯ
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Минулого тижня
народилося 
3 немовлят

11 осіб 
пішли
з життя

4 пари
одружилися

2 пари
розлучилися

За результатами узгоджених заходів спільної нара-
ди керівників Полтавської обласної прокуратури та 
Головного управління Національної поліції в Пол-
тавській області за участі контролюючих органів з 
питань екології, проведеної наприкінці березня цьо-
го року, за фактами незаконного зайняття рибним до-
бувним промислом (ст. 249 КК України):

- 63 кримінальних провадження зареєстровано,
- 16 особам повідомлено про підозру,
- 12 обвинувальних актів направлено до суду.
У решті проваджень наразі тривають слідчі дії, про-

цесуальні рішення в них прийматимуть за висновка-
ми декількох десятків судових інженерно-екологіч-
них експертиз та сукупності інших зібраних доказів, 
необхідних для прийняття остаточних рішень у кри-
мінальних провадженнях.

Браконьєрство сьогодні, без перебільшень, при сво-
їй технічній оснащеності становить загрозу націо-
нальній екологічній безпеці України.

Лише за місяць в осіб, які займалися незаконною 
риболовлею на водоймах Полтавської області, пра-
воохоронцями вилучено:

- понад 90 сіток,
- більше 30 плавзасобів та заборонених знарядь 

лову.
За попередніми підрахунками, загальна сума завда-

них державі збитків становить понад 4 млн грн. Ро-
бота на зазначеному напрямі триває. Питання захи-
сту водних біоресурсів залишається принциповим. 

Довідково: за незаконне зайняття рибним добув-
ним промислом санкцією ст. 249 Кримінального ко-
дексу України передбачено покарання у виді штрафу 
від однієї до п’яти тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян, обмеження волі на строк до 
трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

Про це повідомив  міністр внутрішніх справ Денис 
Монастирський: «Через кілька днів ми вже запусти-
мо камери автоматичної фіксації перевищення швид-
кості, тому що це одна з найбільших причин ДТП, які 
трапляються і які виробляють до загибелі та травму-
вання багатьох людей».

Також він розповів про ДТП у Рівненській області:
«Безперечно, це наймасштабніша ДТП за остан-

ні декілька років. На жаль, ми можемо озвучити 
щодо 26 загиблих та 12 поранених, які знаходить-
ся межі життя і смерті. Тобто число загиблих може 
поповнитися».

Він нагадав, що в час війни не варто забувати про 
безпеку дорожнього руху, адже це стаття, яка продов-
жує щодня вбивати наших громадян. 

Міністерство внутрішніх справ

2 травня набули законної сили зміни, внесені до 
Кримінального процесуального кодексу України, які 
удосконалюють порядок здійснення кримінального 
провадження в умовах воєнного стану. Мова йде про 
Закон № 2201-IX від 14.04.2022 року. Частина право-
вої спільноти негативно висловлювалася щодо нього 
ще під час прийняття. Основна претензія — це немо-
тивоване порушення Конституції України.  Як пові-
домляє інформагентство «Ліга:Закон», насамперед, 
ці зміни, затверджені 14 квітня, мотивували тим, що 
кримінальне процесуальне законодавство виявилося 
неготовим до здійснення ефективного кримінально-
го провадження в умовах воєнного стану. Недоліки 
потребували оперативного внесення змін для належ-
ного функціонування всієї системи кримінальної юс-
тиції з дотриманням загальних засад кримінального 
провадження.

Російський ворог, 7 травня, ударив ракетами по 
Карлівці — стався приліт в об’єкт інфраструктури. 
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дми-
тро Лунін. Рятувальники оперативно відреагували 
на пожежу, яка виникла внаслідок ракетного удару 
по об’єкту інфраструктури у Карлівці. Як повідоми-
ли у Головному управлінні ДСНС України у Пол-
тавській області, вогнеборці локалізували пожежу о 
9:15. Повна ліквідація пожежі сталася о 9:40. На ща-
стя, обійшлося без вбитих та поранених. Вибуховою 
хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташова-
них неподалік.
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ДОЗВОЛИЛИ 
ПРОВОДИТИ ОБШУКИ 
ВНОЧІ Й БЕЗ ПОНЯТИХ І 
ЗАТРИМУВАТИ НА 9 ДНІВ

ЗРУЙНУВАЛИ ОБ’ЄКТ 
ІНФРАСТРУКТУРИ У КАРЛІВЦІ

ВІДНОВЛЮЮТЬ РОБОТУ 
КАМЕР АВТОМАТИЧНОЇ 
ФІКСАЦІЇ ШВИДКОСТІ

НА ПОЛТАВЩИНІ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО ПОНАД 
60 КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕНЬ ЗА 
БРАКОНЬЄРСТВО НА 
ВОДОЙМАХ

Прокуратура оскаржуватиме таке рішення Октябр-
ського райсуду і наполягатиме на більш суворій мірі 
запобіжного заходу — тримання під вартою або вне-
сення застави на суму 30 млн грн.

6 травня у рамках розслідування кримінального 
провадження за фактом пожежі у приміщенні коли-
шнього кінотеатру ім. І. Котляревського затримано 
підозрюваного — директора одного з полтавських то-
вариств. За клопотанням слідчого та прокурора Ок-
тябрським районним судом Полтави йому обрано 
запобіжний захід — нічний домашній арешт. Зазна-
чена ухвала винесена судом всупереч позиції сторо-
ни обвинувачення, яка наполягала на обранні осо-
бі запобіжного заходу у виді тримання під вартою з 
альтернативою внесення застави на понад 30 млн грн 
(тобто на суму матеріальних збитків, завданих злочи-
ном Полтавській територіальній громаді). Тож вказа-
не рішення суду прокуратура оскаржуватиме в апе-
ляційній інстанції. 

Нагадаємо, внаслідок пожежі, що сталася 9 груд-
ня 2020 року, вогнем знищено пам’ятку архітектури 
місцевого значення — будинок Полтавського дворян-
ського зібрання. 

За результатами судової комплексної пожежно-тех-
нічної, будівельно-технічної та мистецтвознавчої екс-
пертизи у січні цього року директору товариства, 
яке фактично використовувало вказане приміщен-
ня, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 270 
та ч. 2 ст. 382 КК України (порушення встановле-
них законодавством вимог пожежної та техногенної 
безпеки, яке спричинило виникнення пожежі, якою 
заподіяно майнову шкоду в особливо великому роз-
мірі, та умисне невиконання рішення і постанови 
суду, що набрали законної сили, вчинене службовою 
особою). Із 17 січня підозрюваний перебував у роз-
шуку. Наразі слідчі дії тривають. Їх здійснює Пол-
тавське районне управління поліції Головного управ-
ління Національної поліції в Полтавській області за 
процесуального керівництва Полтавської окружної 
прокуратури.

З наших джерел стало відомо, що мова йде про ди-
ректора ТОВ «Старнайт» Олега Устименка. Нагада-
ємо, що це підприємство станом на грудень 2020 року 
заборгувало міській громаді 5 млн грн за оренду бу-
дівлі. Сам Олександр Калуцький оцінив свої збит-
ки внаслідок пожежі у 100 млн грн. При цьому стра-
хову виплату у 5 млн грн отримає не «Старнайт», а 
міська рада. 

Станом на грудень 2021 року «Старнайт» був вин-
ним місту 2,4 млн грн за користування Будинком 
дворянського зібрання. 

Про це повідомили у прес-службі 
Полтавської обласної прокуратури

Полтавською обласною прокуратурою до суду 
направлено обвинувальний акт стосовно жителя 
Полтавського району за сприяння діяльності теро-
ристичній організації та поширення символіки ко-
муністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 1 ст. 436-1 КК України). Чоловіку загрожує до 15 
років позбавлення волі. За інформацією пресслуж-
би Полтавської обласної прокуратури, на початку 
березня цього року чоловік через одну із соціаль-
них мереж надіслав так званій Уповноваженій з прав 
людини в «Донецькій народній республіці» інфор-
мацію про вогневі позиції Збройних Сил України, 
розташовані у м. Маріуполь Донецької області. Ок-
рім цього, на своїй сторінці в соціальній мережі об-
винувачений поширював символіку комуністично-
го режиму: слова гімну Української РСР, прапори, 
зображення та різноманітну атрибутику із серпом, 
молотом і п’ятикутною зіркою. Наразі особі обрано 
запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове 
розслідування у кримінальному провадженні здій-
снювалося Управлінням Служби безпеки України в 
Полтавській області.

Пресслужба СБУ

ПРОКУРАТУРА 
ЗВИНУВАТИЛА ДИРЕКТОРА 
ТОВ У ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ 
В КІНОТЕАТРІ 
ІМ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

ЖИТЕЛЯ 
ПОЛТАВСЬКОГО 
РАЙОНУ СУДИТИМУТЬ 
ЗА ПЕРЕДАЧУ ВОРОГУ 
ІНФОРМАЦІЇ ПРО 
ПОЗИЦІЇ ЗСУ

На Миргородщині слідчі поліції завершили досу-
дове розслідування відносно водія, який пропонував 
працівникам сектору реагування патрульної поліції 
відділення поліції №1 (Гадяч) Миргородського рай-
відділу 5 тисяч гривень хабаря. У незаконний спосіб 
мешканець району намагався уникнути відповідаль-
ності за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Пол-
тавщини, повідомив: «Слідчий підрозділ Миргород-
ського райвідділу поліції, за процесуального керівни-
цтва Миргородської окружної прокуратури, скерував 
до суду обвинувальний акт відносно 53-річного водія 
мікроавтобусу Volkswagen Transporter, який в середи-
ні квітня цього року зробив неправомірну пропози-
цію патрульним поліцейським, які оформляли адмі-
ністративний матеріал. Правоохоронці відмовились 
від неправомірної вигоди, зафіксували цей факт та 
викликали слідчо-оперативну групу для документу-
вання кримінального правопорушення».

Правопорушника обвинувачують у пропозиції на-
дати службовій особі неправомірну вигоду за вчинен-
ня дій з використанням наданої їй влади та службо-
вого становища (частина 1 статті 369 Кримінального 
кодексу України). Окрім того, поліцейські спряму-
вали до суду адміністративний матеріал, складений 
відносно водія за статтею 130 (Керування транспорт-
ними засобами особами, які перебувають у стані ал-
когольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення.

Довідково. Винному у скоєнні такого кримінально-
го правопорушення загрожує штраф від 17 тисяч до 
68 тисяч гривень або від двох до чотирьох років об-
меження чи позбавлення волі.

За матеріалами Миргородського райвідділу поліції

П’ЯНИЙ ВОДІЙ 
ПРОПОНУВАВ 
5 ТИСЯЧ ХАБАРЯ  
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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. 

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

 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

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

 БУДИНОК, 75 м.кв., вул. 

Білохи, 121. Газ, світло, вода, 
гараж. Всі с/г споруди. Тел. 
0957513236

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

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

 ДАЧА, с. Малі Будища, 
50м. від річки, з/д 9 соток, 
вагончик. Недорого. Тел. 
0995372117.  

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

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

 БУДИНОК, c. Петрівка-Ро-
менська. Ціна договірна. Тел. 

0992630708, 0666478775. 

 БУДИНОК, р-н підварок, 65 
м.кв. Газ, вода, з/д 15 соток. 
Тел. 0996159645. 

 1/2 БУДИНКУ, центр міста. 
Деталі по телефону. Тел. 
0978238683

КВАРТИРИ
Продаж

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

 1-КІМН.кв., 45,7 м.кв., жит-
лова кімната 22 м.кв., 3-й 
поверх. Тел. 0958950040, 
0956193381. 

 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 10 соток, с. Малі 
Будища, нагорі (недалеко від 
села). Ціна договірна. Тел. 
0955732622

ЗДАМ

 1 КІМН. кв., подобово, р н 
Черемушки. Тел. 0501607067

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790

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

ВІДЕО-
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Тел.: +380950630599, +380679586247
Вул. Гетьманська, 1 (2-й поверх)

ЦИФРОВІ
Супутникові 

системи

КОНДИЦІОНЕРИ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

ГАРАНТІЯ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

0999169992
0677298056

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ,
СВИНЕЙ

Тел. 

корів, биків, телиць, 
коней, свиней.

Термінові виклики. Доріз.
Тел. 0502708392, 0674790495

ЩОДНЯ ЗАКУПОВУЄМО 
живою вагою: 

Тел. 0666977711, 0960176861Тел. 0666977711, 0960176861Тел. 0666977711, 0960176861

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, 
СВИНЕЙ.
ЦІЛОДОБОВО

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

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

 БУДИНОК, подобово, із 
усіма зручностями, р-н В. 
Круга. Тел. 0990321774

 2 КІМН. кв., на тривалий 
термін. Оплата договірна. Тел. 
0962575184

ОБМІН

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

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. (25)

 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 дого-
вірна. Тел. 0669102997

 VW Passat B3, 1992 
р.в., 1,8 газ/бензин. Тел. 
0984909942, 0996773221
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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

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

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

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

макулатуру, поліетилен, беги 

Тел. 0501838458, 0980922374

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
. 

МОТО
Продаж

 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 
технічний паспорт у наявності. 
Тел. 0502175737

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

 МОПЕД Honda, об’єм 49 
см. куб., сірий колір, з доку-
ментами. Ціна договірна. Тел. 
0508599621

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

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

 Б/В АКУМУЛЯТОР авто-
мобільний Blizzaro Asia 68ah. 
Пусковий струм 600. «+» з 
правої сторони. Гарний тех-
нічний стан. Недорого. Тел. 
0686014725

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. 

 ПИЛОМАТЕРІАЛИ: брус, 
дошка, шалівка, штахет. 
Доставка. Тел. 0970787764, 
0999331261.(7)

 ГІПСОКАРТОН. Тел. 
0953864748

МЕБЛІ
Продаж

 СТІЛ розсувний. Стіл 
кухонний і 4 табуретки. Тел. 
0668411837

РІЗНЕ
Продаж

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

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

 ЧАСНИК. Картопля велика 
та дрібна. Тел. 0503288003

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

 КУКУРУДЗА, пшениця. Тел. 
0992256242

 ДРОВА РУБАНІ
твердих порід. Доставка. Тел. 
0666681515

 ЖОМ, висівки, макуха в 
мішках. Тел. 0999372295

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

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

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

 ХОЛОДИЛЬНИК
2-камерний. Електродуховка. 
Гиря 24 кг. Тел. 0662000908.  

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

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

 БУРЯК кормовий, м. Гадяч. 
Тел. 0955732622

 ФУТБОЛКА яскраво-жов-
того кольору, р.50, 100% 
бавовна. Можна нанести будь-
який принт. Тел. 0994594987. 

 ДВЕРІ міжкімнатні з 1-кімн. 
квартири, з навісами, засу-
вами та ручками, у зразко-
вому стані, без коробки. 4 шт. 
по 100 грн./шт. Дуже дешево. 
Тел. 0952485926. 

 ХОЛОДИЛЬНИК
маленький. Телевізор. 4-кам-
форна газова плита. Вело-
сипед дитячий. Пральна 
машина. Тел. 0662000908.

 БАНКИ 0,5, 0,25л. Лотки 
круглі з кришками 0,5 і 1л. Тел. 
0994594987. 

 ШВЕЙНА МАШИНКА
«Подольська». Котел «Рівне 
30ГС-1». Водозабірна колонка. 
Тел. 0506515999.  

 МЕБЛІ. Стільці, Лампа 
паяльна. Бак для душа, 
веловізок. Палатка. Кані-
стри. Телевізор малий. Маг-
нітофон «Маяк», колонки. 
Дитячий велосипед та взуття. 
Жіноче взуття р.35-37  Тел. 
0955711574. 

 НОВІ РЕЧІ (чоловічі): 
костюми, куртки зимові, 
осінні, вітровки, брюки, 
рубашки, светри, шапки 
хутряні. Недорого. Тел. 
0950083541.

 МОРОЗИЛКА верти-
кальна на 200л. Холодильник, 
ліжко 2-спальне, дерев’яне, 
з матрацом. Стіл кухонний, 
дерев’яний. Комод. Килим 
3х4м. Тел. 0991796035.

 ЦЕГЛА б/в та нова. Щебінь, 
пісок, гранвідсів. Дошка 
обрізна з пилорами. Дрова 
пиляні. Тирса. Доставка. Тел. 
0501446845

ТВАРИНИ
продаж

 ТЕЛИЦЯ, тільність 7 міс. 
Тел. 0996702075, 0509767013

 КОЗЕНЯТА від високоу-
дійної голландської породи. 
На утримання. Молоко без 
запаху. Тел. 0967191416 

 КОРОВА червоно-ряба, 
дійна, з першим телям. Тільна. 
Тел. 0509626337. 

 ТЕЛИЦЯ, тільність 1 міс. 
Тел. 0509626337. 

 ТЕЛИЦЯ. Тел. 0990452170 

 ПОРОСЯТА в’єтнам-
ські. Качки-шипуни. Тел. 
0994867747

 ТЕЛИЦЯ, тільність 7,5 
міс., червоно-ряба. Тел. 
0507216496, 0969500085 

 ІНДИЧАТА маленькі. Можна 
з індичкою. Тел. 0687469402

КУПЛЮ

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

 СІТКУ рабицю. Тел. 
0666455761. 

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

ПОСЛУГИ

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, холодильників, 
мультиварок, мікрохви-
льовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побу-
тової 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

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

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

 ЧИСТИМО ТА ПОГЛИ-
БЛЮЄМО колодязі. Усі 
земельні роботи. Сантехніка, 
водопровід. Ціна договірна. 
Тел. 0965135200, 0959192634 
(Андрій)

 КОПАЄМО КАНАЛІЗА-
ЦІЙНІ ЯМИ, туалетні ями 
(обкладаємо цеглою), фун-
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Приймаємо

Тел. 0661778188

та
МАКУЛАТУРУ
ВТОРСИРОВИНУ

25Тел.0958276908

ПІДПРИЄМСТВО 
НАДАЄ ПОСЛУГИ 

АСЕНІЗАТОРА ЗІЛ - 130 

(ВИКАЧКА ВИГРІБНИХ ЯМ 
ТА ТУАЛЕТІВ,

  ПРОМИВКА ТА ПРОЧИСТКА 
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ)

ОБ’ЄМ 6 М КУБ

даментні траншеї. Вико-
нуємо земельні роботи. Тел. 
0505197360

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ за викликом. Тел. 
0990617751, 0977600263

 ОРАНКА ОГОРОДУ та роз-
пахування цілини мотоблоком. 
Тел. 0960767071

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

 ОРАНКА та фрезування 
мотоблоком. Ціна договірна. 
Тел. 0982430894

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ до 7 т. ЗІЛ - 130 само-
скид (цегла б/в, щебінь, пісок, 
глина, чорнозем, плити ПКЖ, 
гранвідсів та інші будмате-
ріали). Послуги екскаватора. 
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, заливаємо 
бетон! Монтаж/демонтаж 
дахів та парканів. Тел. 
0991447497

 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-якої 
складності. Можливий виїзд 
по району. Тел. 0667724345.
(2)

 РЕМОНТ. БУДІВЕЛЬНІ 
РОБОТИ: гіпсокартон, 
пластик, ОСБ, шпалери, 
лінолеум, відкоси, м/п 
вікна, двері, балкони, сай-
динг, блокхауз, зварювальні 
роботи, сантехніка, пайка 
труб, опалення та інше. Тел. 
0994174060

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

 ПРИВАТНІ УРОКИ малю-
вання, живопису, дизайну та 
векторної графіки. Дипломо-
ваний фахівець у галузі обра-
зотворчого мистецтва. Тел. 
0980673992

 ДОПОМОЖУ ПО ГОС-
ПОДАРСТВУ: спилювання 
дерев, рубка дров, скопаю 
огород. Ремонт електрики та 
сантехніки. Встановлення та 

фарбування парканів. Тел. 
0991344675(Федір)

 КЛАДКА ЦЕГЛИ. Мож-
ливий виїзд по району. Тел. 
0993642826

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ ЗІЛ-САМОСКИД. При-
везу: пісок, щебінь, гранвідсів. 
Вивезу сміття, тощо. Доставка 
по місту та району. Тел. 
0667030045, 0987650405

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

 МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ
дахів. Сайдинг, блокхауз. 
Бетонні роботи. Виїзд по 
району. Тел. 0996891377 (2)

 ЯКІСНИЙ РЕМОНТ авто-
матичних пральних машин на 
дому. Тел. 0666077304 

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

 ВИКОНАЮ БУДЬ-ЯКІ ВНУ-
ТРІШНІ РОБОТИ. Вирівню-
вання стін та стель, гіпсо-
картон, шпаклівка, фар-
бування. Укладка плитки, 
ламінат, лінолеум. Сантехніка 
та електрика. Охайно! Якісно! 
Недорого! Тел. 0954110091.(2)

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

РОБОТА

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

 На роботу потрібен ВАН-
ТАЖНИК за викликом. Без 
шкідливих 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

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 Ваш пам’ятник за 3 дні)

Гарантія та розстрочка

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

(гранітні та з бетону, модулі)

(встановимо Ваш пам’ятник за 3 дні)

Російські та радянські музеї роками привласнювали 
чужі скарби, що створювало російській культурі образ 
багатої та різноманітної, а нашій — провінційної. На-
справді велика російська культура — це перш за все куль-
тура мародерів. Ось топ змародерених скарбів Украї-
ни, які мають повернутись до своєї історичної колиски.

Багатство кожної культури визначається не лише ва-
гою та пробою знайденого археологами золота, але й різ-
номанітністю історичних артефактів, місцем їх заляган-
ня в археологічному шарі та виваженою інтерпретацією 
значення знахідки, нагадує історик Олександр Вітолін, 
який і склав цей перелік.

Гребінь з кургану Солоха
Скіфські скарби були знайдені під час археологічних 

розкопок 1912-1913 років біля Кам’янки-Дніпровської 
на Запоріжжі. Скарб ховався під курганом висотою 18 
метрів і діаметром 100 метрів. Одне з поховань було вже 
розграбоване, а в другому знайшли п’ять золотих брасле-
тів, бронзовий шолом і золотий гребінь. Гребінь вразив 
майстерністю виконання. Як і більшість скіфських скар-
бів, знайдених у царські часи, він потрапив до Ермітажу.

Перещепинський скарб
Приблизно одночасно зі скарбами кургану Солоха 

знайшли скарб на Полтавщині. Вага цього скарбу вра-
жає: 25 кілограмів золотих виробів і 50 кілограмів сріб-
них. Перещепинський скарб став найбільшим скарбом, 
датованим першим тисячоліттям нової ери на терито-
рії Європи. Цей скарб, який пов’язують з болгарськими 
племенами, також потрапив до Ермітажу.

Івахниківський скарб
Ще один скарб знайшли на Полтавщині в 1905 році. 

Він датований кінцем восьмого — початком дев’ятого 
століття та засвідчує контакти з угорськими племенами, 
які тоді ще були кочівниками. У скарбі виявили повний 
набір слов’янських жіночих прикрас: шість кручених 
шийних гривен, дві фібули, два срібні персні, дві мідні 
підвіски, скляне намисто. Знайдені прикраси фіксують 
опанування техніки кування, тиснення, лиття. Івахни-
ківський скарб знаходиться в Державному історично-
му музеї в Москві.

Ніжинський скарб
Срібники Володимира Великого, Ярослава Мудро-

го та Святополка Володимировича знайшли на хуторі 
Бобрик у районі Ніжина в 1852 році. У глиняному гор-
щику виявили приблизно 200 срібників. Цей скарб дав 
початок історії нумізматики Київської Русі. Тризуб на 
звороті срібників Володимира становить надзвичайну 
цінність для української геральдики. З легкої руки іні-
ціатора Емського указу Михайла Юзефовича срібники 
були роздані як подарунки впливовим особам і царю. 
Врешті решт частина срібників опинилася в Ермітажі.

Скарб Десятинної церкви
Храми й монастирі для археологів завжди були спо-

кусливою принадою. Більшість скарбів знаходили під 
час реконструкції культових споруд. Скарб Десятин-
ної церкви вражає майстерністю виготовлення прикрас. 
Спочатку ювелірні прикраси потрапили до приватної ко-
лекції, але згодом радянська влада їх націоналізувала та 
передала до Державного історичного музею в Москві. 
Зруйнування Десятинної церкви в 1928 році демонструє 
справжнє ставлення тієї влади до історії та культури.

Вишгородська ікона
Сьогодні Вишгородська ікона більш відома як Володи-

мирівська. Коли в 1169 році син Юрія Долгорукого Ан-
дрій Боголюбський напав на Вишгород, він і змароде-
рив цю ікону. Згодом вона потрапила до Успенського 
собору у Володимирі-на-Клязьмі. Потім її перевезли 

до Москви. За часів богоборницької політики передали 
артефакт до Державного історичного музею, а потім до 
Третьяковської галереї.

Мозаїка Димитрія Солунського
Мозаїка Михайлівського Золотоверхого монастиря, 

створена візантійським художником і зображує свято-
го Димитрія Солунського. Вона є унікальною пам’ят-
кою мистецтва 12 століття. Храм неодноразово страждав 
від війн і нападів, але справжніми варварами показали 
себе творці «світлого майбутнього» у 20 столітті. Вони 
підірвали храмовий комплекс попри протести науков-
ців. На тому місці планували спорудити урядовий квар-
тал, але так і залишили майданчик незабудованим. Ми-
хайлівський Золотоверхий знову відбудували за часів 
української незалежності. А от мозаїки та фрески, яким 
пощастило вціліти, у радянський час розподілили по ро-
сійських музеях. Найкращі зразки потрапили до Третья-
ковської галереї.

Змійовик Мономаха
Золотий змійовик знайшли в 1821 році біля села Бі-

лоуса на Чернігівщині. Виріб являє собою цінність не 
лише завдяки майстерній ювелірній роботі, але й тому, 
що відбиває світогляд часів Володимира Мономаха. З 
одного боку ми бачимо хрест, а з іншого — жіночу голо-
ву з тулубом змії, яка свідчить про залишки язичниць-
кого віросповідання. Змійовик потрапив до Державно-
го Російського музею в Санкт-Петербурзі.

Козацькі хоругви та клейноди
Визначну історичну цінність становлять козацькі хо-

ругви та клейноди, які як трофеї старанно заховані по 
російських музеях. Особливо ретельно російська влада 
вишукувала й відбирала все, що пов’язане з ім’ям Івана 
Мазепи. У 1917 році українці, повіривши в гасла рево-
люції, спробували домовитись про повернення козаць-
ких хоругов і клейнод. Але з початку переговори затя-
гувались, а потім більшовицька влада замість обіцяного 
Леніним права нації на самовизначення почала віднов-
лювати кордони імперії. 

НАШІ ЦІННОСТІ 
В РОСІЙСЬКИХ 
МУЗЕЯХ: ТОП 
ВКРАДЕНИХ СКАРБІВ


