
Ціна

10
грн

19 19 травня 2022 рокутравня 2022 року

№ 17 № 17 10161016ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 
90119

E-mail: bazarmedia@ukr.net
Веб сайт: www.bazarmedia.info

Обласний інформаційно-рекламний тижневик

Телефон редакції: 050 8011885
Адреса редакції: м. Гадяч, вул. Гетьманська, 62-б

Компанія 
«Укрпошта» 
випустить марку, 
присвячену 
українській реп-
групі Kalush 
Orchestra, 
яка здобула 
перемогу на 
Євробаченні-2022. 
Дизайн нової 
марки мають 
узгодити з 
організаторами 
пісенного 
конкурсу.
 З приводу 
виступу: 
спостережливі 
глядачі помітили, 
що під час 
виступу Kalush 
Orchestra 
загальний фон 
сцени створював 
прапор Донецької 
області – 
напівсонце 
з жовто-
блакитними 
променями. І це 
не простий збіг, 
адже Маріуполь 
– це Донецька 
область.

«УКРПОШТА» ВИПУСТИТЬ МАРКУ 
ПРИСВЯЧЕНУ ПЕРЕМОЖЦЯМ

ЄВРОБАЧЕННЯ-2022

м. Гадяч вул. Гетьманська, 3

Фабрика печива «Борзна»
виготовляє великий асортимент 

кондитерських виробів, які відрізняються 
приємним смаком та ароматом, свіжістю та якістю!

Також в нас ви можете придбати олію,
цукор, борошно та маргарин, цукерки 

за доступними цінами.

НЕОДМІННО 
ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС
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19 травня – Всесвітній день вишиванки

Чому вишиванка така дорога українцю?
Чому на сорочці той мак найдорожчий йому?
Чому розсип хрестиків, зшитий рукою умільця,
Вшивається в душу, як нитка лягає в канву?

Чому полотно, що ткане із прядених ниток,
Що зроблені з льону, що виріс на рідній землі,
Майстриню схиляє над п’яльцями довго сидіти,
Фарбовані жилки ладнати на білому тлі?

Щоб потім цей витвір потрапив до рук патріота.
Можливо у спадок, а декому як сувенір.
Щоб ця досконала, майстерна, 
мистецька робота
Вдягнулась на свято, як гарний, 
святковий мундир.

Так, дійсно, вдягати сорочку за честь патріоту.
Вдягати - на себе. Носити - глибоко в собі.
Червоний - несе в ній любов. 
А чорний - скорботу.
А разом це суміш народного щастя й журби.

Це прояв колись пережитого предками болю,
Розказаний у візерунках для всіх поколінь.
Це втілення міцності духу, любові до волі.
Найбільше з надбань і найбільш 
важливіше з творінь

Це ще один привід пишатись, що ти українець.
Нащадок князів, і славетних бійців-козаків.
Це спосіб усім показати, що ти не чужинець.
І знаєш всю сутність та значення цих кольорів.

То ж саме тому вишиванка і стала такою
Священною річчю на протязі довгих років.
Такою важливою та надзвичайно близькою,
Частиною пам’яті й спадщини наших батьків.
Всього найкращого! Слава Україні! 

Сергій Мостюк

Благодійний фонд допомоги ветеранам та 
військовим «Повернись живим».
Рахунок в Ощадбанку:
IBAN: UA223226690000026007300905964
ЄДРПОУ: 39696398
Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний 
благодійний фонд «Повернись живим»
Призначення платежу: Благодійна пожертва 
військовослужбовцям.
Рахунок в Приватбанку:
IBAN: UA383052990000026005015017860
ЄДРПОУ: 39696398
Отримувач: Благодійна Організація «Міжнародний 
благодійний фонд «Повернись живим»
Призначення платежу: Благодійна пожертва 
військовослужбовцям.

Гадяцькі гурти «Край», «Схожі», «Подих Емілі», 14 
травня, провели рок-концерт на підтримку ЗСУ, ТРО 
та волонтерського руху. Зібрали 4667 грн.

Усім хто долучився – подяка і низький уклін!

Повідомив один із учасників акції  
Олександр Крамчанінов

На Чернігівщині окупанти  
розстріляли трьох братів
Російські загарбники, 18 березня, прийшли в бу-

динок, де проживали троє братів. Під час обшуків 
знайшли форму ЗСУкраїни та медалі їхнього діда за 
бойові заслуги в Другій світовій війні. Це й стало при-
чиною розправи над чоловіками.

Старшого брата Євгена вивели у двір і почали бити 
кийком. Пізніше всіх трьох вивезли із села й залиши-
ли в занедбаній будівлі на три дні.

«Це наша стара пилорама. Тут були ми з братами та 
ще поранені солдати. Через кілька діб нас повезли на 
розстріл. Нам зав’язали очі та руки за спиною, а по-
тім вистрілили в голови. Спочатку старшому братові, 
потім молодшому - Дімі. Скинули в могилу, я впав ос-
таннім», - розповів Микола Куліченко.

У Миколи куля пройшла через щоку навиліт і не 
зачепила життєво важливих органів. Попри зв’яза-
ні руки й кровотечу йому вдалося вибратися з моги-
ли й дістатися найближчого села пішки. Його прихи-
стила місцева жителька Валентина Петрівна. Після 
того, як вона фактично врятувала йому життя, наго-
дувавши й давши відновити сили, Микола став для її 
сім’ї, як рідний.

«Під час зустрічі ми обіймаємося, завжди раді бачи-
ти його в нас у гостях», - поділилася жінка.

«Суспільне»

Ґвалтівник – друге ім’я окупанта
Солдати російської армії в Київській області чини-

ли злочини сексуального характеру щодо чоловіків та 
людей похилого віку. Зокрема, у будинку, де жили 16 
річна вагітна дівчина та її 78 річна бабуся, їх ґвалтува-
ли одночасно. Про це розповіла уповноважена ВРади 
України з прав людини Людмила Денісова. За її сло-
вами, дівчина втратила дитину.

Крім того, на Київщині було також зґвалтовано 
45-річного чоловіка, якого за станом здоров’я не при-
звали до армії. Він вийшов із підвалу по воду і зустрів 
окупантів.

«Потім сильно побили і кинули. Він сказав: «Вони, 
напевно, подумали, що я здох». Він відповз. А тепер 
намагається відновитися. І таких випадків багато», – 
розповіла Денісова.

Вона зазначила, що багато таких випадків залиша-
ються невідомими, оскільки мало хто з тих, хто таке 

пережив, хоче про це говорити. За словами комісара 
з прав людини Дуні Міятович із Боснії та Герцегови-
ни, де теж були такі звірства, Денісова розповіла, що 
багато людей зможуть поділитися пережитим лише 
через багато років.

«Вона розуміє, як працювати з жертвами сексуаль-
ного насильства. І вона сказала: «Прийдуть через 30 
років розповідати про те, що з ними таке зробили. За-
раз ідуть найсміливіші, відчайдушні». Але йдуть і ті, 
хто не хоче далі жити. І зокрема, наші солдати та офі-
цери. Вони не можуть жити з почуттям провини. Коли 
вони приходять звільняти наші міста і бачать катуван-
ня людей, їм жити не хочеться», – повідомила Денісо-
ва. Патріоти України.

Зіньківська громада втратила воїна –  
батька восьми дітей
Старший сержант Юрій Берлізов загинув під час 

тяжкого бою 25 лютого, поблизу Петрівки Харків-
ського району, виконуючи бойове завдання з відбиття 
значно переважаючих сил противника. Він був коман-
диром відділення зенітного ракетно-артилерійського 
дивізіону 92-ої окремої механізованої бригади імені 
кошового отамана Івана Сірка. З 2015 року був учас-
ником АТО, а в 2016 році підписав контракт.

Підрозділ, у складі якого був Юрій Берлізов, відсту-
пав, втрачаючи чимало живої сили та техніки. Воїн от-
римав поранення, не сумісне з життя. Тіло захисника 
опинилося на території, що тимчасово була підкон-
трольна ворогові. До недавнього часу герой вважав-
ся зниклим безвісти і будь-яка інформація про нього 
була відсутня. Але 11 травня механізовані підрозді-
ли бригади, які звільняли території, відтісняючи во-
рога все далі від Харкова, знайшли його тіло та пере-
дали рідним. Ті, хто воював поруч із ним, назавжди 
запам’ятають його рішучість, сміливість, героїзм та 
любов до Батьківщини.

Воїну було 40 років. Земляки характеризують вій-
ськовослужбовця, як людину з незламним характером 
та принципами, адже він вступив до лав доброволь-
ців з моменту повномасштабної війни проти Украї-
ни. У воїна залишилися восьмеро дітей, молода вагіт-
на дружина, мати.

Про це повідомив голова громади  
Серій Максименко

«МУЗИКА 
ПРОТИ ВІЙНИ»

ВАШІ 20 ГРИВЕНЬ ДЛЯ АРМІЇ 
ТЕЖ РОБЛЯТЬ СВОЮ СПРАВУ

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇНИ

ПРО ВИШИВАНКУ

СИТУАЦІЯ З ПАЛЬНИМ НА АЗС

На ранок, 17 травня, на усіх АЗС Гадяча 
немає бензину та ДП, окрім як по талонах. В 
наявності є лише газ, за ціною 37,99 грн/літр 
з обмеженням 25 літрів на авто. 

Інформація, щодо строків відновлення постачання 
палива – відсутня.

Міністерство економіки оприлюднило середню 
вартість бензинів у розмірі 31,19 грн/літр та дизпа-
лива – 35,63 грн/літр, від яких обчислюється гранич-
на ціна реалізації пального на автозаправних станці-
ях на початок травня.

З урахуванням граничних торгових націнок, мак-
симальна ціна на звичайний бензин для його про-
дажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 
37,69 грн/літр, на дизпаливо – 42,63 грн/літр.

ДЕМОНТАЖ ПАМ’ЯТНИКА КОРЗУНУ

Гадяцька міська рада, 13 травня, подала 
запит щодо можливого демонтажу 
пам’ятника Корзуну, що знаходиться  
в міському парку.

За роки війни, активісти не вперше намагаються 
звернути на нього увагу. Але все марно, адже у 2004 
році його було внесено у список культурної спадщи-
ни України. Як радянський воєначальник відносить-
ся до культурної спадщини – не відомо, але саме це 
зберегло його пам’ятник в перші хвилі декомуніза-
ції. Чи відгукнуться на запит міської ради ми пові-
домимо згодом.

До речі: нещодавно міська рада провела хви-
лю декомунізації та перейменувала вулиці, назва-
ні на честь радянських діячів. Але вулицю та про-
вулок Корзуна не чіпали. Чи це також культурна 
спадщина?

КОРОТКО ПРО НАБОЛІЛЕ
РОБОТА ДИТСАДКІВ 

У відеозверненні, 17 травня, міський голова повідо-
мив, що дитячі садочки Гадяча невдовзі почнуть пра-
цювати. У телефонній розмові з начальником Відді-
лу освіти, молоді та спорту Станіславом Бутенком 
ми дізнались подробиці.

Відкриття дитячих садочків планується на понеді-
лок, 23 травня. На даний момент, проводиться заку-
півля та завіз продуктів. Працювати будуть всі шість 
ЗДО у яких будуть свої чергові групи, розділені за 
віковими категоріями. Поки що, до садочків будуть 
приймати дітей тих громадян, які працевлаштова-
ні та матимуть відповідну довідку. Можливо згодом, 
умови зміняться.

Влад Лидзарь
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З 12 травня відновили щоденний автобусний 
маршрут (крім суботи та неділі) Гадяч – Лютенька 
(через Соснівку) за колишнім графіком:
1) 5-40 Гадяч – Соснівка – 06-40 Лютенька -Гадяч
2) 11-50 Гадяч – Соснівка – 12-50 Лютенька -Гадяч

Виконавчий комітет Великобудищанської сіль-
ської ради Миргородського району Полтавської 
області повідомляє, що на території Великобуди-
щанської сільської громади виявлено та розпоча-
то процедуру визначення безхазяйного наступно-
го нерухомого майна за наступними адресами: (див. 
таблицю).

У зв’язку з цим, у разі наявності інформації щодо 
можливих власників зазначеного майна або наяв-
ності у власників правоустановчих документів на 
майно, просимо звернутися до відділу містобу-
дування, архітектури та житлово-комунального 
господарства Великобудищанської сільської ради 
(тел..0689057210) за адресою: вул. Миру,1 с. В. Буди-
ща Миргородського р-ну, Полтавської обл.

Виконавчий комітет  
Великобудищанської сільської ради

Закон про декомунізацію прийняли ще у 2015 році. 
За невиконання закону не було передбачено яко-
їсь міри покарання чи відповідальності посадових 
осіб, тому питання декомунізації відклали у «довгий 
ящик». Патріотизм місцевих активістів змусив орга-
ни місцевого самоврядування піти на зустріч громад-
ськості та знести деякі пам’ятники та перейменува-
ти найбільш «муляючі око» вулиці. На цьому хвиля 
раптового патріотизму закінчилась, а вулиці міст та 
сіл залишились названими на честь радянських дія-
чів. Лише з 21 квітня 2022 року вулиці Гадяча пере-
стали іменуватись прізвищами комуністів, на кшталт 
Енгельса, Чапаєва чи Маркса. Залишилась тільки ву-
лиця Жовтнева, в назві якої, деякі депутати не поба-
чили ніяких відголосків минулого та не проголосува-
ли за зміну назви.

Декомунізація – важливий процес становлення 
національної ідентичності, яку мали б запустити з 
перших днів незалежності України, але завжди зна-
ходились питання більш «важливіші». Сьогодні ж, 
затягувати цей процес, все одно, що простягти руку 
допомоги окупанту. Для всіх «згадок» тоталітарної 
держави і її режиму є лише два місця – смітник або 
музей. Який, до речі, вже створено восени 2019 року. 

Державний музей-заповідник «Парк радянського пе-
ріоду» знаходиться у Путивлі, Сумська область. 

До колекції експонатів, 10 травня, додався ще однин 
екземпляр – бюст російському військовому злочинцю 
Ніколаю Ватутіну, який було демонтовано у селі Ці-
пки Краснолуцької ТГ. Ініціатором демонтажу стало 
регіональне представництво Українського інституту 
національної пам’яті в Полтавській області. У грома-
ді залишилось перейменувати кілька вулиць. Над цим 
вже працює сільська рада.

У кожній громаді Гадяччини процес декомунізації 
повністю ще не завершений. Вулиці, пам’ятники, сте-
лли прославляють катів українського народу, а місце-
ва влада не поспішає позбавлятися від ганебного ко-
муняцького минулого. 

Стандартна позиція «А какая разніца?» – одна з 
причин війни сьогодні. Окупанти прийшли на нашу 
землю з думкою, що ми однакові. В нас однакове ми-
нуле, однакові назви вулиць, однакові пам’ятники та 
й взагалі, ми ж «адін» народ. Комуністична символі-
ка і все, що з нею пов’язане є своєрідним «маяком», 
на який орієнтується російська орда. Під червоним 
прапором орки плюндрують нашу землю та вчиняють 
звірства над українцями. Проїжджаючи українськими 
містами, вони регулярно зустрічають «знайому» сим-
воліку, якою до кісток пронизана вся культура сучас-
ної росії, що додає віри у «байку про бандеровців та 
неонацистів» які захопили владу та не дають «брат-
ському» народу жити.

До того моменту, поки привиди радянських часів за-
йматимуть місця у житті українців – російській вла-
ді буде на що спиратись для реалізації своїх «імпер-
ських» амбіцій.

Влад Лидзарь

Договори між 2,2 млн українських домогоспо-
дарств і компаній будуть автоматично продовжені.

Таким чином, ціна газу для побутових клієнтів ГК 
«Нафтогаз України» залишиться на рівні 7,96 грив-
ні за кубометр.

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» 
утримує ціну на газ у межах річного тарифного пла-
ну «Фіксований». Таке рішення було ухвалено через 
воєнний стан та економічну ситуацію, яка склала-
ся в країні. Ціна на блакитне паливо від ГК «Нафто-
газ України», яку компанія встановила ще минуло-
го року, дорівнює 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості 
розподілу (доставки). Договори між 2,2 млн україн-
ських домогосподарств і компанією будуть автома-
тично продовжені», – йдеться у повідомленні. 

Пресслужба компанії «Нафтогаз»

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін 
на своєму брифінгу для ЗМІ відповів на 
запитання з приводу зупинки аграріїв на 
блок-постах у Миргородському районі для 
вручення їм повісток у військомат:

«Чоловіки, які є на території держави, є призовни-
ками і повинні захищати по першому повідомлен-
ню державу. Є різні засоби передачі повісток: мож-
на поштою, можна на вулиці при поліції – поліція 
встановлює особу і можна видати повістку. Це не 
заборонено законом і я не бачу тут нічого дивного. 
Я особисто таких рекомендацій не давав, але якщо 
військкомат так робить, то це нормальна практика 
і нічого страшного тут нема. Якщо людина має бро-
нювання як аграрії, то вона має наказ, військкомат 
перевіряє і людина іде далі працювати. Але, якщо 
людина відповідного фаху і є потреба у таких фахів-
цях, то вона має іти у ЗСУ. Якщо це підвищує ефек-
тивність військкомату – то це нормальна практика».

На таку заяву голови ОВА відреагував і радник 
міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів:
«Полтавський губернатор Лунін заявив, що розда-

вати повістки на вулиці нормальна практика. Я вирі-
шив відреагувати вже на цей брєд і прямо сказати те, 
що добре знають в генштабі: якість бригад на фрон-
ті напряму залежить від якості мобілізації. Зараз по 
країні вештаються тисячі космодесантників, які не 
змогли мобілізуватись і повступали в різноманітні 
ДФТГ та самопридумані батальйони, і поселились 
на блок-постах, в яких давно немає потреби. В цей же 
час воєнкоми ганяються за айтішниками, аграріями, 
водіями фур і тому подібне. Це бред у всіх вимірах.

По-перше, не мотивовані солдати - катастрофа на 
фронті. Це 100% відказники. І коли їх піднімають на 
важливу операцію - вони відмовляються. Чим про-
валюють операцію. По-друге, наша економіка і так 
майже труп. Але воєнкоми з поліцією ганяються за 
айтішниками, які приносять до 10 тисяч доларів в 
місяць. Роздача повісток на вулицях пане Лунін - це 
корупція і підрив боєздатності армії. Якщо є бажан-
ня пороздавати повістки, то якраз раджу це роби-
ти серед дебільних блокпостів, які вже давно нічо-
го не охороняють. Купа мотивованих добровольців 
не можуть потрапити в армію, але подоїти айтіш-
ника чи аграрія – це святе? Сподіваюсь міноборони 
наведе порядок у військоматах, але по ходу вже вар-
то наводити порядок із такими ОВА», – повідомляє 
Kolo.news.

Як висновок.
Роздача повісток на блокпостах – відверто показує 

недоліки в роботі працівників військоматів. Звісно, 
набагато легше на блокпостах та роздавати повістки 
кому заманеться, ніж працювати та знаходити реаль-
них фахівців. Вмотивованих добровольців вдосталь, 
але для них знаходять місце в ДФТГ чи теробороні.

А от про внутрішньо переміщених осіб, частина з 
яких взагалі не перебуває на обліку у військоматах – 
забувають, або не хочуть згадувати. Звісно, це ж по-
трібно зробити чимало роботи – на такому подяки, 
«за ефективну мобілізацію», не заробиш. Чи краще, 
якщо на Харківщині буде воювати тракторист з Ми-
рогороду, а ніж харків’янин?

В цілому, жодна з двох вищезгаданих заяв не має 
ніякого юридичного сенсу та ніяким чином не впли-
не на роботу центрів комплектування (колишніх вій-
ськоматів). Мобілізація залишиться працювати за 
такою стратегією, яку вибрали відповідальні за це 
люди.

Влад Лидзарь

Уряд подасть до Верховної Ради 
законопроекти, які передбачають 
мораторій на підвищення тарифів на період 
воєнного стану та шість місяців після його 
завершення.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шми-
галь під час засідання Кабінету Міністрів 10 травня.

«Тарифи на газ та його розподіл, а також на тепло й 
гарячу воду не будуть зростати. У ці складні дні будь-
яке підвищення тарифів точно не на часі», — наголо-
сив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, у межах цих законо-
проектів також буде визначено компенсаторні меха-
нізми, які дозволять підтримувати належний рівень 
критичної інфраструктури та її відновлення.

«БМ»

Номер
п/п

Прізвище ім’я  
по батькові

Адреса 
домоволодіння

1 Саєнко Векла Павлівна с. Бобрик вул. Центральна,11

2 Кулик Дмитро Панасович с. Бобрик вул.Центральна,12

3 Капуста Уляна Павлівна с.Бобрик вул.Центральна,13

4 Рудяк Сергій Петрович с.Бобрик вул.Центральна,14

5 Коваленко Ганна Пилипівна с.Бобрик вул.Центральна,28

6 Галя Валентина Михайлівна с.Бобрик вул.Центральна,39

7 Гавриш Надія Іванівна с.Бобрик вул.Центральна,41

8 Рябець Анастасія Макарівна с.Бобрик вул.Центральна,48

9 Лисак Микола Григорович с.Бобрик вул.Центральна,51

10 Павловська Євдокія Григорівна с.Бобрик вул.Центральна,62

11 Каламбет Григорій Степанович с.Бобрик вул.Центральна,119

12 Нонка Горпина Тимофіївна с.Бобрик вул.Діхтяря,1

13 Лисак Людмила Миколаївна с.Бобрик вул.Діхтяря,46

14 Жданова Надія Андріївна с.Бобрик вул.Діхтяря,114

15 Лисак Улита Яківна с.Бобрик вул.Левада,12

16 Рудченко Сергій Васильович с.Бобрик вул.Левада,14

17 Ващенко Надія Прохорівна с.Книшівка вул. Підгірна. 4

18 Лисокінь Ганна Олексіївна с.Книшівка вул. Дружби,5

19 Римар Марфа Іванівна с.Дучинці вул. Лугова,4

20 Йосипенко Олена Федотівна с.Дучинці вул .Лугова,6

21 В’яткіна Якилина Іллівна с.Вельбівка вул.Центральна,151

22 Жабко Уляна Іванівна с.Плішивець вул. Гетьманська,17

23 Дзязько Анастасія Іванівна с.Плішивець вул. ЛесіУкраїнки,45

24 Козирка Галина Григорівна с.Веприк вул. Пісочна,5

25 Бакай Сергій Іванович с.Веприк вул. Ставочна,39

26 Тетерук Олена Григорівна с.Веприк вул. Кас’янівська,51

27 Мандій Улита Єгорівна с.Велике вул. Андріяшівська,45

28 Пасюта Євгенія Дмитрівна с.Велике вул. Лугова,8

ОГОЛОШЕННЯ 
ПРО 
ВИЯВЛЕННЯ 
БЕЗХАЗЯЙНОГО 
МАЙНАМОБІЛІЗАЦІЯ, 

ПОВІСТКИ ТА 
ВІЙСЬКОВИЙ 
ОБЛІК

АВТОБУС

МІСЦЕ НА 
СМІТНИКУ 
АБО У МУЗЕЇ

«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 
НЕ ЗМІНЮВАТИМЕ 
ТАРИФИ

«ЗАМОРОЖЕНІ» 
ТАРИФИ
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Минулого тижня
народилося 
2 немовлят

7 осіб 
пішли
з життя

10 пар
одружилося

3 пари
розлучилися

Оперативники та слідчі відділення поліції №1 (м. 
Гадяч) Миргородського райвідділу поліції, за проце-
суального керівництва Миргородської окружної про-
куратури, 10 травня припинили незаконну діяльність 
грального закладу в місті Гадяч.

«Під час невідкладних слідчих дій у приміщенні 
одного із магазинів міста Гадяч поліцейські вияви-
ли та вилучили комп’ютерну техніку, грошові кошти 
та інше обладнання, що використовувалося для на-
дання незаконних гральних послуг. Слідчими  полі-
ції, під процесуальним керівництвом Миргородської 
окружної прокуратури, направлено клопотання до 
слідчого судді для накладення арешту на вилучені ре-
чові докази. Наразі тривають слідчо-оперативні захо-
ди. Коло осіб, причетних до протиправної діяльності, 
встановлює слідство». – повідомив Сергій Рекун, за-
ступник начальника поліції Полтавщини.

За даним фактом слідчим поліції, під процесуаль-
ним керівництвом Миргородської окружної прокура-
тури, проводиться досудове розслідування у рамках 
відкритого кримінального провадження за кваліфіку-
ючими ознаками частини 1 статті 203-2 (Незаконна 
діяльність з організації або проведення азартних ігор, 
лотерей) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 170 тисяч 
гривень до 680 тисяч гривень, з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяль-
ністю строком на один рік.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

 В області продовжують виявляти та вилучати 
зброю з незаконного обігу. Про це розповів началь-
ник поліції Полтавщини Євген Рогачов. За його 
словами на півночі області у людей багато зброї. Це 
пов’язано з тим, що раніше там були російські війсь-
ка, які згодом повтікали. У людей там, як і по всій об-
ласті, вилучають зброю з незаконного обігу:

«Ми проводимо роз’яснювальну роботу, вилучаємо 
боєприпаси та притягуємо до відповідальності грома-
дян, які порушують закон». 

Працівники кримінальної поліції та слідчі опера-
тивно встановили особу, яка обґрунтовано підозрю-
ється у вчиненні крадіжки в місті Гадяч. Чоловікові 
поліцейські повідомили про підозру. Триває досудо-
ве розслідування.

Ростислав Ярошенко, начальник відділення №1 (м. 
 Гадяч) Миргородського райвідділу поліції, зазначив:

«Протиправні дії чоловіка зафіксувала камера ві-
деоспостереження. Фігурант вибрав момент, коли 
продавчиня на хвилину відволіклася, підійшов до 
каси та викрав звідти гроші. Отримавши інформа-
цію про крадіжку, на місце події одразу прибула наша 
слідчо-оперативна група. Працівники кримінальної 
поліції швидко встановили особу, яка обґрунтова-
но підозрюється у вчиненні крадіжки. Ним виявив-
ся 42-річний житель іншої області, який раніше вже 
мав проблеми із законом».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під 
процесуальним керівництвом Миргородської окруж-
ної прокуратури, відкрито кримінальне проваджен-
ня за частиною 4 статті 185 (Крадіжка) Криміналь-
ного кодексу України. Фігурантові повідомили про 
підозру у крадіжці, вчиненій повторно в умовах во-
єнного стану та вирішується питання щодо обрання 
йому запобіжного заходу.    

У разі визнання вини судом підозрюваному може 
загрожувати від п’яти до восьми років позбавлен-
ня волі.

За матеріалами Миргородського райвідділу поліції

У результаті авіанальоту у Валківському районі 
26-річний водій сільгосптехніки отримав поранен-
ня обох кінцівок ніг. За попередньою інформацією, 
тракторист – уродженець села Осняги.

Подія сталася  поблизу селища Новий Мерчик. Во-
рожий літак випустив ракету по сільськогосподар-
ській техніці, яка обробляла землю. В результаті мо-
лодий механізатор отримав тяжкі поранення ніг, він 
доставлений до шпиталю.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції, 
правоохоронці ретельно фіксують усі обставини ско-
єння злочину російськими військовими.

Відділ комунікації поліції 
Харківської області

Доводиться інформація до широкого кола громад-
ськості та суб’єктів господарської діяльності райо-
ну щодо спроб шахраїв-аферистів злочинним шля-
хом заволодіти матеріальними цінностями у вигляді 
грошових коштів.

Повідомляємо, що з  12 травня до суб’єктів госпо-
дарської діяльності району здійснюються дзвінки, 
надсилаються смс-повідомлення з номера телефону 
0991410152 від імені начальника Гадяцької ДПІ Го-
ловного управління ДПС у Полтавській області (но-
мер телефону 0973395725 ), які погрожували перевір-
ками та їх відміну, за матеріальну винагороду.

Повідомляємо, що посадові особи Гадяцької ДПІ 
Головного управління ДПС у Полтавській області 
жодних вказівок від свого імені чи від імені довіре-
них осіб не давали та давати не можуть. 

Отже, наполегливо радимо бути пильними та обач-
ними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно 
перевіряти інформацію.

Гадяцька ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області

 ЗАКРИЛИ 
НЕЛЕГАЛЬНИЙ 
ГРАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ОБІГ ЗБРОЇ НА 
ПОЛТАВЩИНІ

НА ХАРКІВЩИНІ 
ОКУПАНТИ ОБСТРІЛЯЛИ 
ТРАКТОР, ЯКИЙ 
ПРАЦЮВАВ У ПОЛІ

ВИКРАВ ГРОШІ З 
КАСИ У ОДНОМУ З 
МАГАЗИНІВ ГАДЯЧА

ОБЕРЕЖНО - ШАХРАЇ!
За її словами, після акції всі дані, зокрема номер 

паспорту, адресу проживання в Україні, пошту, но-
мер телефону, сторінки соціальних мереж, виклали 
в російські телеграм-канали. Також Ірину Земляну 
додали до російської бази «військових злочинців»: 
«Повідомлення надходять з погрозами мене вбити, 
покалічити, зґвалтувати тощо, а також купа образ. 
На мій телефон раз в три хвилини дзвонить невідо-
мий номер, на пошту приходить лист щохвилини, 
вся пошта завалена вщент. В інстаграмі за пару го-
дин підписалося 25 тис. ботів». Ірина Земляна каже, 
що разом з її адвокатом повідомила про всі погрози 
до польської поліції, там вважають, що ситуація сер-
йозна. Жінка була змушена під охороною покинути 
Варшаву, адже перебувати їй там небезпечно:

Раніше повідомлялося, що Ірина Земляна разом з 
іншими активістами облила червоною фарбою ро-
сійського посла Сергія Андрєєва, який намагався по-
класти вінок на цвинтарі радянських воїнів у Варша-
ві. Після цього її затримала польська поліція, взяла 
особисті дані й відпустила. Згодом жінка почала от-
римувати погрози від росіян.

«БМ» 

Петрівка – Роменська і вся Гадяччина, 
18 травня, попрощалися із ОЛЕКСАНДРОМ 
КУРИЛЕНКОМ, який загинув, на Харківщині, 
захищаючи Україну від російського окупанта. 
Без сина залишились мати, дружина та 2 
дітей втратили чоловіка та батька. Йому 
навічно буде  44 роки. Вічна пам’ять і слава 
герою. У скорботі схиляємо голови перед 
безсмертним подвигом наших воїнів.

«БМ»

Головний сержант Олександр Поповченко був ін-
спектором прикордонної служби другої категорії. Він 
мав 10-річний досвід служби у прикордонній службі 
України, минулого року звільнився після закінчення 
чергового контракту. Після повномасштабного втор-
гнення росії прийняв рішення продовжити службу. 
Військового призвали до відділу прикордонної служ-
би «Глухів». У 44-річного Олександра Поповченка 
залишились дружина і двоє дітей.

Нагадаємо, близько 7 ранку російські війська на-
магалися прорватися через кордон на території Сум-
ської області. Окупанти відкрили вогонь по прикор-
донній території Шосткинського району з мінометів, 
гранатометів, кулеметів та автоматів. Про це 16 трав-
ня повідомила Глухівська міська рада.

Пам’ятаємо наших захисників 

Між Веприком та Бобриком місцеві жителі вияви-
ли реактивний снаряд.

Про знахідку одразу повідомили в поліцію.
Виїхавши на місце, працівники поліції виявили бо-

єприпас за зовнішніми ознаками схожий на снаряд 
до РСЗВ «Ураган» . За попередніми висновками, він 
прилетів з боку Сумської області. Його застосування 
рф могло загрожувати життю цивільного населення.

Повідомляє телеграм канал Миргород.новини

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬУ ЛІСОСМУЗІ 
ВИЯВИЛИ 
РЕАКТИВНИЙ 
СНАРЯД

АКТИВІСТКА ТА 
ЖУРНАЛІСТКА
 ІРИНА ЗЕМЛЯНА 
ОТРИМУЄ ПОГРОЗИУ БОЮ З 

ДИВЕРСАНТАМИ, ЯКІ 
ХОТІЛИ ПРОРВАТИСЯ 
НА СУМЩИНУ, ЗАГИНУВ 
 ПРИКОРДОННИК
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Відповідне рішення закріплене постановою 
НБУ №96 від 9 травня. Вказаним документом 
дозволяється «здійснювати операції 
з перерахування коштів для виплати 
аліментів».

Водночас цим же документом тимчасово заборо-
нено розрахунки за кордоном з метою купівлі цін-
них паперів, акцій, облігацій та сплати брокер-
ських послуг за цими операціями, що здійснюються 
з використанням карток, емітованих українськими 
банками.

Разом з тим закордонним інвесторам дозволено 
переказувати за кордон кошти, що будуть отримані 
у зв’язку з проведеною після 1 квітня 2023 року ви-
платою погашення або сплатою доходу за облігація-
ми внутрішньої державної позики України (згідно з 
умовами їх розміщення).

«БМ»

Урядова постанова від 7 травня 2022 р. № 540 ви-
значила порядок та розміри виплати щорічної разо-
вої грошової допомоги ветеранам війни і жертвам на-
цистських переслідувань. У надзвичайно складному 
нинішньому році зміни торкнулися як термінів ви-
плати згаданої допомоги, так і особливостей фінан-
сування і безпосередньо процесу виплати. Якщо ра-
ніше органи Пенсійного фонду і силові структури, 
що опікувалися особами, на яких розповсюджують-
ся норми Законів України «Про статус ветеранів вій-
ни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви на-
цистських переслідувань» формували списки людей 
і передавали їх структурним підрозділам з питань 
соціального захисту населення для виплати грошо-
вої допомоги, то цього року ситуація дещо змінила-
ся. Зокрема, органи Пенсійного фонду здійснюва-
тимуть самостійно і організаційний, і фінансовий 
супровід процесу виплати щорічної допомоги. Для 
цього працівники Фонду уже здійснюють необхідні 
підготовчі заходи.

За попередніми підрахунками, на 5 травня в Голов-
ному управлінні Пенсійного фонду України в Пол-
тавській області перебувало на обліку майже 16,3 тис. 
осіб, які одержують соціальні гарантії відповідно до 
зазначених вище законів. Рішенням уряду визначе-
но, що розміри допомоги будуть не меншими, ніж у 
2021 році. Так, особам з інвалідністю внаслідок вій-
ни виплатять такі суми:

І групи - 4 421 грн (230 осіб в області);
ІІ групи -3 906 грн (4945 осіб в області);
ІІІ групи -3 391 грн (832 особи в області).
Учасники бойових дій і особи, що до них прирівня-

ні, - таких на Полтавщині 5,2 тис. - одержать додатко-
во до пенсії допомогу у розмірі 1491 гривні.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьків-
щиною,- осіб даної категорії на Полтавщині понад 
1300 – одержать у якості щорічної одноразової ви-
плати 4421 грн.

Членам сімей загиблих і померлих (це доволі ши-
рокий перелік осіб) осіб з інвалідністю внаслідок вій-
ни та учасників війни і бойових дій виплатять цього 
року по 966 грн.

Пенсіонери названих категорій одержать щорічну 
допомогу разом з пенсією у червні шляхом перераху-
вання коштів на пенсійні рахунки в уповноважених 
банках або через поштові відділення зв’язку за міс-
цем фактичного проживання.

Ветеранам, які проходять військову службу в ЗСУ 
та інших військових формуваннях, а також особам, 
які не є військовослужбовцями, виплати, як і рані-
ше, будуть проводити підрозділи з питань соціаль-
ного захисту населення.

Головне управління Пенсійного фонду України  
в Полтавській області

Громадяни, які бажають брати участь в ліквіда-
ції наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених 
збройною агресією російської федерації проти Укра-
їни: розборі завалів, рятуванні людей, наданні до-
помоги потерпілим, розвантаженні гуманітарних 
вантажів та інших заходів, можуть долучитися до 
добровільних формувань цивільного захисту.

За детальною інформацією звертайтесь до Мирго-
родського РУ ГУ ДСНС України у Полтавській об-
ласті за адресою: місто Миргород, вулиця Петрів-
ська, 8.

Російські війська вчинили понад 200 злочинів про-
ти українського довкілля. З них 9 – на Полтавщині.

З перших днів повномасштабного вторгнення рф 
в Україну оперативний екологічний штаб 24/7 фік-
сує та обраховує збитки довкіллю від дій окупантів.

Нагадаємо, 24 квітня 9 російських ракет вдарили 
по Кременчуцькій ТЕЦ та по Кременчуцькому НПЗ 
у Полтавській області.

В Україні вже задокументовано 231 екологічний 
злочин рф на території України та в акваторії Чор-
ного моря. Найбільше випадків екоциду виявлено 
на Київщині – 34, Донеччині – 27 та Дніпропетров-
щині – 22.

Ракетні обстріли спричиняють масштабні пожежі 
на об’єктах критичної інфраструктури, передусім на-
фтосховищ та хімзаводів. Це завдає суттєвої шкоди 
екосистемам, призводить до забруднення довкілля, 
зменшення популяцій видів рослин та тварин.

«Міндовкілля спільно з підпорядкованими орга-
нами виконавчої влади та екологічними активіста-
ми з першого дня війни фіксує екозлочини рашис-
тів та рахує збитки за спеціальними методиками. Ця 
інформація доповнить загальний кошик збитків від 
військових дій росії, який формує Міністерство з пи-
тань реінтеграції тимчасово окупованих територій 
України, для підготовки позову у Міжнародний суд 
ООН», – розповів Міністр захисту довкілля та при-
родних ресурсів України Руслан Стрілець. Міністер-
ство захисту довкілля.

АКТ ПЕРШИЙ: Синод Української православ-
ної церкви Московського патріархату заявив, що ді-
яльність попереднього президента Петра Порошен-
ка, щодо здобуття Томосу й заснування української 
єдиної помісної церкви стали одним із приводів для 
вторгнення росії у 2022 році.

Дослівно: «Замість єднання народу у прагненні 
до перемоги та відновлення мирного життя, в краї-
ні розпалюється внутрішній, релігійний фронт. Так, 
групою народних депутатів України, через надумані 
та свідомо неправдиві звинувачення, були подані на 
розгляд до Верховної Ради України законопроєкти 
про заборону діяльності нашої Церкви.

З сумом констатуємо, що усі ці факти є наслідком 
помилкової релігійної політики часів президентства 
Петра Олексійовича Порошенка та руйнівної ідео-
логії, так званої, Православної Церкви України. Пе-
реконані, що саме така діяльність попередньої влади 
та ПЦУ і стала одним з приводів військового втор-
гнення в Україну».

АКТ ДРУГИЙ: Протоієрей Михайло Васильєв за-
явив, що документ «Про благословення православ-
них християн на виконання військового обов’язку» 
не змінить традиції російської православної церкви. 
Михайло Васильєв – настоятель храму великомуче-
ниці Варвари – Патріаршого подвір’я при Головно-
му штабі Ракетних військ стратегічного призначення. 
Тобто, кожна ракета, яка вбиває українців – освяче-
на священником РПЦ.

Влад Лидзарь,  
за матеріалами Української Правди

Запишись в 
добровольці з 
цивільного захисту - 
допоможи країні!

ВЕТЕРАНИ 
ОТРИМАЮТЬ 

НАЦБАНК ДОЗВОЛИВ 
УКРАЇНЦЯМ 
ПЕРЕКАЗУВАТИ 
АЛІМЕНТИ ЗА КОРДОН

У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА 
ВЧИНИЛИ 9 ЗЛОЧИНІВ 
ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ

ЛИЦЕМІРНІСТЬ 
МОСКОВСЬКОГО 
ПАТРІАРХАТУ  
У ДВОХ АКТАХ

ЩОРІЧНУ ГРОШОВУ 
ДОПОМОГУ У ЧЕРВНІ

Проблеми з експортом зерна з України через 
розв’язану росією війну призведуть до голоду у дея-
ких країнах світу, а також до суттєвої інфляції у кра-
їнах з розвиненою економікою. Про це сказав в ін-
терв’ю «НВ Бізнес» президент Української зернової 
асоціації Микола Горбачов. «Якщо не розблокува-
ти експорт із України, справді ситуація буде критич-
ною. У нас родючі ґрунти та гарне транспортне пле-
че до Африки та Азії. Таким чином, ми забезпечували 
ті країни, які не можуть дозволити собі вкрай дороге 
зерно. Вони не в змозі купити дорогу продукцію, за-
мінити її нічим, тому закупівлі скорочуватимуться. І 
це загрожує голодом у країнах із низько розвиненою 
економікою. А в країнах із розвиненою економікою 
це спровокує суттєві інфляційні процеси», – прогно-
зує експерт. За його даними, через війну в Україні 
ціни на зерно за останні два місяці зросли на 30−40% 
залежно від виду зерна. Найбільше дорожчає пшени-
ця та кукурудза. «Це традиційні експортні продукти, 
які надходили з України. Кукурудза використову-
ється для виробництва комбікормів і зростання цін 
на неї призводить до подорожчання м’яса. А з пше-
ниці печуть хліб. Очікується істотне підвищення цін 
на хліб і на всі продукти харчування тваринного по-
ходження», – сказав Горбачов. Крім того, Україна 
– це ще найбільший у світі експортер олії. «Зараз у 
нас зупинилася більшість олійноекстракційних за-
водів, бо практично 98% олії йшло через порти. Він 
запевняє, що на внутрішньому ринку всі ці тенден-
ції не позначаться « Ми маємо величезні запаси про-
довольства, яке не можемо експортувати. В Україні 
створено трирічний запас пшениці, хоч посівна про-
йшла ще у вересні. Ми зберемо врожай, і ми мати-
мемо запас продовольства років на десять, за умови 
проблем з експортом. У нас залишилося близько 7 
млн т соняшника, з якого можна виготовити 3,5 млн 
т олії. Річне споживання в Україні становить близь-
ко 400 тис. т. У нас величезні запаси, але на внутріш-
ньому ринку це не позначиться. А ось на міжнарод-
ному ринку спостерігатиметься суттєвий дефіцит і 
соняшникової олії зокрема», – розповів Горбачов. За 
його словами, розуміючи, яку загрозу несе дефіцит 
продовольства на глобальному ринку, а також важ-
ливість експорту зерна для економіки України, наші 
міжнародні партнери намагаються допомогти Укра-
їні з експортом зерна.

Агроновини

ЕКСПОРТ ЗЕРНА 
– ПРОБЛЕМА 
НОМЕР ОДИН
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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. (15)

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

 БУДИНОК зі зручностями, 
з/п 55 м.кв. Є господарські спо-
руди, 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

 БУДИНОК, 86 м. кв., пров. 
Сумський, 54. Поруч центр. Газ, 
вода, господарські споруди. 
Ціна договірна. Тел. 0951350748

 БУДИНОК, р-н Вовча. Газ, 
вода, всі зручності. Деталі по 
телефону. Тел. 0991994894

 1/2 БУДИНКУ, 4 кімнати, 
зі зручностями. Центр міста, 
окремий двір, л/кухня, гараж, 
сарай. Тел. 0954530572

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

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

 БУДИНОК, с. Красна Лука, 
66,7 м.кв. Газ, вода, господар-
ські споруди, з/д, річка поряд. 
Ціна договірна. Можлива роз-
строчка. Розгляну всі варіанти. 
Тел. 0957757334.

 1/2 БУДИНКУ, за великим 
кругом. Газ, вода, господарські 
споруди, з/д 7 соток, привати-
зована. Можливий обмін. Тел. 
0955711574. 

 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

 3-КІМН.кв., 68,7 м.кв., 1-й 
поверх, індивідуальне опа-
лення, р-н Сарського. Тел. 
0953115816.

 КВАРТИРА, пров. Прокопо-
вича, 2А. Ідеальний стан, без-
доганний екологічний ремонт. 
Приходьте, дивіться. Тел. 
0675312909

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

 2-КІМН.кв., у приват-
ному будинку у центрі де м-н 
«Спорт». Є газ, вода. Площа 
35,9 м.кв. Недорого. Торг. Тел. 
0958497388. 

 1-КІМН.кв., 45,7 м.кв., 3-й 
поверх, жилий стан. Р-н Старі 
Черемушки. Тел. 0958950040, 
0956193381

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

 З/Д 8 соток, з нежилим 
будинком. Комунікації частково, 
молодий сад. Вул. Першотрав-
нева, 101 (біля РЕСу). Ціна дого-
вірна. Тел. 0956843543

ЗДАМ

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

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790

 ЖИТЛО, подобово, на три-

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

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

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

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

 ТРАКТОР МТЗ-80 у робочому 
стані. Деталі по телефону. Тел. 
0986768108

 КУЛЬТИВАТОР 2м. + 
борона. Картоплекопач вібра-
ційний, 2-рядний, + кардан. Тел. 
0509700672

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
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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

18

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
. 

АВТО
Продаж

 VW Golf-III,  1992 р.в., 
хетчбек, 5 дверей, пробіг 210 
тис. км. Двигун 1,6, бензин, 
ручна, механіка. Передній 
привод, тоновані вікна. Авто 
у гарному стані, для продажу 
не готувалось, вкладень не 
потребує. Заміна мастила – 
квітень 2022р. + Зимова гума. 
Ціна 2800 у.о. Тел. 0508350954

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 тех-
нічний паспорт у наявності. Тел. 
0502175737

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

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

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

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

 ФОРСУНКИ до «КамАЗ»». 
Нові. Тел. 0937126054

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

 ГІПСОКАРТОН. Тел. 
0953864748

МЕБЛІ
Продаж

 ШАФА сучасна, 2-дверна. Ціна 
договірна. Тел. 0958709215

 СТІЛ-тумба, ліжка, трюмо 
спальне, шафа у вітальню. Тел. 
0993006533. 

РІЗНЕ
Продаж

 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. 
0992256242

 ДРОВА РУБАНІ твердих 
порід. Доставка. Тел. 0666681515

 ЖОМ, висівки, макуха в 
мішках. Тел. 0999372295

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

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

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

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

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

 КАРТОПЛЯ дрібна, гарної 
якості. Тел. 0663285272

 ЗЕРНО КУКУРУДЗИ, сухе. 
Тел. 0957403415

 ВУЛИКИ б/в під українську 
рамку, хороший стан. Пасічний 
реманент, хороший стан. Тел. 
0683731211

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

 БУРЯК кормовий, м. Гадяч. 
Тел. 0955732622. 

 ЛІЖКА дерев’яні, диван б/в, 
килими, штори, швейна машинка. 
Тел. 0502045073.  

 ПРИЧЕП до легкового автомо-
біля. Тел. 0971680962. 

 ВАГОНКА, вікно фрон-
тонне, бочка 200л. (цинк), короб 
дверний (дуб), каністри 20, 40л. 
Тел. 0995372117. 

 ВЕЛОСИПЕД дитячий для 
дівчинки 4-9 років. Ціна 1500 
грн. Крила передні до ВАЗ-
2101-02, нові, ціна 400 грн. Тел. 
0662683686. 

 ВЕЛОСИПЕД 3-колісний для 
дорослих (з корзиною). Тел. 
0957321235. 

 МЕБЛІ. Стільці, Лампа 
паяльна. Бак для душа. Вело-
візок. Палатка. Каністри. Теле-
візор малий. Магнітофон «Маяк», 

колонки. Дитячий велосипед та 
взуття. Жіноче взуття р.35-37  
Тел. 0955711574. 

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

 КОЛЯСКА інвалідна з пультом 
керування, на акумуляторах. 
Модель 215. Гарний стан. Є 
інструкція. Тел. 0663821081, 
0663821065. 

ТВАРИНИ
продаж

 ТЕЛИЦЯ, тільність 7 міс. Тел. 
0996702075, 0509767013

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

 ТЕЛИЦЯ. Тел. 0990452170 

 ПОРОСЯТА в’єтнамські. Кач-
ки-шипуни. Тел. 0994867747

 ТЕЛИЦЯ, тільність 8 міс., чер-
воно-ряба. Тел. 0507216496, 
0969500085 

 БДЖОЛОСІМ’Ї. Тел. 
0954684443, 0980017221

 ПОРОСЯТА маленькі. Ціна 
договірна. Тел. 0668169021, 
0688810451

 БДЖОЛОМАТКИ українська 
степова. Тел. 0951637456

 ТЕЛЯТА молочного віку (бичок 
і теличка). На утримання. Тел. 
0668169038

 КОЗЕНЯТА заанен-
ської породи (кізочки). Тел. 
0995586145. 

 ЩУРЯТА (дівчинки та хлоп-
чики).  Тел. 0950080976.

 КОЗА дійна, вік 2 роки. Тел. 
0997412925. 

 КОЗЕНЯТА, с. Красна Лука. 
Тел. 0666100366.

КУПЛЮ

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

 СІТКУ рабицю. Тел. 
0666455761. 

 ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові 
плити, пральні машини, телеві-
зори у робочому та неробочому 
стані. Тел. 0662000908 

 СМАРТФОН у власника, в гар-
ному робочому стані. Ціна дого-
вірна. Тел. 0953832275 (+Viber)

 ШИФЕР б/в, 8-хвильовий, 35 
шт. Тел. 0950220586. 

 ШИФЕР б/в. Тел. 0954319755. 

 ЧИСТОТІЛ без коренів та 

бур’яну. Ціна 2 грн./кг. Тел. 
0953227347

БЮРО ЗНАХІДОК

 ВТРАЧЕНЕ пенсійне посвід-
чення видане на ім’я Варвари 
Василівни Гусак

ЗНАЙОМСТВА

 ЖІНКА 74 роки (вдова), 
познайомиться з хорошим 
чоловіком. Проживаю у 
селі, у власному будинку з 
усіма зручностями. Теле-
фонуйте кому одиноко. Тел. 
0673493383,0500839314

ПОСЛУГИ

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

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

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

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

 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
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ПІДПРИЄМСТВО 
НАДАЄ ПОСЛУГИ 

АСЕНІЗАТОРА ЗІЛ - 130 

(ВИКАЧКА ВИГРІБНИХ ЯМ 
ТА ТУАЛЕТІВ,

  ПРОМИВКА ТА ПРОЧИСТКА 
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ)

ОБ’ЄМ 6 М КУБ

 ОРАНКА та фрезування 
мотоблоком. Ціна договірна. Тел. 
0982430894

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

 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

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

 ПРИВАТНІ УРОКИ малю-
вання, живопису, дизайну та век-
торної графіки. Дипломований 
фахівець у галузі образотвор-
чого мистецтва. Тел. 0980673992

 ДОПОМОЖУ ПО ГОСПОДАР-
СТВУ: спилювання дерев, рубка 
дров, скопаю огород. Ремонт 
електрики та сантехніки. Вста-
новлення та фарбування пар-
канів. Тел. 0991344675(Федір)

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ЗІЛ-САМОСКИД. Привезу: 
пісок, щебінь, гранвідсів. Вивезу 
сміття, тощо. Доставка по місту 
та району. Тел. 0667030045, 
0987650405

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

 МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ дахів. 
Сайдинг, блокхауз. Бетонні 
роботи. Виїзд по району. Тел. 
0996891377 (1)

 ЯКІСНИЙ РЕМОНТ автома-
тичних пральних машин на дому. 
Тел. 0666077304 

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, пилососів, холодиль-
ників, чистка бойлерів та іншої 
електротехніки. Виїзд майстра. 
Зварювальні роботи, пайка. Спи-
лювання дерев різної складності. 
Тел. 0997199623. (Олександр)

 ВИКОНАЮ БУДЬ-ЯКІ ВНУ-
ТРІШНІ РОБОТИ. Вирівню-
вання стін та стель, гіпсо-
картон, шпаклівка, фарбування. 
Укладка плитки, ламінат, ліно-
леум. Сантехніка та електрика. 
Охайно! Якісно! Недорого! Тел. 
0954110091

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

 ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА: 
монтаж та ремонт внутріш-
ньої електропроводки. Тел. 
0667462853

 ЧИСТИМО ТА ПОГЛИ-
БЛЮЄМО колодязі. Тел. 
0997072433, 0972524399

 ВИКОНАЄМО БУДІВЕЛЬНІ 
РОБОТИ. Кладка цегли, каменю, 
блоків. Виїзд по району. Тел. 
0500429024, 0962842650  

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

 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

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

РОБОТА

 Пропонуємо роботу 
ОХОРОНЦЯ (чоловіки та 
жінки), вахтовий метод 15*15 
діб. Проїзд, проживання за 
рахунок фірми. Заробітна 
плата від 5000 грн. за вахту. 
Тел. 0668008713, 0674627014 

 ПОТРІБНА ДОГЛЯДАЛЬ-
НИЦЯ за інвалідом I-ї групи, с. 
Тепле. Тел. 0688203614 (Кате-
рина Гнатівна) 

 ТОВ «Агро-Край» на 
постійну роботу запрошує 
ІНЖЕНЕР НАВІГАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ. Вимоги: вища 
освіта технічного напрямку, 
права категорії В, знання ПК. 
Звертатися за адресою: м. 
Гадяч, вул. Лохвицька, 29. Тел. 
0675369805

80-річна мешканка м. Гадяч 
потребує допомоги по 

господарству на волонтерській 
основі. Тел. 0667848505. (№18)

ЗАМОВЛЯЙТЕ 
РОБОТУ+МАТЕРІАЛИ 

зi знижкою 
РЕМОНТИ БУДИНКIВ, 

КВАРТИР під ключ. 
Перепланування. 

БУДIВНИЦТВО - будинки, прибудови, 
павільйони, гаражі, навіси, альтанки. Бані, 

паркани. 
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ під ключ. 

Мансардні дахи.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинків.  

Тел. (068) 690 27 40, 
(050) 013 07 05. (№18)
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Президент США Джозеф Байден під-
писав ленд-ліз для України символіч-
но – 9 травня. Цю програму прийняли 
вдруге в історії. Для перемоги союз-
ників у Другій світовій війні вона мала 
вирішальне значення. Який саме ван-
таж забезпечив Червоній армії значу-
щу перевагу на фронті? Чому Сполу-
чені Штати Америки заплющили очі 
на радянський тоталітаризм і забез-
печили всім необхідним армію Сталі-
на? Скільки грошей Радянський Союз 
мав виплатити американцям за вій-
ськову техніку, і як на остаточну ціну 
вплинули Холодна війна та розпад 
СРСР? І врешті, яким буде україн-
ський ленд-ліз? Розповідає кандидат 
історичних наук Роман Пономаренко.

Чому США заплющили очі на ра-
дянський тоталітаризм?
Друга світова війна тривала другий 

рік. Сполучені Штати Америки все ще не 
втручалися у конфлікт, але намагалися 
всіляко сприяти Великій Британії. Спо-
чатку допомогу надавали за принципом 
«Плати та забирай». Після поразки Фран-
ції, коли становище британців різко по-
гіршилось, стало зрозуміло, що наодинці 
вона може не втриматися проти Німеч-
чини. Втім вступати у війну Америка ще 
не була готова. 29 грудня 1940 року пре-
зидент США Франклін Рузвельт виго-
лосив знамениту промову,у якій запро-
понував інший варіант. Він назвав США 
«арсеналом демократії» і наголосив на 
необхідності всебічної матеріальної під-
тримки Великої Британії. Щоб надати 
ефективну допомогу, належало подолати 
внутрішні бюрократичні перепони. Так і 
виник Закон про ленд-ліз. Акт, який Ру-
звельт підписав 11 березня 1941 року, на-
діляв голову держави повноваженнями 
визначати країни, «чий захист президент 
вважає життєво важливим, щоб захисти-
ти Сполучені Штати». А на цій підставі 
– «продавати, передавати право власно-
сті, обмінювати, здавати в оренду, пози-
чати або будь-яким іншим чином розпо-
ряджатися будь-якому уряду будь-який 
предмет захисту». Першою допомогу от-
римала Велика Британія. Згодом до неї 
долучили Китай, СРСР, Францію, низку 
інших країн.

Коли справа дійшла до СРСР, Рузвельт 
– як і Черчилль – відступив від ідеологіч-
них суперечок і наголосив на готовності 
підтримувати радянський тоталітарний 
режим, адже той воював зі спільним во-
рогом – Німеччиною. 11 червня 1942 року 
СРСР і США підписали угоду про взаєм-
ну допомогу. 

Ленд-ліз – це безкоштовно?
Отримувати допомогу за Законом про 

ленд-ліз – не означає необмеженого без-
коштовного доступу до великих арсеналів 
США. Саме значення Lend-Lease запе-
речує безкоштовність. Буквальний пе-
реклад терміна – «позичати і здавати в 
оренду». Втім концепція надає надзви-
чайно хороші умови оплати. Партнерство 
ґрунтується на особливому статусі отри-
мувачів допомоги – країн, важливих для 
захисту США. Принцип простий: США 
передають у дружню країну танк. Після 
війни вона має або повернути танк, або 
сплатити його вартість. Замість грошей 
можна було надати технології, сировину, 
майно, укласти вигідний договір. Якщо 
машина згоріла на полі бою, за неї мож-
на було не платити. Основним отриму-
вачем американської допомоги стала Ве-
лика Британія – 31,4 млрд доларів. Далі 
за рівнем підтримки були СРСР – 11,3 
млрд, Франція – 3,2 млрд та Китай – 1,7 
млрд. Єдиними, хто повністю сплатив 
борг, були британці, які, окрім грошей, 
ділились зі США технологіями. Цікаво, 
що королівство розрахувалося зі США 
аж 2006 року; останній транш становив 

83,25 млн доларів. Найскладніше амери-
канцям було з СРСР, бо колишні союз-
ники стали затятими ворогами. Відразу 
після війни США виставили Союзу раху-
нок на 2,7 млрд доларів. СР торгувався. У 
1951 році американці скоротили свої ви-
моги до 800 мільйонів. Союз відмовив-
ся оплатити і їх, бо вважав, що це занадто 
багато. Потім загострилася Холодна вій-
ни. Року 1972 року протистояння посла-
билось, і сторони зійшлися на 722 млн до-
ларів. До липня 1973 СРСР виплатив 48 
млн, а далі відносини знову погіршили-
ся, платежі припинили. У 1990 році ра-
дянська сторона зобов’язалася виплатити 
США 674 млн доларів. Якщо врахувати 
інфляцію, то на 1946-й борг становив би 
лише 100 мільйонів. У серпні 2006 року 
Росія оголосила, що закінчила виплати 
за ленд-лізом.

Чи Радянський Союз переміг би 
без ленд-лізу?
І хоч основним споживачем ленд-лі-

зу була Велика Британія, головним ви-
годоотримувачем став усе ж Радянський 
Союз. У самому СРСР значення амери-
канської підтримки постійно применшу-
вали. Після війни тиражували тверджен-
ня, що обсяги поставок становили лише 
4 % від радянського виробництва. Тепе-
рішні історики оцінюють цю частку в 7 %. 
Насправді ж радянська пропаганда при-
меншувала значення ленд-лізу. Восени 
1941 року становище СРСР було критич-
ним. У перші місяці війни Союз зазнав 
величезних втрат – 21 тисячу танків, 17 
тисяч літаків, 33 тисячі гармат. Майже 
півтори тисячі промислових підприємств 
мусили перебазовувалися вглиб держа-
ви і ще не встигли налагодити виробни-
цтва. Німецькі ж війська наближалися 
до Москви. Не було впевнености, чи їх 
вдасться зупинити… Саме в той момент 
й актуалізувалося питання про інозем-
ну допомогу. 1 жовтня 1941 року СРСР 
підписав так званий “Московський про-
токол” – політичний акт про постачання 
товарів зі США та Великої Британії за 
програмою ленд-лізу. Керівництво одра-
зу ж попросило в союзників літаки, тан-
ки, зенітні гармати, протитанкові рушни-
ці, польові телефони, кабелі для телефонії 
та телеграфу, сталь, алюміній, цинк, оло-
во, нікель, молібден, мідь, феросплави, 
промислові інструменти, колючий дріт, 
толуол, нітрогліцерин, фенол, фосфор, 
електроди, ґуму, джут, взуття, пшеницю, 
цукор тощо. Ленд-ліз фактично врятував 
СРСР від поразки. Серед озброєння Чер-
воної армії на 31 танк радянського вироб-
ництва припадало 10 імпортних, а на 13 
літаків – 10 іноземних.Навіть тоді, коли 
криза на фронті минула, обсяги постачан-
ня від союзників зростали й у 1943–-1945 
роках досягли піку. Допомога надходила 
аж до середини 1945 року.

Чи надходження зі США були 
помітними на фронті?

Загалом за програмою ленд-лізу до 
СРСР прибуло – якщо не враховувати 
втрат під час транспортування – 10 395 
танків. До того ж СРСР отримав танки 
із Великої Британії і Канади. Чимало ра-
дянських асів літали саме на американ-
ських літаках, зокрема на винищувачі 
Bell P-39 Airacobra, отримали 5 тисяч. 
Для потреб свого військово-морського 
флоту отримали 318 бойових кораблів. 
За роки війни зі США до СРСР відправи-
ли 427 284 автомашини, із Великої Бри-
танії – 5232. У 1944 році американські 
машини були основою автопарку армії.
Наприкінці війни одним із облич Чер-
воної армії став американський джип 
Willys: на фронті вони траплялися скрізь. 
Дуже популярними були й вантажівки 
Studebaker, які вирізнялися своєю надій-
ністю. На Studebaker’ах навіть встанови-
ли радянську систему реактивного вогню 
«Катюшу».У Червоній армії дуже добре 
відгукувалися про продукти харчування, 
одяг та взуття. Американці надіслали ра-
дянському війську 15 мільйонів пар взут-
тя – тобто забезпечили принаймні одною 
парою чобіт половину бійців від загаль-
ної чисельності. Формені ґудзики із ра-
дянської уніформи з назвами американ-
ських виробників на звороті й нині часто 
трапляються на антикварних майданчи-
ках. Таких ґудзиків США передали 257 
723 498 штук.

Як порахувати американську част-
ку в радянській промисловості?
Сполучені Штати Америки постачали 

до СРСР не лише готову продукцію, а й 
засоби виробництва – верстати та сиро-
вину, устаткування для літакобудівних 
заводів, обладнання для нафтоперероб-
ки дало змогу більш ніж удесятеро збіль-
шити виробництво авіаційного бензину. 
Штати передали 2,3 мільйона тонн ста-
лі, котрих вистачало для виробництва 70 
тисяч танків Т-34. А до того ж – кольо-
рові метали та іншу сировину для масш-
табного виробництва бойової техніки та 
боєприпасів. Зі США отримали 1977 ло-
комотивів (власне виробництво – 825) та 
11 075 залізничних вагонів (радянських – 
1086). Без ленд-лізу Радянський Союз не 
мав би власного виробництва техніки, оз-
броєнь, боєприпасів, пального, обмунди-
рування тощо в достатній кількості, щоб 
вести війну. Армія не мала би сучасно-
го автотранспорту й не могла би забез-
печувати фронт залізницею. Ленд-ліз не 
лише врятував СРСР від швидкого краху, 
а й дав можливість створити потужний 
спротив Німеччині, а згодом – відвоюва-
ти втрачені території та дійти до Берліна.

Яким буде український ленд-ліз?
Повна назва Закону про ленд-ліз для 

України – «Закон про надання Президен-
тові розширених повноважень щодо укла-
дання угод з Урядом України про позику 
або оренду оборонних виробів цьому Уря-
дові для захисту цивільного населення в 

Україні від російського військового втор-
гнення та для інших цілей». Термін його 
дії – 2022–2023 бюджетні роки. Обся-
ги допомоги й умови будуть прописані в 
окремому договорі між державами. Голов-
не значення цього акта – усунення бю-
рократичних перепон. Після того, як пре-
зидент США підписав закон, протягом 60 
діб Штати мають запровадити пришвид-
шені процедури, щоб доставити воєнну 
продукцію. «Бюрократія, як ми всі знає-
мо, є ворогом під час кризи, тому оптимі-
зація процесів і збільшення швидкості та 
гнучкості надзвичайно важливі», – заяви-
ла член Конгресу Вікторія Спартц, єдина 
американка українського походження в 
парламенті США.

«Програма ленд-лізу посприяла пере-
мозі союзників, завдяки якій демократія 
збереглася для майбутніх поколінь. Наше 
завдання сьогодні залишається таким са-
мим, як і з оригінальним ленд-лізом. Не 
майте сумнівів, Росія вторглася із заявле-
ною метою покінчити зі свободою і само-
врядуванням в Україні. Але з неймовір-
ною мужністю і рішучістю український 
народ віддає своє життя на передовій за 
демократію – не тільки для своєї нації, 
а й за демократію в усьому світі», – зая-
вила спікер Палати представників Нен-
сі Пелосі.

Закон про ленд-ліз не робить США 
учасником війни в Україні. Але відкри-
ває можливість того, що Америка стане 
нашим основним арсеналом. Міністр обо-
рони США Ллойд Остін недавно заявив: 
«Мета США – ослабити військову могут-
ність Росії».

Українська армія і всі ми покладаємо 
великі очікування на американську допо-
могу.  Головнокомандувач Збройних Сил 
Валерій Залужний у недавній розмові з 
головою об’єднаного комітету началь-
ників штабів США генералом Марком 
Міллі обговорив «перспективну модель 
ЗСУ». «Вочевидь, ми змушені відмовля-
тися від радянської зброї та техніки й пе-
реходити на натовські зразки. І що рані-
ше розпочнемо цей процес, то швидше 
закінчимо», – заявив Залужний. Проте 
маємо розуміти: це не відбудеться швид-
ко. Спрощених процедур передачі ще не 
запроваджено. Списки бажаного озбро-
єння і матеріалів ще не розглянуто. Тому 
тут-і-тепер сучасної техніки ми не отри-
маємо. Понад те, коли всіх домовлено-
стей вдасться досягнути, ЗСУ не зможуть 
швидко масово пересісти на американ-
ські танки та літаки. Для цього потрібні і 
навчений персонал, і бази для обслугову-
вання техніки. Американський військо-
во-промисловий комплекс наразі від-
чуває серйозні проблеми. За два місяці 
війни США віддали Україні 33 % запасів 
протитанкових комплексів Javelin та 25 % 
зенітних ракет Stinger. Виробництво цих 
систем потрібно нарощувати, щоб від-
новити американські резерви й забезпе-
чити безперебійне постачання ЗСУ. Це 
завдання не є простим. Кілька років тому 
Stinger’и зняли з виробництва. Тепер їх-
ній виробник, компанія Raytheon, заяв-
ляє, що через брак деталей і матеріалів 
не зможе виготовляти нові системи при-
наймні до 2023 року.

Ленд-ліз – це довготривалий проєкт. 
Він свідчить про впевненість США в 
тому, що війна триватиме довго, що ми 
в ній переможемо і що після поразки ро-
сії розрахуємось за поставки. Вже тепер, 
коли Україна відбиває російський наступ 
на Донбасі та на півдні, ленд-ліз не впли-
не на воєнну потужність ЗСУ. Масова-
ні конвої зі спорядженням та сучасною 
технікою надійдуть орієнтовно у середи-
ні літа. Ленд-ліз визначить нашу пере-
могу пізніше, вже після того, як ми зупи-
нимо російські війська. Тоді ми зможемо 
перехопити ініціативу й відбити окупо-
вані землі.

Підготувала Валентина Йотка

ДОБРОГО ВЕЧОРА, МИ З АМЕРИКИ: 
ШІСТЬ ЗАПИТАНЬ ПРО ЛЕНД - ЛІЗ

Урок історії
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Сумуємо, пам’ятаємо

17 травня — 100 років із дня його народження 
(справжнє прізвище — Гарасюта) (1922-2014). 
Майбутній український письменник, ветеран 2 
Світової війни, автор спогадів про військові зло-
чини сталіністів та книг про колективізацію, роз-
куркулення, Голодомор народився на хуторі Га-
раськи неподалік Миргорода, у заможній родині 
вчителя. Мати була дочкою священика. Під час 
колективізації родину розкуркулили. Батьки 
Анатолія були змушені розлучитися та прихова-

ти походження двох своїх дітей, щоб вберегти їх 
від російсько-комуністичних репресій. Лише на 
восьмому десятку років, вже у незалежній Укра-
їні Анатолій Дімаров відкрив своє справжнє пріз-
вище читачам у автобіографічному творі «Про-
жити й розповісти».

Відомі твори: «І будуть люди» (1964) та істо-
ричний роман «Біль і гнів». У1982 за цей твір на-
городжений Шевченківською премією.

АНАТОЛІЙ ДІМАРОВ
ПОЛТАВСЬКОГО КРАЮ
СИН
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У квітні 2022 року в Україні офіційно зареєстрова-
но 834 нові випадки ВІЛ-інфекції, у 196 пацієнтів ді-
агностовано СНІД, а 74 людини померли від СНІДу.

Шляхи інфікування:
- гетеросексуальний — 533;
- гомосексуальний — 14;
- парентеральний — 284;
- вертикальний — 101;
- невідомий — 0.
Для допомоги українцям з доступом до лікування 

ВІЛ, ТБ, гепатиту в Україні і по всьому світу запуще-
но сервіс HelpNow.

Сервіс HelpNow надає інформацію українцям як 
отримати доступ до АРТ, ЗПТ, протитуберкульозних 
препаратів, ліків від вірусного гепатиту та ментальну 
допомогу як в Україні, так і за кордоном.

Для отримання допомоги достатньо відправити за-
пит на електронну адресу: helpnowua@gmail.com

Здоровий Я

На перший погляд, негайне інформування про хво-
робу пацієнта його родичів здається виявом турботи. 
Адже рідні повинні підтримати людину, попіклува-
тися про неї та всіляко допомагати. Але кожен лі-
кар знає, що існує медична таємниця, яка забороняє 
розголошувати інформацію про пацієнта на влас-
ний розсуд.

Перш за все, сам пацієнт повинен отримати ви-
черпні дані про свій діагноз, можливі способи ліку-
вання, прогнози. Лікар не має права приховувати цю 
інформацію від пацієнта, щоб «поберегти» його, а на-
томість розповісти все комусь із родичів. Уся медич-
на та немедична інформація про пацієнта є медич-
ною таємницею.

Коли лікар може розголошувати інформацію про 
пацієнта:

якщо сам пацієнт дав на це згоду;
якщо йдеться про неповнолітніх — тоді інформа-

цію слід передати батькам (усиновлювачам), опіку-
нам, піклувальникам;

якщо це наречені — вони мають право бути взаєм-
но обізнаними про стан здоров’я;

якщо відбулося насильство в сім’ї — інформація пе-
редається уповноваженим органам;

передання відомостей про психічне здоров’я люди-
ни допускається для надання їй медичної допомоги 
або для досудового розслідування;

інформацію про результати тестування на ВІЛ доз-
воляється повідомляти лише самій людині, а у випад-
ку дітей до 14 років та осіб, визнаних недієздатними 
— батькам чи іншим законним представникам.

МОЗ

Якщо у вас у Дії зник COVID-сертифікат через за-
вершення його терміну придатності, ви можете пов-
торно надіслати запит на створення документа – і він 
знову з’явиться у застосунку. Це нові правила відо-
браження цифрового документа в Дії.

Тепер міжнародний COVID-сертифікат буде збе-
рігатися у вашому пристрої упродовж 1,5 року. Від-
так сертифікат можна використовувати як документ, 
що підтверджує вакцинальний статус від COVID-19.

Однак використовувати документ після завершен-
ня його терміну придатності в цілях уникнення ка-
рантинних обмежень не вийде. Для цього потрібно 
робити наступне за чергою щеплення та згенерувати 
новий активний сертифікат.

МОЗ

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну впли-
нуло на всі сфери життя українців. З багатьма викли-
ками нам довелося зіткнутися вперше. Зокрема, і в 
медичній сфері. Одне з найпоширеніших запитань 
від українців, стосується порядку оформлення лист-
ків непрацездатності під час війни. 

Порядок формування листків непрацездатності не 
змінився. 

Ви в першу чергу звертаєтеся за медичною допо-
могою і в разі наявності у вас тимчасової непрацез-
датності ваш лікуючий лікар формує про такий факт 
відповідний медичний висновок в електронній сис-
темі охорони здоров’я. Варто зауважити, що обов’я-
зок формувати такі медичні висновки покладається 
безпосередньо на лікуючого лікаря. 

Таким чином, не обов’язково окремо звертатися 
до лікаря первинної медичної допомоги для цього у 
разі, якщо медичну допомогу надавав лікар-спеціа-
ліст. Так само як і не обов’язково подавати для цьо-
го декларацію про вибір лікаря, який надає первин-
ну медичну допомогу.

Після формування лікуючим лікарем відповідного 
медичного висновку він буде направлений до Елек-
тронного реєстру листків непрацездатності. У разі 
якщо ви є застрахованою особою та включені до Ре-
єстру застрахованих осіб (тобто вами або вашим ро-
ботодавцем за вас сплачуються відповідні внески) - в 
ЕРЛН сформується листок непрацездатності. 

Сформований листок непрацездатності буде до-
ступний вам та вашому роботодавцю.

Для незастрахованих осіб листки непрацездатно-
сті не формуються, а документом, який підтверджує 
факт тимчасової непрацездатності, є сформований лі-
карем медичний висновок.

Якщо ваш лікуючий лікар не має технічної можли-
вості сформувати медичний висновок в електронній 
системі охорони здоров’я він може відкрити вам лі-
карняний у паперовій формі.

Щодо отримання виплат за листками непрацездат-
ності або допомоги по вагітності та пологах, то вони 
також можуть бути опрацьовані та здійснені робото-
давцем у встановленому порядку.

Разом з тим, такі виплати можна отримати навіть 
якщо роботодавець не може опрацювати ваші доку-
менти та подати заяву-розрахунок за місцем розта-
шування через бойові дії. Зверніть увагу, якщо ваше 
підприємство розташоване на території, де бойові 
дії не ведуться, а отже відсутні перепони для форму-
вання заяви-розрахунку, роботодавець має призна-
чити вам допомогу у визначені терміни попри воєн-
ний стан. Для отримання виплат безпосередньо від 
Фонду соціального страхування України необхід-
но звернутися до будь-якого зручного для вас відді-
лення Фонду.

Кошти перераховують на спеціально відкритий по-
точний рахунок або особисту банківську картку. 

ЦГЗ

У Полтавський обласний онкодиспансер придба-
ли рідинний цитологічний аналізатор для виявлен-
ня ранніх форм онкологічних захворювань у жінок. 

«Людський фактор на цьому апараті майже виклю-
чений. Аналізатор налаштуємо й скоро запустимо в 
роботу», — розповів очільник області Д.Лунін.

Полтавська ОВА

Суть методу полягає в обстеженні товстої кишки на 
предмет запалення різного роду новоутворень, вияв-
лення онкопатологій. Процедуру проводить лікар-ен-
доскопіст Наталія Івахненко.

Колоноскопія проводиться безкоштовно за наяв-
ністю електронного направлення від сімейного чи 
лікуючого лікаря

Деталі за номерами телефону: 050-218-25-25, 
096-218-25-25.

Прес-служба медзакладу

На сьогодні в Україні можливістю працевлашту-
ватися в іншому медзакладі вже скористалися 2179  
внутрішньо переміщених медичних працівників. Се-
ред них: 1267 лікарів, 649 фахівців (медичні сестри/
брати, акушерки, фельдшери, асистенти фармаце-
втів), 263 технічні працівники. 

Найбільше працевлаштованих лікарів, які приїхали 
з інших місцевостей, зараз у Львівській області – 272 
особи, на Полтавщині – 98 осіб, а також на Черкащи-
ні – 90 осіб. Медичних сестер/братів, фельдшерів, 
акушерок найбільше працевлаштовано на Дніпро-
петровщині  – 127 осіб та на Полтавщині – 117 осіб. 

У КНП «Гадяцька МЦЛ» віднедавна працюють 
четверо лікарів, які є вимушеними переселенцями. 
Це – фізіотерапевт Лариса Резнікова, лікар з меди-
цини невідкладних станів Катерина Кравченко, лі-
кар-лаборант Тетяна Краюшкіна та лікар-анестезіо-
лог Аліна Башевська.   

Як повідомив директор медзакладу Олександр Ша-
повал, поки що працевлаштовували тільки лікарів. 
Серед переселених осіб були медсестри, які також ви-
явили бажання працювати у місцевій лікарні. Проте, 
наразі необхідні вакансії відсутні.

Оксана Кириченко

Перебуваючи на лікуванні у КПН «Гадяцька 
МЦЛ», пацієнти можуть розраховувати на 
психологічний супровід. До команди лікарів 
медзакладу приєдналась психолог  
Євгенія Бойдаріко.
Основні напрямки діяльності психолога:
формування у пацієнтів та членів їх сімей поведін-

ки щодо  збереження здоров’я;
формування життєвої компетентності пацієнта 

у ставленні  до  власного (індивідуального) стану 
здоров’я;

формування психологічної культури  лікування, 
життя з хронічними або орфанними захворювання-
ми в пацієнтів;

психологічну підтримку пацієнтів;
профілактику професійного вигорання медичних 

працівників (за потребою).
Деталі за номером: 050 218 25 25; 096 218 25 25.

Прес-служба медзкладу

Особам, у яких строк інвалідності 
закінчився, у період воєнного стану 
дозволено продовжити дію інвалідності 
заочно.

Повторний огляд, строк якого припав на період дії 
воєнного стану на території України, переноситься на 
строк після припинення/скасування воєнного стану, 
але не пізніше шести місяців після його припинення/
скасування.

Діти та дорослі з інвалідністю мають можливість 
отримувати, відповідно до індивідуальної програ-
ми реабілітації, без проходження повторного огля-
ду ЛКК чи МСЕК:

соціальні виплати;
реабілітаційні послуги та допоміжні вироби (мили-

ці, ходунки, крісла колісні), засоби інконтиненції, на-
приклад, памперси, катетери;

освітні послуги;
відповідні пільги.

МОЗ

У COVID-СЕРТИФІКАТУ 
ЗАВЕРШИВСЯ ТЕРМІНУ 
ПРИДАТНОСТІ.  
ЩО РОБИТИ?

Здоров’я

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 
ВИЯВЛЕННЯ РАКУ

МЕДИКИ-
ПЕРЕСЕЛЕНЦІ

НОВИЙ ЛІКАР

ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 
ВІЛ, ТУБЕРКУЛЬОЗУ, 
ГЕПАТИТУ СТВОРИЛИ 
СЕРВІС HELPNOW

У ГАДЯЦЬКІЙ 
ЛІКАРНІ ПРОВОДЯТЬ 
КОЛОНОСКОПІЮ

ЧИ МОЖНА 
ПОВІДОМЛЯТИ 
РІДНИМ ПРО 
ДІАГНОЗ ПАЦІЄНТА?

ЯК ОТРИМАТИ 
ЛІКАРНЯНИЙ  
ПІД ЧАС ВІЙНИ

ДІЮ 
«ІНВАЛІДНОСТІ» 
МОЖНА 
ПРОДОВЖИТИ 
ЗАОЧНО
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Щороку, третьої неділі 
травня, в Україні вшановують 
пам’ять мільйонів загублених 
життів, бездушно знищених 
радянським тоталітарним 
режимом. 
Після широкомасштабного втор-

гнення Росії терор і політичні пере-
слідування стали моторошною ре-
альністю для величезної кількості 
українців, чиї міста і села окупували 
війська агресора. Катування, розстрі-
ли невинних без суду і слідства, на-
сильницькі депортації, фільтраційні 
табори, масові переслідування з по-
літичних мотивів – здавалося, що все 
це з падінням радянської системи на-
завжди залишилось в історії. Але ідео-
логічні спадкоємці СРСР у путінській 
Росії знову принесли на українську 
землю масові політичні репресії. З ог-
ляду на все, що ми знаємо про Бучу, 
Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, з огля-
ду на відомості, які надходять з оку-
пованого Херсона, День пам’яті жертв 
політичних репресій набуває для нас 
нового значення. Ціною надзусиль і 
багатьох життів Україна бореться не 
тільки за те, щоб звільнити свою зем-
лю від російських окупантів та відно-
вити свій суверенітет. Вона бореться 
за те, щоб сталінські методи Великого 
терору не були інструментом політи-
ки у XXI столітті.

Один із проектів, який повертає іме-
на і зберігає пам’ять про людей, захо-
ронених у Биківнянському лісі під 

Києвом, найбільшому відомому міс-
ці поховань жертв політичних репре-
сій в Україні. За різними даними, тут 
у 1937-1941 роках було захоронено від 
20 до 100 тисяч безневинно розстрі-
ляних жертв комуністичного терору. 
Кілька років сюди практично щоно-
чі звозили тіла жертв НКВС, замор-
дованих у кількох київських катівнях. 
Серед них – письменники Михайль 
Семенко, Майк Йогансен, Вероніка 
Черняхівська, художники Михайло 
Бойчук, Микола Касперович, акаде-
міки Федір Козубовський, Петро Су-
пруненко, митрополит УАПЦ Василь 
Липківський та десятки тисяч інших 
безневинних жертв. Але це не єдина 
«таємна спецділянка», по всій Украї-
ні розкидані місця масових поховань 
людей, позбавлених свободи, гідно-
сті, майна, замордованих та безвин-
но страчених: П’ятихатки у Харкові, 
Рутченкове поле у Донецьку, Дем’янів 
лаз на Прикарпатті, Суча балка на Лу-
ганщині, урочище Триби на Полтав-
щині, Халявин біля Чернігова. Такі ж 
братські могили є й у Вінниці, Умані, 
Житомирі, Бердичеві, Львові, Запо-
ріжжі, Одесі та багатьох інших містах. 
Про ці та інші злочини радянського 
тоталітарного режиму треба пам’ята-
ти завжди. Жива пам’ять дає насна-
гу боротися, щоб радянський режим 
був засуджений усім світом на рів-
ні з нацизмом. Боротися за світ без 
тоталітаризму.

«УІНП»

Це коли плутаєшся і час від часу роз-
повідаєш про «велику вітчизняну», бо 
саме ця назва намертво вклеєна в мозок, 
а перед тим, як виправити себе і про-
мовити «Друга світова», робиш паузу, 
згадуючи.

Це коли кажеш «Прибалтика», «Ки-
ргизія», «Молдавія» замість - країни 
Балтії, Киргизстан, Молдова.

Це коли вперше, і зовсім недавно по-
чув географічну назву Сандармох, і 
поки не загуглив, що то таке і з чим його 
їдять. Або не чув. І нічого про той Сан-
дармох не знаєш. 

Невідомо точно, скільки було репре-
совано української інтелігенції у часи 
сталінських репресій періоду Розстрі-
ляного відродження. Деякі дані свідчать 
про знищення близько 30 000 осіб. 

ТРИДЦЯТЬ ТИСЯЧ, вдумайтеся в 
цю страшну цифру! Було страчено цвіт 
української нації. Письменники, ху-
дожники, лірники, кобзарі (розстріля-
ного з’їзду кобзарів не було, то легенда, 
але це не заважало нищити кобзарів по 
всій країні), кінематографісти, режисе-
ри, актори, драматурги, журналісти, пу-
бліцисти, перекладачі, літературознавці, 
сценаристи…

В 1930 році друкувалися 259 україн-
ських письменників, а вже після 1938 
року — лише 36! Із 223 письменників 
- 192 були репресованими (розстріля-
ними чи засланими в табори з можли-
вим подальшим розстрілом чи смер-
тю), 16 — зникли безвісти, 8 — вчинили 
самогубство.

Тому ми так тяжко виповзаємо з оцьо-
го, колоніального. Тому в моїй Одесі 
до останнього слухали і захоплювали-
ся Биковим. Мліли від інтерв’ю Ксюші 
Собчак і Дудя. Розповідали про охєр-
єнну цінність пам’ятника Катерині II. 
Хоча чому в минулому часі? І досі так. 
У нашому місті все ще тривають пошу-
ки «хороших росіян».

Он які баталії розгортаються з приво-
ду пам’ятників колонізаторам. «Не тро-
гайте русскую культуру, она ни в чём не 
виновата!». Винна. Тому що мовчала. 
Потурала. Сприймала. Толерувала. Від-
ключала мозок і серце. Йшла на заклан-
ня і при цьому славила Сталіна і його 
приспішників-вбивць.

Михайло Драй-Хмара. Поет, перекла-
дач. Знав 19 мов. Вбитий на Колимі. У 
49 років.

Микола Хвильовий. Письменник не-
ороманитичного стилю. В атмосфері то-
тального цькування і переслідування, 

покінчив життя самогубством. 39 років. 
Його твори та його ім’я залишалися за-
бороненими аж до останніх років існу-
вання тоталітарного режиму в Україні.

Майк Йогансен. Автор пригодниць-
ких романів. Розстріляний в Києві. 40 
років. 

Дмитро Фальківський. Поет, прозаїк, 
перекладач, сценарист. Розстріляний у 
Києві. 36 років. 

Гео Шкурупій. Один із лідерів пан-
футуристів. Розстріляний у Ленінгра-
ді. У 33 роки.

Клим Поліщук. Автор історичних ро-
манів. Розстріляний у Сандармохах. 45 
років. 

Юрій Вухналь. Письменник. Писав 
романи, гуморески, фейлетони, нари-
си. Розстріляний у Харкові. В 30 років. 

І ще сотні, тисячі тих, хто міг би на-
близити нашу свободу і незалежність. 
Тому і знищили. Замінивши симулякра-
ми, спотворивши смисли і сенси. 

Вони нам влаштували не лише гено-
цид, а і етноцид, і лінгвоцид. Вони зни-
щували нашу ідентичність і культуру. 
Вони зіштовхували нас зсередини, рва-
ли наші зв’язки і намагалися створити 
«єдиний радянський народ». У нас від-
бирали мову, історичну пам’ять, культу-
ру, самосвідомість. 

Найбільше зусиль під час етноциду 
спрямовується саме на знищення наці-
ональної мови. 

І зараз вони для нас хочуть те ж саме. 
Тому і замінюють в першу чергу таб-
лички з назвами у наших окупованих 
містах. Тому і палять підручники і за-
возять свої.

А наші військові, звільняючи села і 
містечка на сході, розмовляють з діть-
ми українською мовою. Щоб не боя-
лися. Щоб визнали своїх. БО МОВА 
МАЄ ЗНАЧЕННЯ. Бо за мову вбива-
ли і вбивають.

Тому не має бути жодної толерант-
ності. Ні до російської церкви, ні до 
пам’ятників умовним булгаковим (в 
музеї перемістити, з відповідними та-
бличками і поясненнями), ні до росій-
ської мови в освітніх, культурних, дер-
жавних закладах. 

Зараз це вже не питання дискусій. А 
питання хто і кого. 

І нам треба не просто вижити. А і пе-
ремогти. На всіх фронтах. 

Іншого часу не буде». Пушкін, 
кажете?

Зоя Казанжи

А я зараз вам скажу, 
звідки готувався напад на 
«Всєволода Боброва»...
А річ у тому, що після Другої сві-

тової війни Всєволода Боброва тре-
нував... галицький хокеїст і тренер 
Мирон Труш, син Івана Труша, україн-
ського художника, та – (!) – онук Ми-
хайла Драгоманова і двоюрідний пле-
мінник письменниці Лесі Українки. 

Ба більше, брат Мирона Труша Ро-
ман дружив із... небожем самого Сте-
пана Бандери – Тарасом Бандерою. І 
всі вони – і Роман, і Тарас – уже не 
кажучи Мирона Труша, який трену-
вав Боброва – займалися стрільбою 
з лука.

Наша «Вікіпедія» пише:
«Окрім стрільби з лука, грав у хо-

кей за команду спортивного това-
риства «Україна». Після радянської 
окупації Західної України брати Ми-
рон і Роман Труші отримали у травні 
1941 року «скерування» в Москву, де 
повинні були навчати грати в хокей 
з шайбою російських хокеїстів. Од-
нак ці плани зірвала війна. Після вій-
ни Мирон Труш все ж змушений був 
розпочати тренерську роботу в Мо-

скві. Учнем Мирона Труша був радян-
ський хокеїст Всеволод Бобров. Саме 
Мирон Труш навчив його робити відо-
мий кидок, який згодом назвали «фін-
том Боброва», під час якого хокеїст 
ззаду об’їжджає ворота, а тоді заки-
дає шайбу».

Без українців вони ні воювати не 
годні, ні грати в хокей. «Фінт Бобро-
ва»... Гівна на лопаті: їм показав, як 
грати в хокей галицький тренер. Які 
солодкі слова: «в Москву, де повинні 
були навчати грати в хокей з шайбою 
російських хокеїстів». 

Хох, а ми ж думали, що росіяни – от-
ці-родоначальники хокею, як мінімум.

Тобто, по суті, Мирон Труш – родо-
начальник совєтського хокею. :)

То як він міг довго плавати, цей 
«Всєволод Бобров», якщо через ру-
костискання з Мироном Трушем із ви-
сокостей українського всесвіту його 
бомбили Михайло Драгоманов, Леся 
Українка і Степан Бандера? 

P.S. Ну, й нарешті – «класика»: у 
трьох канонічних біографіях Всєволо-
да Боброва про Мирона Труша – жод-
ної згадки.

Автор Андрій Бондар

ПРОСВІТНИЦЬКЕ...

«Колоніальна освіта – це коли ти з піною біля роту 
вбиваєшся за пам’ятники Булгакову, Толстому, 
Достоєвському, а прізвища Хвильовий, Курбас, 
Підмогильний, Зеров. Плужник навіть не чув. Ну, може 
чув, але хто вони, що робили, чим відомі – хто зна.

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 
ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ 
РЕПРЕСІЙ

ПРО НЕЙМІНҐ АБО 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ
Ім’я російського судна, яке нещодавно повторило 
долю решти загиблих кораблів чф рф – «Всєволод 
Бобров». А Всєволод Бобров, як відомо, грав у футбол 
і хокей. Коли тепло було, грав у футбол. Коли холодно, 
то в хокей. Таке врем’я було – після війни совєтам 
бракувало спортовців...



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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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)

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ

Банкетне меню

Тел. 066 2473630
Поминальні обіди

Якщо раніше можна було прикритися підне-
сеними словами, сховатись за брендовим одя-
гом або разовою благодійністю, зіграти «вели-
ку» роль або хоча б зробити вигляд, то війна 
швидко розставила все на свої місця, оголив-
ши нутро кожного.

Днями розповіли про пару, яка кинула бать-
ків-інвалідів без їжі та поїхала до Польщі. 
Коли дісталися та відпочили (з того момен-
ту минуло три дні) почали шукати волонте-
рів, щоб ті відкрили квартиру, напоїли старих 
та змінили їм підгузки.

Другий випадок не менш шокуючий. Хазя-
їн, рятуючи своє безцінне життя, залишив у 
будинку трьох собак, а на двері повісив замок. 
Коли схаменувся, було пізно. Один пес здох 
з голоду, а ті, що були міцніше ледве змогли 
встати з підстилок.

У розгромленому Чернігові продавець фрук-
тів, статний вірменин, щодня під обстрілами 
відкривав свою ятку, щоб діти могли з’їсти яблуко 
або апельсин. Його імені, на жаль, ніхто не знає, але 
те, що багатьом роздавав фрукти безкоштовно – під-
тверджений факт. Якось до нього підійшла бабуся, що 
спиралася на ціпок. Мабуть, хотіла кілька картоплин. 
Він склав їй повний пакет і сказав щось підбадьорли-
ве. Жінка всю дорогу плакала. Постукувала палицею, 
дбайливо притискала безцінний дар і плакала.

Юлія, яка живе у Києві, вивозила людей із Ізюма. 
У її рідному місті залишалася бабуся та десятирічний 
син. Бабуся в машину не сіла, вважаючи, що в дорозі 
може бути надто небезпечно. За кілька днів знайшла 
ще транспорт, але її рідні знову відмовилися від ева-
куації, боячись навіть вийти з дому. Згодом зв’язок із 
містом припинився, але Юлія не здавалася. (загалом 
вивезла близько 1200 осіб). Вирушила в окуповане 

місто сама і стала на місці розробляти маршрут. 
Через річку, поля, села, путівці. Шукала рибаль-
ські човни, провідників, переправників. Через мі-
сяць нарешті побачила свого сина. Той, ридаю-
чи, промовив: «Мамо, я завжди знав, що ти мене 
забереш!»

У виснаженому Маріуполі сміливець на ім’я 
Леонід посадив у машину вагітну двійнею жінку, 
маму з немовлям і дошкільнятами і без якогось 
зеленого коридору вивіз із міста. Їхали з відчи-
неними вікнами, щоб вчасно почути ворожий ок-
рик або початок обстрілу, та з вимкненою пічкою, 
намагаючись розтягнути паливо до Запоріжжя. 
За ним одразу прилаштувалися інші авто. Леонід 
безупинно повторював: «Ну обженіть хоч хтось. 
Прикрийте. Адже в мене одні діти». Не прикри-
ли. Усі боялися їхати першими…

Війна оголила кожного. Хтось невимовно ра-
діє, що може жити за рахунок жалісливих по-
ляків і наголошує: «Уявляєш, за весь цей час зі 

своєї карти не зняла навіть цента», а інший розбирає 
завали, збирає гуманітарну допомогу та спить по п’ять 
годин. Одна давня знайома кілька разів переїжджала з 
Берліна до Парижа, з Парижа до Відня (не сподобало-
ся харчування), друга, що ледь оговталася від інсуль-
ту, пере та прасує для біженців постільну білизну. Ко-
жен на війні стає собою…
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КОЖЕН НА ВІЙНІ СТАЄ СОБОЮ 
ЛИХО ЗНІМАЄ МАСКИ


