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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

Міжнародний 
день захисту дітей 
відзначається 
1 червня. 
Цього року ми 
проводимо його у 
стані війни, щодня 
втрачаючи цвіт та 
майбутнє нашої 
нації.
Внаслідок 
повномасштабної 
збройної агресії 
російської 
федерації в 
Україні 663 дитини 
постраждали. 
Станом 23 травня 
офіційна кількість 
дітей-жертв – 232, 
поранених- 431. 
Кожен з них міг 
стати вченим, 
спортсменом чи 
письменником, 
а став цеглиною 
для стіни 
ненависті, яка 
ніколи вже не 
зникне. Росія 
вбиває наших 
дітей щодня. Ми 
не пробачимо 
жодної втраченої 
дитини і 
втрачених мрій.

«ЛАСТІВ’ЯТА МОЇ, 
ЛАСТІВ’ЯТА» 
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За ініціативи редакції «Базар 
Медіа в Україні» та при підтримці 
Капеланської служби Церкви 
адвентистів сьомого дня був 
проведений конкурс у двох 
номінаціях: 
I номінація – вірш або оповідання; 
II номінація – малюнок.
У конкурсі приймали участь діти-
переселенці віком  
від 6 до 16 років. 
Переможців оголошували  
25 травня:
Валерія Микитенко, 14 років, 
місто Суми – переможець у 
номінації малюнок;
Ігор Світайло, 9 років, місто 
Харків – переможець у номінації 
вірш або оповідання.
За перемогу у конкурсі діти 
отримали грошові призи – 500 
гривень.

«БМ»

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ 
«УКРАЇНА У ВОГНІ»
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Держава дбає про своїх громадян, у яких війна за-
брала домівку та роботу. Цього тижня минув місяць, 
як обласна адміністрація відкрила центри видачі про-
дуктових наборів для переселенців. За цей час пере-
селенці отримали понад 136 тисяч проднаборів в усіх 
60 громадах регіону.

Тримаємо постійний контакт із нашою обласною 
бригадою ТрО, щоб оперативно забезпечувати їхні 
потреби. Днями передали військовим дві карети 
«швидкої» та бус, які закупили представники пол-
тавського бізнесу. До речі, Полтавщина також при-
йняла гуманітарну допомогу для наших лікарень і 
рятувальників від німецької організації «Nicht reden. 
Machen!» та в координації БО «Світло надії».

Тримаємо економічний фронт. Виконання бюдже-
тів Полтавської області й територіальних громад за 
перші 4 місяці цього року – на високому рівні. Наразі 
місцеві бюджети виконали показники на 103%. Щодо 
обласного бюджету – 119% виконання. 

Ворог продовжує атакувати і нашу область. У пʼят-
ницю, 20 травня, росіяни обстріляли Лубенську гро-
маду. На щастя, ніхто не постраждав. 

Цього тижня в Бразилії завершились Дефлімпій-
ські ігри, де у складі української збірної виступали 
24 спортсмени з Полтавщини. Наші каратисти, те-
нісисти та футболісти поповнили скарбничку Укра-
їни на 24 медалі: 15 золотих, 3 срібні й 6 бронзових.

Музика – це найкращий емоційний прихисток і 
розрада для душі. В Полтаві відбулися два концер-
ти: до Дня вишиванки та до Дня Європи. На друго-
му продемонстрували найдовший український руш-
ник. Він, до речі, мандрує від міста до міста як один 
із національних об’єднавчих символів. У Гадячі та-
кож відбулись два концерти: до Дня вишиванки від 
Гадяцького коледжу культури, «Музика проти війни» 
на підтримку ЗСУ від ККЗ «Дружба».

Повідомляє голова Полтавської ОВА  
Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі

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.

На Facebook-сторінці Краснолуцької сільської 
ради, 20 травня, з’явилось повідомлення про обробі-
ток гербіцидами земельних ділянок СТОВ «Дружба 
Нова». У зв’язку з чим, просять власників бджоло-
сімей прийняти відповідні заходи безпеки. В ціло-
му, стандартне попередження, якби не деякий нюанс.

Дата оприлюднення цього повідомлення 20 трав-
ня о 9:41. Тобто, сільська рада повідомляє про обро-
біток гербіцидами на ранок дня початку робіт, хоча 
законодавство вимагає по іншому: згідно з «Інструк-
цією щодо попередження та ліквідації хвороб і отру-
єнь бджіл», аграрії напередодні хімобробки рослин 
зобов’язані за три доби до цього через ЗМІ попере-
дити всіх пасічників у межах десяти кілометрів від 
оброблюваних площ. 

У Красній Луці три роки тому був випадок, обро-
бітком займалось те ж саме СТОВ «Дружба Нова». 
Жителі села звернулись до редакції зі скаргою на 
те, що у них погіршилось самопочуття після вне-
сення хімікатів на поля. Окрім цього, пасічники за-
фіксували масову загибель бджіл. Ніякого попере-
дження про обробіток не було, а гербіциди виявились 
без відповідних сертифікатів. За три роки нічого не 
змінилось. 

Ми говоримо про цивілізацію та європейські стан-
дарти щодня, але далі ніж балачки діло не йде.

Минулого року, на початку травня, у Веприку за-
гинуло 25 бджолосімей, ситуація набула чималого 
розголосу по всьому району. Поліцейські та пред-
ставники Держпродспоживслужби склали відповід-
ний протокол, але довести провину аграрія не завж-
ди можливо. Для того, щоб це зробити, пасічники 
повинні замовити лабораторне дослідження трупів 
бджіл на предмет зараження їх хімією, а це коштує 
чимало. Ще й замовити таке дослідження можна 
лише в двох лабораторіях – у Києві та Львові. А че-
рез їх завантаженість, швидше за все, доведеться че-
кати стільки часу, що слідів отрути в комасі можуть 
вже й не виявити.

Обробіток полів хімікатами – невід’ємна частина 
сучасної аграрної справи. Але ж інші види діяльності 
не повинні від цього страждати. Є чітко встановлені 
правила взаємодії аграріїв з пасічниками на рівні за-
конодавства. Як нас можуть поважати інші, якщо ми 
не поважаємо навіть своїх?

Влад Лидзарь

До редакції звернулись двоє людей із проханням 
вислухати та опублікувати історію, що сталась нещо-
давно у Гадячі. Жінка замовила вантажний автомо-
біль, щоб перевезти дрова, нарубані на власній дачі 
на Підварок. В цілому, звичайна подія яких тисячі, 
якби не випадок, що траписвя по дорозі. 

На зворотньому шляху, водій автомобіля помітив, 
що посеред дороги сидить молодий чоловік, поруч 
стояв його товариш. Водій подумав, що тому ста-
ло зле або він просто п’яний та вирішив об’їхати по 
узбіччю дороги. Той, що стояв, кинувся під колеса 
вантажівки почав бити по капоту та кричати: «Ти 
сюди не поїдеш, розвертайся»! Підвівся і хлопець, 
який сидів. Водій вийшов з машини, почався словес-
ний конфлікт. Виявилось, що двом хлопцям, які за 
словами очевидців були у нетверезому стані, не по-
добається те, що машина завантажена дровами.

«У нього он хата валиться, а ти гроші їздиш заро-
бляєш, дрова возиш. Відвези йому пів машини дров 
і поїдеш. А потім і мені машину». Ніякі слова на них 
не діяли, інші автомобілі проїжджали повз, нікого 
більше не чіпали – їх цікавили саме дрова. Як вия-
вилось, один з них доводиться водію ще й далеким 
родичем, але навіть це не мало ніякого впливу на 
підварських «смотрящіх». Конфліт міг би перейти з 
словесного у фізичний, але водій себе стримав, розу-
міючи, що його провокують саме на це. 

«Думав його вдарити, сісти та поїхати собі геть. Але 
хлопець, заховав руки за спину, виставив груди впе-
ред і кричить «А ну давай, бий». Я зрозумів, що воно 
того не варте, тільки більше мороки собі створю».

Ситуація виходила з під контролю, неадекватні 
хлопці продовжували кричати, вимагати дрова та 
не давали проїхати. Дзвінок до батька одного з реке-
тирів також не дав результату – для нього батько не 
авторитет. Допомогти зміг тільки місцевий житель, 
який почув сварку. Тож поки він відволікав увагу ви-
магачів, водій скористався моментом, зміг проїхати.

«Ми сіли у ЗІЛ, я завівся і почав їхати, але не 
швидко – боявся, що знову кинуться під колеса». 

Замість висновку: війна принесла Україні багато 
горя. Але ми тримаємось, гуртуємось, намагаємось 
допомогти один одному. Нам є від кого захищатись, 
але додаються ще й «свої». Ми з жахом дивимось на 
події у Бучі, Маріуполі та інших містах, проклинаємо 
окупантів, не вважаємо їх за людей. Дивуємось, що 
орки знущаються на людьми, вивозять дітей, займа-
ються грабунками. І не помічаємо, як серед нас жи-
вуть подібні, готові розбути, роздягнути своїх. Зрозу-
міло, що бувають різні ситуації, але людина повинна 
залишатись людиною, що б не сталось. 

Підготував Влад Лидзарь

Представники Добровольчого формування Гадяць-
кої громади, 21 травня, провели для місцевого насе-
лення навчання з тактичної медицини. Була надана 
базова теорія та практика. 

Минулого тижня проводились навчання з пово-
дження зброєю. Враховуючи велику зацікавленість, 
організатори навчань обіцяють і надалі проводити 
такі заходи. 

Facebook-сторінка Гадяцького ДФТГ

Представники німецького телеканалу «Welt»,19 
травня, побували у селі Веприк, саме в цьому селі у 
перші дні війни перебували окупанти.

На зустрічі з ними були присутні заступник сіль-
ського голови з питань діяльності виконавчих орга-
нів Ігор Близнюк, староста Веприка Сергій Феду-
сенко, поліцейські офіцери громади Сергій Кайола і 
Станіслав Шестопалов, а також начальник загону Ве-
ликобудищанської МПО Володимир Коренівський.

Під час зустрічі підполковник, начальник відділен-
ня комунікацій 116-ї бригади тероборони Іван Пе-
тренко детально розповів кореспондентам про події, 
які відбувалися на території нашої громади у той час, 
коли тут були російські війська.

Журналісти оглянули місця дислокації окупантів і 
відзняли сюжет для телеканалу «Welt».

Інформація з Facebook-сторінки  
Великобудищанської громади

ПОЛТАВЩИНА 
ГОЛОВНЕ ЗА 
ТИЖДЕНЬ

ВАШІ 20 ГРИВЕНЬ ДЛЯ 
АРМІЇ ТЕЖ РОБЛЯТЬ 
СВОЮ СПРАВУ

«ДАЛІ ТИ НЕ ПОЇДЕШ»

«МЕНІ НЕМАЄ ДІЛА 
ДО ТВОЇХ БДЖІЛ»

НАВЧАННЯ З 
ТАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ 

НІМЕЦЬКІ 
ЖУРНАЛІСТИ 
У ВЕПРИКУ

Про це сповістив на своїй сторінці 
у соцмережі міський голова.
У той же час, голова Полтавської ОВА, Дмитро Лу-

нін оприлюднив офіційну інформацію:
«Разом із керівництвом ДСНС України та обласної 

ради мали честь вручити відзнаки справжнім Героям! 
Рятувальникам, які ліквідовували наслідки ракетних 
ударів по Кременчуку та Полтаві. Рятувальникам, 
які виконували завдання в Донецькій та Луганській 
областях. Вибухотехнікам, які знешкоджували сна-
ряди, міни, боєприпаси на півночі Полтавщини, на 
території «гадяцького сафарі».

Дрони та 6 пожежних машин британського та іта-
лійського виробництва обласному гарнізону ряту-
вальників передав заступник голови ДСНС Украї-
ни Роман Примуш.

«БМ»

ГАДЯЦЬКІ РЯТУВАЛЬНИКИ 
ОТРИМАЛИ НОВЕ 
ПОЖЕЖНЕ АВТО
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Минулого тижня
народилося 
6 немовлят

4 особи 
пішли
з життя

10 пар
одружилося

жодна пара 
не
розлучилася

37-річного чоловіка хочуть притягнути до кримі-
нальної відповідальності за те, що 19 травня, на од-
ному із блок-постів Гадяччини, намагався дати 10 ти-
сяч гривень хабаря поліцейському. Гроші пропонував, 
щоб правоохоронець не фіксував, що чоловік сів за 
кермо з ознаками алкогольного сп’яніння.

За даним фактом відкрито кримінальне прова-
дження за ч. 1 ст.369 Кримінального кодексу Укра-
їни – «Прийняття або надання пропозиції, обіцян-
ки або одержання неправомірної вигоди службовою 
особою». Фігуранту нині готують підозру. Слідство 
триває.

Повідомляє Crimezone

В Україні з початку пов-
номасштабного вторгнен-
ня росії викрито 88 дивер-
сійно-розвідувальних груп 
та затримано майже 800 ди-
версантів. Про це повідомив 
перший заступник міністра 
внутрішніх справ України 
Євген Єнін, повідомляєть-
ся на сторінці Міністерства 
внутрішніх справ України.

«Загалом за період війни 
на території держави викрито 88 диверсійно-розві-
дувальних груп. Затримано близько 800 осіб, при-
четних до диверсійної діяльності. Майже всіх ми пе-
редали до СБУ», – сказав Єнін. Він зазначив, що за 
останні два тижні правоохоронці викрили одну ди-
версійно-розвідувальну групу та затримали 43 осо-
би, причетні до диверсійної діяльності. Лише у Ки-
єві за перші два тижні затримано 18 осіб, причетних 
до ДРГ, 16 з яких передано до СБУ.

Єнін закликав громадян залишатися пильними і 
«не тішити себе ілюзією спокою у тих місцях, де зда-
ється спокійно».

«БМ»

Двоє російських військових Олександр Бобикін та 
Олександр Іванов, яких обвинувачують у порушен-
ні законів та звичаїв війни, визнали свою вину. Про 
це вони сказали під час першого засідання по суті, 
яке відбулося 19 травня у Котелевському районно-
му суді. За словами прокурора Олександра Панова, 
вони обстрілювали Харківщину з «Градів».

«Були заряджені бойові машини «Град» по 40 сна-
рядів, шість бойових машин. Залп був здійснений 24 
лютого біля 5-ї ранку», – говорить обвинувачений 
Олександр Бобикін.

Працівники ДБР повідомили про підозру двом вій-
ськовослужбовцям 1 танкового полку 2 гвардійської 
Таманської мотострілецької дивізії, які впритул роз-
стріляли приміщення Тростянецької лікарні.

За інформацією слідства, у березні, під час окупації 
Тростянця, росіяни оточили кількома танками місце-
ву лікарню та відкрили по ній вогонь. ДБР встанови-
ло, що команду прицільного вогню зі 125-мм гармати 
віддав командир танку Т-72, уродженець Республіки 
Татарстан Петро Смірнов. Також до цього був при-
четний навідник-оператор Айнур Мухаметжанов. 
Окупантам повідомили про підозру у порушенні за-
конів та звичаїв війни. Їх очікує до 12 років позбав-
лення волі.

Додамо, Солом’янський районний суд Києва впер-
ше проводив засідання у справі, за якою російсько-
го військового Вадима Шишимаріна звинувачують 
у вбивстві беззбройного цивільного на Сумщині, він 
був засуджений до довічного ув’язнення. 

Зміст

За процесуального 
керівництва Полтав-
ської окружної про-
куратури начальни-
ка Миргородської 
районної військової 
адміністрації Вікто-
ра Іваненка викри-
то на одержанні не-
правомірної вигоди 
у великому розмірі 
- 500 тис. грн. Вказа-
ну суму він вимагав 
у засновника товари-
ства за не перешкод-
жання у здійсненні підприємницької діяльності.

Після перерахування частини коштів на ра-
хунок, який вказав начальник, його затримали 
правоохоронці.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 
368 КК України (одержання неправомірної вигоди 
службовою особою, яка займає відповідальне стано-
вище, у великому розмірі, поєднане з вимаганням). 

Зважаючи, що підозрюваний також є депутатом 
Шишацької сільської ради, відповідно до ч. 1 ст. 481 
КПК України повідомлення про підозру підписано 
керівником Полтавської обласної прокуратури. Ви-
рішується питання про обрання затриманому запо-
біжного заходу. Ведуться слідчі дії.

21 травня Октябрський районний суд Полтави об-
рав запобіжний захід начальнику Миргородської 
РВА. Суддя Олена Шевська призначила підозрю-
ваному 2 місяці тримання під вартою з можливістю 
внесення застави у сумі 567  500 гривень.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

НА ОДНОМУ ІЗ БЛОК-
ПОСТІВ ГАДЯЧЧИНИ  
ЗУПИНИЛИ 
НЕТВЕРЕЗОГО ВОДІЯ

ПРАЦЮЮТЬ 
ДИВЕРСАНТИ 

У КОТЕЛЬВІ ВІДБУВСЯ 
СУД ЩОДО ВІЙСЬКОВИХ 
РФ, ЯКІ ОБСТРІЛЮВАЛИ 
ХАРКІВЩИНУ

ГОЛОВА 
МИРГОРОДСЬКОЇ 
Р ВА ВИМАГАВ ГРОШІ 
З ПІДПРИЄМЦЯ

Наказом ГУНП в Полтавській області, на посаду 
начальника відділення поліції № 1 у м. Гадяч при-
значено капітана поліції Ростислава Ярошенка. На-
чальник Миргородського районного відділу поліції 
ГУНП Полтавщини, Віталій Ярмолюк, 18 травня, 
представив його особовому складу миргородських 
правоохоронців .

Миргородський районний відділ поліції

Результати опитування, проведеного Соціологіч-
ною групою «Рейтинг» в травні на замовлення гро-
мадської ініціативи «Український арсенал свободи» :

- Серед ключових прав, гарантованих Конституці-
єю України, найважливішим для респондентів сьо-
годні є право захищати своє життя – 58%. Свобода 
слова найважливіша для 32%, право на особисту не-
доторканість – для 30%, право на працю – для 27%, 
право на соціальний захист – для 25%, право на влас-
ність для 21%. Право на пересування найважливіше 
для 14%, судовий захист – 13%, на освіту – 11%, на 
безпечне довкілля – 8%, свободу віросповідання – 
7%, на підприємницьку діяльність – 6%.

- Понад 90% опитаних згодні з тезою, що свобода є 
однією з головних цінностей для українців. 

- Опитані висловлюють більше занепокоєння за 
безпеку своїх близьких та рідних – 91%, аніж за свою 
власну безпеку – 63%.

- Наявність власної зброї або зброї у володінні ко-
гось з близьких чи рідних викликає більше відчуття 
захищеності – 48%, ніж наявність поруч інших грома-
дян з легальною вогнепальною зброєю – 33%.

- Більш ніж удвічі зросла кількість тих, хто підтри-
мує надання громадянам України права на володіння 
вогнепальною зброєю – 58%, не підтримують – 39%.

- 61% вважають, що масове озброєння громадян 
України вогнепальною зброєю сприятиме зміцненню 
обороноздатності країни. 36% – протилежної думки.

- Водночас 58% побоюються, що вільна купівля 
вогнепальної зброї призведе до збільшення злочин-
ності. Протилежної думки – 35%. 

- 60% чоловіків і 28% жінок хотіли б зараз бути 
власником вогнепальної зброї.

- 17% опитаних (в т.ч. 31% чоловіків і 4% жінок) за-
значили, що досконало вміють користуватися вогне-
пальною зброєю. 38% – в загальних рисах. 45% заяви-
ли, що не мають таких навиків. 

- 72% підтримують ідею запровадження в Украї-
ні обов’язкового навчання з володіння вогнепаль-
ною зброєю для цивільного населення. 26% – не 
підтримують. 

Аудиторія: населення України віком від 18 років і 
старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих 
територій Криму та Донбасу.

За матеріалами Соціологічної групи «Рейтинг»

«У Кропивницькому суддя своїм вироком зобов‘я-
зав 19-річного хлопця з Харкова, який із початком 
російського вторгнення переїхав на Кіровоградщи-
ну і став у соцмережі агітувати за «рускій мір», ви-
вчити напам‘ять: гімн України, ІХ розділ Конститу-
ції про територіальний устрій, пісню «Батько наш 
– Бандера, Україна – мати», вірш Сосюри «Любіть 
Україну». Крім того, для закріплення матеріалу, він 
має прочитати повість Гоголя «Тарас Бульба» й ро-
ман Дімарова «І будуть люди», - проінформував го-
лова Кропивницької облради Сергій Шульга. Він 
додав, що суд визнав хлопця винним у кримінально-
му правопорушенні (ч.2 ст.109 ККУ) та призначив 
покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 
роки без конфіскації майна. Водночас на підставі ст. 
75 ККУ звільнив від відбування призначеного пока-
рання, встановивши іспитовий термін 2 роки. І саме 
під час іспитового терміну засуджений має вчити і 
читати твори зі списку. 

Із глибоким сумом сповіщаємо, що відійшов у віч-
ність механізатор агрофірми «Лист Ручки», наш зем-
ляк, із села Осняги - Олег Гайдабура. 

Через пряме влучання рашистської авіації в трак-
тор, під час обробітку поля, на Харківщині, 11 трав-
ня, він отримав несумісні з життям травми та опіки.

За життя Олега боролися у лікарні Харкова, але не 
змогли врятувати. 

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким 
загиблого. 

«БМ»

ПРИЗНАЧИЛИ 
НАЧАЛЬНИКА 
ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ

ЯК ПОКАРАЛИ 
ПРИХИЛЬНИКА 
«РУСЬКОГО МИРУ»  

ПОМЕР ТРАКТОРИСТ 
В ЯКОГО ВЛУЧИЛА 
РОСІЙСЬКА РАКЕТА

ОСОБИСТА 
СВОБОДА, БЕЗПЕКА 
ТА ПИТАННЯ ЗБРОЇ
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24 лютого 2022 року дата, яка закар-
бує в пам’яті мого народу перші години 
жорстокої і кривавої війни проти Украї-
ни. Години боротьби незалежної нації за 
свою землю, цінності, ідентичність, пра-
во бути господарем на своїй території. 
Того дня все змінилося… 

Війна застала мене у Харкові. Про-
кинулася о 5 ранку від вибухів, швидко 
вдяглася і ще декілька хвилин уважно 
вдивлялася у вікно, намагаючись відшу-
кати джерело вибухів. Стало зрозуміло 
– почалася війна… 

День видався напрочуд теплий та со-
нячний, зима майже відступила. У мі-
сті ще зранку почався рух: хтось почав 
збирати речі, інші йшли в магазини та 
до аптеки. Було якесь сум’яття. Перше, 
що зробила – це налаштувала офіційні 
джерела інформації у своєму телефоні, 
щоб слідкувати за подіями. Потім піш-
ла до магазину, але черга там була така 
шалена, що сенсу стояти у ній не було. 
«Продукти ще є, вода теж» – подумала 
я та й пішла. Ніч з 24 на 25 лютого була 
останньою, коли я спала у своєму ліж-
ку. Надалі ночі проводила одягненою, з 
тривожною валізою напоготові у кори-
дорі квартири. 

До речі, тривожну валізу я зібрала 
не відразу. Комплектувала її більше ін-
туїтивно, бо відчувала, що треба мати 
при собі ліки, їжу на 2 дні, документи, 
якийсь одяг. З кожним днем у місті ста-
вало все гучніше і гучніше: працювала 
артилерія. У день мого народження, 1 
березня, ворожа крилата ракета потра-
пила у будівлю Харківської військової 
адміністрації. Мабуть, до вибуху брат 
встиг привітати мене, а потім я уже діз-
налася власне про руйнацію будівлі. 
Сидячі у коридорі свого помешкання, 
відчула таке спустошення, що словами 
важко описати. Це як хтось відібрав у 
тебе щось дуже дороге, розтоптав бруд-
ним чоботом твій кришталевий світ. 

Ніч, коли над дахом мого будинку 
пролітала рашистська авіація, я не за-
буду ніколи. Відволікали хіба що теле-
візор і розмови до 2 ночі з батьками. Я 
думаю, їм було ще страшніше, ніж мені 
у той момент. Перед тим як перейти спа-
ти до коридору, я поцікавилася питання-

ми безпеки. Перші дні з’являлося багато 
інформації, про те, де краще перехову-
ватися; тоді я й засвоїла правило двох 
стін. Ні про яку ванну кімнату мови на-
віть не йшло, знала – небезпечно. Тоді я 
відчувала і страх, і втому, але чітко зна-
ла з перших днів, і що залишається не-
змінним по цей день – це незламна віра 
у нашу перемогу. 

Втома була, вона наростала потроху, 
бо я майже не спала. Була лише ілюзія 
сну, інколи химерна тиша. Я живу на 
10 поверсі, що у воєнний час є додатко-
вим фактором ризику, адже авіація діс-
тане сюди. Чесно кажучи, мене не ляка-
ли літаки, як такі, адже першу освіту я 
здобувала у Харківському авіаційному 
університеті. Літаки для мене були звич-
ною справою, я навіть розробляла кон-
структорську документацію. Стискало-
ся моє серце від ракет, які бомбили моє 
місто, несли смерть і руйнування. Адже 
за штурвалами винищувачів сиділи не 
пілоти, а чисте зло у людській подобі. 

Небезпека авіаударів кожного дня по-
чала наростати. Треба було шукати схо-
вище. Декілька разів я оглянула наш 
підвал, стало очевидним – у разі завалів, 
кисню там вистачить на декілька хви-
лин, далі – смерть. Поряд з будинком є 
метро, яке і стало для мене домівкою на 
декілька ночей. 

На той час, а це уже перші дні березня, 
у місто почала повертатися зима, було 
похмуро і сніжно. Харків полишало ще 
більше людей, місто наче осиротіло. 

Йшов сніг, нервово і часто голуби від 
пострілів здіймалися з дахів багатопо-
верхівок. Сон став розкішшю. Треба 
було навчитися жити у нових умовах. 
Важливим став зручний одяг і взуття, 
наявність тривожної валізи і раціональ-
ний розклад на день. Ми заходили у ме-
тро о 18.00 вечора і виходили о 6 ранку. 
Увесь цей час метро було запломбоване 
заради нашої ж безпеки. Скажу відвер-
то, життя під землею – це ще те випро-
бування, це важко, але безпечно. Пер-
ша ніч у підземці була дуже тривожною 
для багатьох, тоді усі слідкували за пе-
ребігом подій на Запорізькій АЕС, яку 
захопили російські війська. Уява малю-
вала картини апокаліпсису на усьому 

континенті у разі вибуху. Не спалося. 
Ніч минула.    

У метро спілкувалася з багатьма людь-
ми, там межі життєвих умовностей роз-
миваються, усе простіше і кожен стає 
тобі наче знайомим. Які неймовірні 
люди чергували на станції. У перші дні 
гуманітарна допомога ще не була нала-
годжена, але поступово все стало більш 
організованим. Я часто чула оплески 
в метро, але не дуже розуміла до чого 
вони. Потім прояснилося: аплодували 
волонтерам, які підземкою розносили 
їжу, воду та ліки. Більшість людей спали 
на підлозі. У метро дуже холодно і там 
легко застудитися. Щоб уникнути цьо-
го, я мала складну конструкцію зі сво-
єї дорожньої валізи, вовняної ковдри та 
подушки. Подушка під спину, на валізі я 
сиділа і у такому положенні проводила 
ніч. Пізніше підстелила картон для до-
даткової ізоляції. Ранком складала валі-
зу та рушала на свій 10 поверх перепо-
чити хоча б дві години у коридорі, але й 
те не дуже вдавалося, бо повітряна три-
вога була стабільно гучною.   

Звичайно, стараєшся тримати себе в 
руках, бути зібраним, мати майже кри-
жану голову – інакше втратиш контроль 
над ситуацією. У будинку залишалися 
люди, в основному похилого віку, які 
не змогли б жити на станції метро. Я 
допомагала своїм стареньким сусідам, 
які лишалися вдома, продуктами, ліка-
ми, підтримкою. Після декількох ночей 
у підземці мені довелося прийняти рі-
шення про евакуацію. Бо через загрозу 
авіаударів там треба було залишатися 
24/7. Дістатися до залізничного вокза-
лу наземним шляхом було неможливо, 
бо загроза потрапити під обстріл дорів-
нювала 100 %. У метро збиралася гру-
па з чотирьох сміливців, які вирішили 
йти тунелями до Південного вокзалу. 
Шлях зайняв чотири години. Що тре-
ба пам’ятати під час таких «вояжів»: ні 
в якому разі не наступати на дроти і йти 
у протилежну сторону від лінії напру-
ги. Тому ми комунікували: «Обережно, 
дроти!», «Обережно, яма!». Декілька 
разів зникало світло, у нас були ліхта-
рики у телефонах, тому підсвічували. 
Здавалося, що це безкінечна темна до-

рога, тунель десь у горах Тібету. Харків-
ський метрополітен дуже простий: треба 
лише знати станцію, де необхідно здійс-
нити перехід, це по суті маршрут потя-
га, але долаєш його пішки. Це була ре-
альна пригода під супровід артилерії. 
Незважаючи на те, що вона нас не мог-
ла дістати, її було чути. По мірі нашого 
наближення до вокзалу я помітила тен-
денцію, що харків’ян у метро залиша-
лося все менше. Були станції напівпо-
рожні. Я вдивлялася у обличчя людей, а 
вони дивилися на мене. Хотілося їх усіх 
забрати з собою, кудись у безпечне міс-
це. Люди уже тривалий час жили у під-
земці, у них був облаштований побут, 
свої групи спілкування. Таке собі мікро-
містечко під землею.

Нам лишалося пройти одну станцію, 
але провідниця нас не пускала далі, 
оскільки був ризик терактів. Ми лиши-
лися заблоковані за один крок до мети. 
Через деякий час таки змогли рушити. 
І ось він – Південний вокзал. Треба ще 
було дістатися до потяга. Черги у касах 
до Львова були неймовірно довгі, просто 
шалені. Але я тримала курс на Полтаву. 
Мені вдалося навіть знайти місце у ваго-
ні. І так за 2 години евакуаційний потяг 
Харків-Івано-Франківськ домчав мене 
до Полтави. Далі ніч у дитячому садоч-
ку, блокпости і місто Гадяч.  

Ці події не зникнуть безслідно. Вони 
змінили мене, мій світогляд, життєву 
позицію, цінності. Поряд з’явилися нові 
люди, які були поруч, які розділили мій 
шлях. Це і є життя. Ще у потязі, я чіт-
ко усвідомила, що позаду лишилося не 
просто місто, позаду лишилася частин-
ка мене, адже там мої люди, мої історії. 

Харків стоїть, розстріляний і поні-
вечений брудним чоботом російсько-
го солдата… Він житиме, його небо за-
криває жовто-блакитний прапор і віра 
у перемогу його містян – неймовірних 
харків’ян! 

Попри усі труднощі війни, Україна є 
фортецею незламної волі, нескорених 
сердець і сильного духу. Бо фортецею 
є наш український код. Україна понад 
усе! Бо Україна – то є ми! Бо Україна 
– то є я!

Автор: Наталія Пустовіт

Цей проєкт надає можливість 
кожному, хто став безпосереднім 
свідком безпрецедентної для всього 
цивілізованого світу жорстокої 
війни російської федерації проти 
України у центрі Європи, проти 
демократії, проти свободи та проти 
людства описати свою історію, 
викласти реальні факти та особисті 
переживання.

МОЯ 
ІСТОРІЯ 
ПРО ВІЙНУ
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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. Кондратенка, 
113. Газ, вода, з/д 6 соток. Недо-
рого. 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 споруди, з/д 
12,5 соток. Поруч річка, центр. Мож-
ливий обмін на автомобіль. Тел. 
0953233369

 БУДИНОК, 86 м. кв., пров. Сум-
ський, 54. Поруч центр. Газ, вода, 
господарські споруди. Ціна дого-
вірна. Тел. 0951350748

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

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

 БУДИНОК житловий із господар-
ськими спорудами та з/д, с. Вечір-
чено. Тел. 0994228777

 БУДИНОК 70 м.кв., з усіма зруч-
ностями, господарськими спору-
дами, р-н Вовча. Тел. 0665102525. 

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

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

 БУДИНОК, с. Біленченківка, 
в цетрі. Потребує ремонту. Тел. 
0666151557. 

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

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

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

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

 БУДИНОК, пров. Чапаєва, 22. 

Всі комунікації, два входи, від пер-
шого власника. З/д 6,9 соток, гос-
подарські споруди, з/п 73 м.кв. Тел. 
0954238850

 1/2 БУДИНКУ, за великим 
кругом. Газ, вода, господарські спо-
руди, з/д 7 соток, приватизована. 
Можливий обмін. Тел. 0955711574

 БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4 м.кв, 
газ, колодязь, господарські споруди,  
+ пічне опалення. З/д приватизо-
вана. Сінокіс. Ціна договірна. Мож-
ливі всі варіанти. Тел. 0957757334

КВАРТИРИ
Продаж

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

 КВАРТИРА, пров. Прокоповича, 
2А. Ідеальний стан, бездоганний 
екологічний ремонт. Приходьте, 
дивіться. Тел. 0675312909

 2-КІМН. кв., 30 м.кв., 1-повер-
ховий будинок, р-н В. Круга. Газ, 
вода, лічильники. Без зручностей. 
Сарай, погріб. Недорого. Торг при 
огляді. Тел. 0669129442.

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

 3-КІМН.кв., 49,6 м.кв., в 1-повер-
ховому будинку, р-н М. Круг. Гараж, 
погріб, сарай, з/д. Всі комунікації, 
зручності, індивідуальне опалення. 
Ціна договірна. Тел. 0663821244. 

 КВАРТИРА, р-н болгарського 
містечка. Індивідуальне опалення, всі 
зручності. Тел. 0507659190. 

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

 З/Д 8 соток, з нежилим 
будинком. Комунікації частково, 
молодий сад. Вул. Першотравнева, 
101 (біля РЕСу). Ціна договірна. Тел. 
0956843543

ЗДАМ

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

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790

 ЖИТЛО, подобово, на тривалий 
термін або бригаді у відрядженні, 
Інтернет, кондиціонер. Можливість 
надання відповідних документів. Тел. 
0508783429 

 ПРИМІЩЕННЯ під магазин, офіс, 
салон краси вул. Шевченка, 44, площа 
50 м. кв. (вхід з центральної вулиці). 
Новий сучасний ремонт. Центр міста, 
гарна локація. Зупинка міського тран-
спорту, пішохідна зона. Оренда від 
власника без комісії. Перша здача 
після капітального  ремонту. Запи-
тання за  тел.: 0509608070

 КВАРТИРА комфорт-класу. На 
тривалий термін та подобово. Тел. 
0508313950

 ГАРАЖ цегляний, р-н вул. Гага-
ріна, 76. Оглядова яма, погріб. Тел. 
0505530390 (Сергій)

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА С/Г ТЕХНІКА 
із Польщі: обприскувачі, дискові 
борони АГ, культиватори, розкидачі 
міндобрив, плуги та інше. Доставка. 
Тел. 0938156531, 0972790378. (23)

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

 СІВАЛКА зернова 6,3 м. Повний 
комплект. Тел. 0680539775 

 ОБПРИСКУВАЧІ, ПІДГОРТАЧІ,
гребки, роторки, картоплекопачі, 
запчастини. 

 Тел. 0507664550, 0679001648.

АВТО
Продаж

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

 ВАЗ-2110, 2006 р.в. Тел. 
0956239615

 ВАЗ-2101, 1978 р.в., з доку-
ментами. Пробіг 89 тис. км. Тел. 
0667225157

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.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

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

Тел. 0959453150
0500666218

КУПЛЮ ПОРОСЯТ 
ДОРОГО

 DAEWOO Lanos, 1998 р.в., 1,5 
газ/бензин. Тел. 0662683686

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

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

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

 Б/В ГУМА ТА ДИСКИ з Європи. 
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18

коней, 
биків, 
корів, 
свиней
Тел. 0991650345, 
0973316591 (Тимур)

КУПЛЮ

21

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

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
. 

Великий вибір на будь-який 
бюджет. Під замовлення і в наяв-
ності. Тел. 0668088886 (Сергій)

 Т-25: колінвал, стартер, гене-
ратор, блок, головка блока. Тел. 
0502219042. 

 ГУМА б/в, на титанах, хороший 
стан. До Citroen Jumpy та Fiat Scudo, 
195/65/15. Корея. Тел. 0502743434, 
0674373593. 

 М-412: КПП, ресори, піввісь, скло 
лобове та багато інших з/ч. Оптом 
по символічній ціні. Дешево. Тел. 
0501980859, 0663673032

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

 ЩЕБІНЬ різних фракцій, гран-
відсів, пісок, керамзіт, газоблок, 
кільця каналізаційні 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

 ЦЕГЛА біла, 2 тис. шт. по 6 грн./
шт. Прохання перекупщиків не турбу-
вати. Тел. 0508737365. 

 ТРУБИ б/в на ворота та паркан, 
д.110, 89, 76, 57мм. Ворота 
та хвіртка з профнастилу. Тел. 
0502743434, 0674373593. 

МЕБЛІ
Продаж

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

 СТІНКА меблева. Кабінка душова, 
б/в. Тел. 0951850057. 

 СТІЛ-тумба, ліжко, спальне 
трюмо, тумбочки. Тел. 0993006533. 

РІЗНЕ
Продаж

 ДРОВА РУБАНІ твердих 
порід. Доставка. Тел. 0666681515

 ЖОМ, висівки, макуха в мішках. 
Тел. 0999372295

 КУКУРУДЗА суха. Ціна 5,5 тис. 
грн./т. Пшениця – ціна 6,0 тис. 
грн./т. Урожай 2021 року. Є можли-
вість доставки. Тел. 0663120600, 
0964949009

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

 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)

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

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

 БУРЯК столовий, картопля 
дрібна. Велосипед дитячий 7-10 
років. Тел. 0509779570.

 КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0662903801. 

 ПШЕНИЦЯ, кукурудза. Без 
доставки. Тел. 0502187310

 КУКУРУДЗА. Тел. 0995484823, 
0992488500

 ВЕЛОСИПЕДИ «Формула», для 
дорослих, 2 шт. Жіночий та чоло-
вічий. Відмінний стан. Ціна 5000 та 
5500 грн. Деталі при огляді або по 
телефону. Тел. 0660194566

 АВТОКЛАВ 30л. із нержаві-
ючої сталі. Ціна договірна. Тел. 
0502340603 (Володимир) 

 МЕДОГОНКА, бідони та 
ємність для меду. Мотоблок. Тел. 
0501950232

 КУКУРУДЗА. Тел. 0663006849

 КОЛЕСА дерев’яні, до воза. 
Електронавощувач. Кормушки пото-
лочні. Тел. 0662309812. 

 БУРЯК кормовий, м. Гадяч. Тел. 
0955732622. 

 КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0662903801. 

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

 ВЕЛОСИПЕД, акордеон, тре-
нажер. Тел. 0662180357. 

 ДИСКИ розпилочні до цирку-
лярки. Ножі до електрорубанка та 
фуганка. Тел. 0668411837. 

 ПРИЧЕП до легкового автомо-
біля. Тел. 0971680962. 

 БУРЯК цукровий. Тел. 
0685358613

 БАЛОНИ б/в, з вуглекислотою. 
Ціна договірна. Тел. 0502743434, 
0674373593. 

 ДВЕРІ броньовані з коробкою. 
Двері міжкімнатні. Кравчучка для 
студента. Коляска дитяча. Тел. 
0501980859, 0663673032. 

 МЕБЛІ. Стільці, Лампа паяльна. 
Бак для душа. Веловізок. Палатка. 
Каністри. Телевізор малий. Магні-
тофон «Маяк», колонки. Дитячий 
велосипед та взуття. Жіноче взуття 
р.35-37  Тел. 0955711574. 

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 

 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

 ДВІ ТЕЛИЧКИ парувального 
віку. Тел. 0509626337. 

 ІНДИЧКА з індичатами. Тел. 
0662542225

 ТЕЛИЧКА червоно-ряба, 6 міс., 
на утримання, від хорошої корови. 
Ціна 6500 грн. Тел. 0664116237. 

 ТЕЛИЦЯ, тільність 8 міс., черво-
но-ряба. Тел. 0507216496. 

 ІНДИЧАТА маленькі, чорні і 
коричневі. Можна з індичкою. Тел. 
0687469402. 

КУПЛЮ

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

 СІТКУ рабицю. Тел. 0666455761. 

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

 ЧИСТОТІЛ без коренів та 
бур’яну. Ціна 2 грн./кг. Тел. 
0953227347

 ПОРОСЯТ в’єтнамських, 
маленьких. Тел. 0662542225

БЮРО ЗНАХІДОК

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

ЗНАЙОМСТВА

 ЖІНКА 74 роки (вдова), позна-
йомиться з хорошим чоло-
віком. Проживаю у селі, у влас-
ному будинку з усіма зручностями. 
Телефонуйте кому одиноко. Тел. 
0673493383,0500839314 

 ПОЗНАЙОМЛЮСЯ з одинокою 
жіночкою від 40 років, для спільного 
проживання і часткового догляду за 
господарем, за умови успадкування 
житла в селі з усіма зручностями. 
Тел. 0994811302, 0986304181 
(Василь)

ПОСЛУГИ

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

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
м/х пічок, м’ясорубок, мульти-
варок, блендерів-комбайнів, 
пилососів, хлібопічок, духових 
шаф, інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, «болгарок», 
дрилів та ін. Виїзд на замов-
лення. 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). (16)

 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

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

 ПРИВАТНІ УРОКИ малювання, 
живопису, дизайну та векторної 
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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

графіки. Дипломований фахівець 
у галузі образотворчого мисте-
цтва. Тел. 0980673992

 ДОПОМОЖУ ПО ГОСПОДАР-
СТВУ: спилювання дерев, рубка 
дров, скопаю огород. Ремонт елек-
трики та сантехніки. Встанов-
лення та фарбування парканів. Тел. 
0991344675(Федір)

 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 каналі-
зації. Б’ємо скважина до 20м., труба 
63мм. Тел. 0508392210

 ЯКІСНИЙ РЕМОНТ автоматичних 
пральних машин на дому. Тел. 
0666077304 

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

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мульти-
варок, мікрохвильовок, пило-
сосів, хлібопічок та іншої побу-
тової техніки. Ремонт електро-
інструментів. Тел. 0953255822, 
0678862611

 ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА: монтаж 
та ремонт внутрішньої електропро-
водки. Тел. 0667462853

 ЧИСТИМО ТА ПОГЛИБЛЮЄМО
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, шпа-
лери, лінолеум, відкоси, м/п 
вікна, двері, балкони, сайдинг, 
блокхауз, зварювальні роботи, 
сантехніка, пайка труб, опалення 
та інше. Тел. 0994174060

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

 КЛАДКА ЦЕГЛИ. Можливий виїзд 
по району. Тел. 0993642826

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

 РЕМОНТ ПІД КЛЮЧ! Уте-
плення будинків! Пропоную всі 
види ремонтних робіт: штука-
турні, малярні, плиточні. Фасадні 
роботи. Сантехніка та всі інші 
роботи. Якість гарантована, ціна 
помірна. Стаж роботи 10 років. 
Тел. 0954110091

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

 УТЕПЛЕННЯ ПРИВАТНИХ 
БУДИНКІВ ТА БАГАТОПОВЕР-
ХІВОК. Комплексний ремонт житла. 
Професійно, якісно, відповідально! 
Бригада без шкідливих звичок. Теле-
фонуйте, за ціну домовимось. Тел. 
0508167844

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 ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ
за інвалідом I-ї групи, с. Тепле. Тел. 
0688203614 (Катерина Гнатівна) 

 Підприємство «ТОВ Завод Коб-
заренка» запрошує на роботу 
ТОКАРІВ.

 Умови роботи: офіційне працев-
лаштування, соціальний пакет, 8-и 
годинний робочий день, 5-денний 
робочий тиждень, виплата заробітної 
плати 2 рази на місяць. Є гуртожиток. 
Тел. 0999064380, 0509003442

 У магазин непродовольчих 
товарів потрібен ПРОДАВЕЦЬ. Тел. 
0987259952

 Потрібен КОНДИТЕР на постійне 
місце роботи у «Кав’ярню на Геть-
манській», 2/2 дні. Тел. 0664099290 

 ШУКАЮ РОБОТУ по догляду
за людьми похилого віку. Досвід 
роботи 25 років. Тел. 0955696263, 
0979614430 (Марія)

 ТОВ «АГРО-КРАЙ» на постійну 
роботу потрібні ТРАКТОРИСТИ-МА-
ШИНІСТИ С/Г ВИРОБНИЦТВА.
Вимоги: наявність посвідчення трак-
ториста. Надається житло і харчу-
вання. Оплата праці висока. Звер-
татися за адресою: м. Гадяч, вул. 
Лохвицька, 29. Тел. 0672471461

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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Вцілілу картину зі знищеного ро-
сійськими загарбниками музею укра-
їнської художниці Марії Примаченко 
продали за 500 тисяч доларів, стартова 
ціна твору 5 тисяч доларів. Такі підсум-
ки аукціону Благодійного фонду Сер-
гія Притули для допомоги ЗСУ. Карти-
ну створено у 1990 році.

Нагадаємо, під час наступу російських 
військ у смт Іванків Київської облас-
ті згорів історико-краєзнавчий музей, 
де зберігалося близько двох з полови-
ною десятків робіт всесвітньо відомої 
художниці Марії Примаченко. Части-
ну картин з музею вдалося врятувати. 
Родина художниці підтримала благо-
дійний аукціон і відмовилася від роял-
ті з продажу картини на користь ЗСУ. 
Картини Марії Примаченко вже вдруге 
продавалися на аукціоні під час війни. 
Нещодавно картина художниці «Моя 
хата, моя правда» була продана з аукці-
ону у Венеції за ʼ110 тисяч. Гроші пере-
дадуть на збереження української куль-
тури в умовах війни.

МАРІЯ ПРИМАЧЕНКО. ЗАЛІЗНА 
ЛЕДІ З БОЛОТНІ
Вона практично ніколи не виїжджала 

зі свого поліського села Болотня. На-
впаки, до неї сама навідувалась уся то-
гочасна еліта. Ці імена були настільки 
впливові, що до села навіть проклали 
асфальтну дорогу. Однак саме залізний 
характер допоміг сільській жінці на ми-
лицях ще за життя мати виставки від 
Парижа до Пекіна та фінансово забез-
печувати усю свою родину, далі публі-
кація журналістки Уляни Скицької. 

Поліомієліт чи вроки?
«Знаєте, не кожен міг знайти до неї 

підхід. Деяких людей вона навіть не пу-
скала далі веранди, але це була маска. 
Для своїх, для родини вона була добра і 
відкрита», – розповідає Анастасія, прав-
нучка Марії Примаченко й водночас ди-
ректорка Благодійного фонду «Творча 
спадщина родини Марії Примаченко». 
Знаючи її прямолінійність, часом її по-
боювались, але ще більше поважали. 
«Вона була центром села, до неї часто 
приходили за порадою, а ще вміла від-
шіптувати переляк у дітей, у неї був ок-
ремий записничок зі своїми молитва-
ми». Мабуть, так намагалась врятувати 
дітей від лиха, яке трапилось із нею в 
дитинстві. «Хвороба проявилась у 8 чи 
9 років», – згадує Ольга Левченко, ві-
це-президентка «Всеукраїнського бла-
годійного фонду Марії Примаченко», 
яка 15 років товаришувала з художни-
цею. «Вона розповідала мені, що якось 
на Благовіщення гралась біля калюж на 
подвір’ї, забруднила свою білу хустку, 
випрала і повісила на паркан баби Ха-
ритини. Та розсердилась, почала крича-
ти, а Марія настільки перелякалась, аж 
почала труситись, біль пронизав тіло. З 
того часу нога почала всихатись і викри-
влюватись. Вона завжди вважала, що її 
врекли». Марію не одразу змогли від-
везти до лікаря, який мешкав у сусід-
ньому місті, бо якраз її мама народила 
двійню. Коли ж Примаченки приїхали 
до медиків, ті тільки розвели руками. 
«Про поліомієліт тоді ніхто не говорив». 
Дівчинці змайстрували милиці й у чет-
вертому класі вона більше не змогла 
відвідувати школу.

Київ як шанс змінити життя
Хоча Марія не могла допомагати ро-

дині на полі, однак ще з дитинства зна-
ла, як заробляти гроші. Про її розма-
льовані печі та хати говорила не лише 

Болотня, а й увесь район. Люди 
були ладні їхати на конях із су-
сіднього села, аби помилува-
тись її квітами. Тож замовлень не 
бракувало. Згодом Марія поча-
ла ще й вишивати, оскільки фі-
зична вада не звільняла дівчину 
від колгоспу, тож щоб відробити 
свої трудодні, Марії доводилось 
віддавати рушники і скатерти-
ни у спеціальні майстерні, звідки 
вони потрапляли на базар. Так їх 
і помітила знана вишивальниця 
Тетяна Флору. Маріїні візерунки були 
настільки оригінальними, що дівчину 
запросили приєднатись до експеримен-
тальних майстерень на території Киє-
во-Печерської лаври. Це був 1936 рік. 
Марії – 28 років, вона ще була незаміж-
ньою, тож вирішила скористатись цим 
шансом. До столиці приїхала на возі й 
щодня на милицях підіймалася до ау-
диторії на другому поверсі.

«Її звикли вважати самоучкою, про-
стою селянкою, що розвинула свій та-
лант. Але при цьому забувають, що вона 
три роки навчалась у професіоналів – 
це були майстри з Петриківки, знані ху-
дожники, скульптори», – додає Ольга 
Левченко. Примаченко, яка в житті не 
бачила стільки білосніжного паперу і 
фарб, із запалом взялася за пензлики. 
Вже тоді художниця дивувала викла-
дачів своїми чудернацькими тварина-
ми. «Вони порадили їй не ходити у зо-
опарк, аби не порушити її мистецького 
бачення», – розповідає Анастасія При-
маченко. 1937-го, коли Радянський 
Союз готувався до Всесвітньої вистав-
ки в Парижі, дібрали десятки народних 
картин, серед них і Маріїні. І саме вона 
отримала за свої роботи золоту медаль. 
А далі роботи мандрували цілим світом 
– Москва, Варшава, Пекін. На самобут-
ню художницю звернули увагу партій-
ні чиновники – Марії запропонували 
квартиру в Києві з ванною і телефоном, 
але вона відмовилася. Доля готувала ще 
один подарунок. На території Лаври 
Марія познайомилася із земляком Ва-
силем Маринчуком, який нібито випад-
ково потрапив сюди на екскурсію. Пара 
почала зустрічатись. Під час навчання 
був ще один ключовий момент – При-
маченко зважилася на операції і вреш-
ті їй поставили протез. Милиці стали не 
потрібними, Марії вистачало й палич-
ки. До Болотні Примаченко повернула-
ся вже у статусі зірки. Про неї писали у 
газетах, розповідали по радіо. До того ж 
гонорарів, зароблених на виставках, ви-
стачило на те, щоби придбати швейну 
машинку, грамофон та металеве ліжко, 
– нечувана розкіш для поліського села. 
Але війна перекреслила цю ідилію. Ва-
силя призвали до війська, розписатись 
вони так і не встигли. Одне лише вті-
шало: «Вона була щаслива, бо Василь 
встиг отримати її листа, у якому вона 
розповіла про народження сина», – роз-
повідає Ольга Левченко.

Господарство з ціпком
Сама з малою дитиною і старенькими 

батьками Марія, кульгаючи з палицею, 
вела господарство, поралась на городі й 
висаджувала сад. Малювала рідко, а за-
робляла на життя переважно шиттям. 
Мірки брала на око, просто приклада-
ючи матерію до тіла. Жінкам шила сук-
ні, чоловікам – ватяні курки, а собі – 
довгі спідниці, аби прикрити протез. 
«Вона часто розшивала свої сукні. Зараз 
вони дуже нагадують сучасні вишиван-
ки», – згадує правнучка, – «а ще роби-

ла весільні вінки для дівчат, підготува-
ла навіть для нареченої її внука Петра», 
– додає Ольга Левченко. Її подвір’я ви-
різнялось найкращим квітником. Цві-
ли калина та бузок, а квіти були від вес-
ни і до пізньої осені. Найбільше любила 
айстри, майори та жоржини. До малю-
вання Марія Примаченко повернулася 
вже у 1960-х роках, коли підріс син Фе-
дір і взяв на себе хатні обов’язки. Втім 
головною помічницею для неї стала не-
вістка Катерина.

«Вона сама її обрала. Катерина була 
їхньою далекою родичкою, мешкала з 
ними на одній вулиці, тож змалку за 
нею спостерігала. А коли Федір підріс 
– підказала йому, що будуть доброю па-
рою». Бути невісткою Марії Примачен-
ко непросте завдання – художниця ви-
магала, щоб все було зроблено так, як 
вона звикла. Марія керувала, Катерина 
виконувала. Художниця була вдячна за 
старання невістки, зрештою завдяки їй 
вони з Федором могли зосередитись на 
творчості, тому за заповітом усе переда-
ла саме Катерині.

Прогуляти Шевченківську премію
До Примаченко приїжджали не лише 

з України, а й усього світу – чиновни-
ки, міністри, режисери й художники. 
Якщо гість подобався Марії, то накри-
вали стіл. «Найчастіше на столі були 
соління й картопля, Марія дуже люби-
ла холодець. Родина гнала свій самогон. 
Ну а як, у селі по-іншому не можна. До 
речі, вона мені так і казала: трошки го-
рілки здоров’ю не зашкодить, а навпаки. 
І рекомендувала їсти часник», – згадує 
Ольга Левченко. На ніч гостей ніхто не 
відпускав, тож стелили на дивані, а для 
улюблених гостей – на печі. Наприклад, 
Параджанова. Той завжди знав, як роз-
веселити художницю. То присилав за 
нею автомобіль і вів у цирк (це єдиний 
випадок у житті, коли бачила екзотич-
них звірів), то передавав через друзів 
кілька кілограмів апельсинів та грузин-
ське вино. «Про Примаченко так і каза-
ли, що вона прогуляла Шевченківську 
премію (1966), бо постійно хтось навід-
увався», – каже Ольга Левченко. Той, 
хто сподобався Марії Оксентівні, неод-
мінно отримував від неї подарунок – 
картину, тому навіть складно порахува-
ти, скільки її робіт розійшлось світом. 
«Вона ніколи не продавала роботи, про-
сто дарувала на пам’ять. Навіть, якщо 
гість не подобався прабабусі, то великі 
шанси, що картину йому все ж дарував 
мій дідусь Федір, він був дуже доброю 
людиною», – додає Анастасія Прима-
ченко. Гроші за свої картини Марія вже 
ж отримувала, але від музеїв. Приїж-
джала комісія, добирала роботи, склада-
ла акти й забирала у фонди. «Але часто 
бувало, що деякі музеї брали картини на 
утримання, але так і не повертали. Нам 
зараз потрібно навести з цим лад».

Карибська криза та 
Чорнобильська катастрофа

Поліська художниця зачаровувала 
своєю фантазією та химерними тва-
ринами, однак картини завжди мали 
прив’язку до сучасності та конкрет-
них подій. Їй не потрібно було ба-
чити лева чи мавпу – вона брала за 
основу риси своїх односельчан: он 
хтось підозріло дивиться спідлоба, 
інший пихато задер носа – вона все 
помічала і переносила на уявних зві-
рів. Примаченко не лише знала, що 
відбувається у селі, але й стежила 
за міжнародними подіями – слуха-

ла новини по радіо, телебаченні, невіст-
ка Катерина передплачувала багато га-
зет і читала вголос. Художниця стежила 
за космічними перегонами і, коли Коро-
льов помер, намалювала картину, де по-
ховала генконструктора на Сонці. Піс-
ля аварії на Чоронбильській АЕС, вона 
знову ж вилила емоції на картину й за-
лишила присвяту самому президентові 
Рейгану: «Господін Рейган, На цю кар-
тину подивися і удумайся, яка ця Атом 
важка і тяжола і нерозумна…». Таких 
віршів-присвят було чимало, записува-
ла їх спочатку в окремий зошит, а тоді 
переносила на зворот картин. У них чи-
мало орфографічних помилок, зате зі-
брана життєва мудрість.

Загроза війни, 1986 рік
Рідні розповідають, що художниця ба-

чила віщі сни, часто перед глобальни-
ми катастрофами чи загостреннями вій-
ськових конфліктів. Снився їй і святий 
Петро, який запрошував на небеса, обі-
цяючи, що тут у художниці буде вдо-
сталь фарб і можна буде малювати без 
вихідних. У сні Примаченко попроси-
лась назад, мовляв, вона й на землі ма-
лює досхочу. Вона хотіла жити. «Якось 
до неї завітала лікарка з Німеччини. Ог-
лянула Марію і сказала, якщо та буде 
лежати, то проживе ще багато років. А 
як ні, то спрогнозувати важко. Марія 
після цих слів вже не вставала. Ми на-
віть на стілець не могли її посадити», 
– згадує Ольга Левченко. Після цієї 
зустрічі прожила ще 8 років. Сон нас-
нився і після Чорнобильської трагедії. 
Про неї у Болотні швидко дізнались, 
адже саме через їхнє село евакуйовува-
ли жителів Прип’яті. Машини їздили 
цілу ніч, світили фари, у повітрі висів 
неспокій. «Їй приснився сон, що вихо-
дить на подвір’я, а навколо – зелена тра-
ва, щебечуть пташки. І чує голос: «Все 
буде добре», тож зі села не виїжджала. 
У Болотню постійно навідувались чино-
вники, привозили брошури з рекомен-
даціями не вживати городину, не пити 
воду. Вона не зважала. А потім намалю-
вала картину з коровою, копита і роги 
якої були замотані у целофан, при цьо-
му тварина спокійно паслась». Пам’ята-
ючи про її тріумф у Парижі 1937 року, 
ще за життя Примаченко переповіда-
ли історію, нібито Пікассо захоплював-
ся її роботами. Можливо, це й правда, 
але документального підтвердження 
немає. Якось журналісти привезли їй 
каталог з картинами великого іспанця. 
Примаченко погортала й коротко від-
повіла «У нас в селі такого б не зрозу-
міли». «Вона знала собі ціну. Знала, що 
талановита і що роботи її непрості», – 
додає Ольга Левченко, – «А ще казала, 
що, попри непросту долю, була щасли-
вою. Виховала сина, який став її учнем і 
найближчим другом, дочекалась онуків, 
яких теж навчила малювати, правнуків. 
Їй усе вдалось».

Підготувала Валентина Йотка
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У Європі та деяких країнах за її межами фіксують 
спалах мавпячої віспи - хвороби не смертельної, але 
неприємної. Понад 90 випадків захворювання вияви-
ли в Австралії, Бельгії, Великій Британії, Німеччи-
ні, Іспанії, Італії, Канаді, Португалії, США, Франції, 
Швейцарії та Швеції. 

Найближчою до України державою, у якій діагнос-
тували віспу мавп, є Німеччина. На території цієї кра-
їни виявили як мінімум трьох хворих на мавпячу віс-
пу – двох у Берліні та одного у Мюнхені. Країни, які 
мають спільний кордон з Україною, цю хворобу поки 
що не діагностували.

Всесвітня організація охорони здоров›я заявила про 
розслідування ще 50 можливих випадків і попереди-
ла, що їх, ймовірно, буде ще більше.

Тому ми зібрали для вас усю інформацію про цю 
хворобу, яку потрібно знати кожному.

Передається від тварини до людини
Віспа мавп — віспоподібне захворювання, що спри-

чинюють віруси родини поксвірусів. За клінічними 
ознаками воно дуже схоже на натуральну віспу. Віспу 
мавп характеризують як зоонозне захворювання. Тоб-
то те, яке передається від тварини до людини. 

Важливо, що віспа мавп у більшості випадків про-
тікає значно легше, ніж натуральна віспа. Проте іно-
ді вона все ж таки може призвести до летальних 
наслідків. 

Хоча у назві цього захворювання згадуються при-
мати, проте до людини вона може передаватись і від 
гризунів. 

За наявною наразі інформацією, передача цієї віс-
пи від людини до людини носить дуже обмежений 
характер. 

Летальність захворювання становить від 1 до 10 від-
сотків, більшість смертей зареєстровано серед моло-
дих пацієнтів. Лікування від мавпячої віспи не існує, 
але вакцини, які застосовуються проти віспи, забезпе-
чують сильний захист від цього вірусу. Проте, наразі 
вакцини проти віспи мавп у широкому доступі немає.

Які зафіксовані шляхи передачі? 
Інфікування відбувається в результаті прямого кон-

такту з кров›ю, біологічними рідинами, ураженою 
шкірою або слизовою інфікованих осіб чи тварин. 

Можливим фактором інфікування також є вживан-
ня в їжу м’яса інфікованих тварин, яке не було належ-
но термічно оброблене. 

Чи можливо інфікуватись людині від людини?
Так, на жаль, можливо, але за певних умов. Переда-

ча вірусу від людини до людини може відбуватися в 
результаті тісного контакту з інфікованими виділен-
нями з дихальних шляхів, ушкодженими ділянками 
шкіри інфікованої людини або з предметами, біоло-
гічними рідинами або матеріалами з осередків ура-
ження хворої людини.

Найбільший ризик інфікування мають члени одні-
єї родини, якщо вони мають тривалий особистий кон-
такт з інфікованим членом сім’ї, а також медичні пра-

цівники у випадках недостатнього дотримання правил 
контакту з пацієнтом. 

Інфікування також може відбуватись через 
плаценту. 

Скільки триває інкубаційний період? 
Інкубаційний період (від часу інфікування до появи 

симптомів), зазвичай, становить від 6 до 16 днів, але 
може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.

Ознаки та симптоми
У період інвазії (тобто проникнення до організму) 

віспа мавп супроводжується гарячкою, сильним го-
ловним болем, збільшенням лімфатичних вузлів, бо-
лем в спині, у м›язах і сильною астенією (слабкістю). 
Такі симптоми можуть тривати до 5 днів. 

Потім, через кілька днів після інвазії, починається 
період висипки. 

У 95% випадків висипка виникає на обличчі, а по-
тім поширюється на інші частини тіла. У 75% випад-
ків – це долоні та ступні.

Останні виявлені випадки у Великобританії також 
показали, що первинним місцем появи висипу можуть 
бути статеві органи, якщо передача відбулася під час 
статевого акту. 

До повного зникнення кірочок, які виникають внас-
лідок висипання, може пройти до трьох тижнів. 

У деяких пацієнтів може спостерігатись збіль-
шення лімфатичних вузлів, що є характерною оз-
накою віспи мавп в порівнянні з іншими схожими 
захворюваннями. 

Як діагностують? 
Рекомендованим методом діагностики залишається 

ПЛР-тестування. Для цього досліджуються вміст або 
покриви висипань..

Чи існує профілактика? 
Основним способом запобігання поширенню ін-

фекції залишається підвищення рівня знань про цю 
недугу та про фактори ризику. Важливо, щоб люди 
знали шляхи передачі та уникали тісних контактів з 
інфікованими. 

Важливим способом профілактики не лише цього 
захворювання залишається миття рук. 

Важливу роль також відіграють заходи епідемічно-
го нагляду та оперативне виявлення нових випадків. 

Чи зареєстровані випадки нового вірусу в Україні? 
На щастя, поки що, випадків захворювання на такий 

різновид віспи не зафіксовано. Водночас такі випадки 
вже зафіксовані у країнах Європи. 

В Україні вірус мавпячої віспи внесений до Перелі-
ку біологічних патогенних агентів, що підлягають епі-
деміологічному нагляду (спостереженню). 

У зв’язку із виявленням випадків захворювання 
у світі, в Україні було проведене екстрене засідання 
Оперативного центру реагування на надзвичайні си-
туації у галузі громадського здоров’я. 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань 
здоров’я нації, медичної допомоги та медичного стра-
хування Михайло Радуцький заявив, що на даний час 
ситуація з розповсюдженням віспи мавп не виглядає 
занадто загрозливою, однак є ризики мутації вірусу, 
що може призвести до серйозніших наслідків. Тому 
Україна має бути готовою до нових біологічних загроз.  

Унаслідок повномасштабного вторгнення росії до 
України багато громадян були змушені змінити міс-
це проживання. Разом із тим МОЗ нагадує, що допо-
мога в стаціонарі надається безоплатно — незалежно 
від того, де проживають пацієнти і який заклад вирі-
шують обрати для госпіталізації.

Увесь обсяг медичних та супутніх послуг, перед-
бачений пакетом медичних послуг, є гарантованим, і 
пацієнти не повинні ні за що доплачувати. Зокрема, 
він охоплює всі необхідні пацієнтам напрямки: кар-
діологія, неврологія, інфекційні хвороби, пульмоно-
логія, гастроентерологія, педіатрія тощо.

Якщо медзаклад вимагає у пацієнта кошти — це 
порушення. У таких ситуаціях слід звертатися зі 
скаргою:

- до контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19;
- на гарячу лінію НСЗУ 16-77.

Прес-служба

Як і на все в нашій країні, повномасштабна війна 
також вплинула і на протиепідемічні заходи. Тому 
МОЗ пояснило особливості дії карантину на час во-
єнного стану. 

Отже, на час дії воєнного стану:
рівні епіднебезпеки не застосовуються;
масковий режим є рекомендованим;
наявність COVID-документів для користування 

послугами ресторанів, закладів культури, спортзалів 
і т.д. скасована;

відсторонення від роботи працівників, які обо-
вязково повинні мати щеплення проти COVID 
призупинено;

наявність для поїздок між регіонами COVID-доку-
ментів скасована.

Бережіть себе, за можливості уникайте великих 
скупчень людей та носіть маску.

МОЗ

ЧИ ДІЮТЬ ЗАРАЗ 
НОРМИ ТА ПРАВИЛА 
КАРАНТИНУ

МЕДИЧНА 
ДОПОМОГА У 
СТАЦІОНАРІ БУДЬ-
ЯКОЇ ЛІКАРНІ Є 
БЕЗОПЛАТНОЮ

Бельгія та Великобританія уже запровадили 
індивідуальний карантин для хворих на 
мавпячу віспу. Термін ізоляції – 21 день. 

На базі КНП «Гадяцький ЦПМСД», 25 травня, 
працювала команда медиків міжнародної неурядо-
вої організації UK-MED (Велика Британія), яка на-
дала гуманітарну медичну допомогу внутрішньо пе-
реміщеним особам.

Огляд всіх бажаючих осіб здійснювали лікар-не-
вролог, лікар-кардіолог, проводилися скринінгове 
УЗД, ЕКГ, лабораторні дослідження.

Всі обстеження були безкоштовні.
Мобільна амбулаторія з іноземними фахівцями 

гуманітарної місії здійснювала медичний огляд на 
території АЗПСМ м. Гадяч №2 (колишня Дитяча 
консультація).

Проводили медичний огляд за попереднім записом.
 КНП «Гадяцький ЦПМСД» у соцмережі

КОМАНДА 
МЕДИКІВ ІЗ 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

МАВПЯЧА 
ВІСПА 
ШИРИТЬСЯ 
СВІТОМ. 
ЩО ЦЕ ЗА 
ХВОРОБА
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Через війну, яку Росія веде в Україні, вбиваючи ді-
тей та мирних жителів, багато українців були змуше-
ні шукати притулку за кордоном. У Британії місцеві 
жителі часто не знаходять спільної мови з біженцями 
та виставляють їх на вулицю. Про це пише Daily Mail.

Місцева влада стикається з проблемою, що біжен-
ців, які прибули до Великої Британії за програмою 
«Дім для України» (це близько 26 тисяч людей), ча-
сто повідомляють про виселення всього за день. Од-
нією з українок повідомили про виселення через 
текстове повідомлення. Британці відмовляють укра-
їнським біженцям у проживанні з різних причин – 
одну із сімей попросили виїхати, бо господарі – веге-
таріанці, а українці їли м›ясо. Іншій жінці поставили 
умову – проживання в обмін на заміжжя.

Українку Ольгу та її трирічного сина Микиту, бри-
танська родина вигнала з дому тому, що хлопчик не 
зміг порозумітися з дітьми господарів будинку.

Крім того, багато британців, які дали притулок 
українцям, виявилися не готовими до того, що бага-
то з них травмовані війною: деякі українські діти па-
дають на підлогу, почувши гучні звуки, сприйнявши 
їх за бомби.

На щастя, уряд не кидає в біді українських біжен-
ців, яких виганяють британці, та працює над про-
грамою «повторного підбору» для тих, хто опинив-
ся без житла.

Із 23 травня, вантажівки знову можуть отримати 
штраф за порушення габаритно-вагових норм – доте-
пер автофіксація ваги працювала в тестовому режимі 
і штрафи не накладалися. За 20 травня WIM-комп-
лекси («зважування у русі») зафіксували 209 ванта-
жівок із перевищенням габаритно-вагових норм. Ан-
тирекорд за перевищенням норми належить автівці 
марки Renault Magnum вагою 63,7 т, при максималь-
но дозволених для такого класу 40 т. Перевізник пе-
ревищив максимально дозволену норму на 43%.  

«Тестовий режим роботи WIM-комплексів, під час 
якого на порушників габаритно-вагових норм не на-
кладаються штрафні санкції, тривав до 22 травня», – 
додали в Укртрансбезпеці. Так, за перевищення норм 
від 5% до 10% доведеться сплатити штраф у 8 500 грн, 
від 10% до 20% - 17 000 грн, від 20% до 30 % – 34 000 
грн. У разі, якщо порушення перевищують 30% вста-
новленої норми, сплатити потрібно буде 51 000 грн.

Нагадаємо, що перевантажені автівки сприяють 
більш швидкому руйнуванню доріг, як наслідок – 
падає швидкість транспортних засобів, що критично 
для логістики воєнного часу. 

Пресслужба Укртрансбезпеки

На даний момент проводяться роботи по зміцнен-
ню кордону із Білоруссю у Житомирській області, 
щоби не допустити вторгнення окупантів, розповів 
мер Житомира Сергій Сухомлін.

«Другої спроби у ворога не буде. Не буде можливо-
сті зайти в Україну так, як вони зайшли 24 (лютий). 
З 1 травня ми почали будувати по всій лінії та бетон-
ні блоки», – зазначив він.

Голова Харківської обласної військової адміні-
страції Олег Синєгубов також висловився на цю те-
му:«По-перше, ми маємо зрозуміти, і ми це вже ро-
зуміємо, що наш сусід нікуди не подінеться. І ми 
повинні вжити абсолютно всіх заходів безпеки: вій-
ськових, логістичних, стратегічних. Потрібні військо-
во-фортифікаційні споруди на кордоні з Російською 
Федерацією – а в нас це 315 км на хвилиночку, дуже 
довгий відрізок кордону. Для того, щоб дійсно ефек-
тивніше протистояти ворогу саме на кордоні. Уже на 
кордоні».

«БМ»

В Україні прогресує паливна криза, унаслідок чого 
розвиваються нові види кустарного бізнесу. Тепер у 
соцмережах та на сайтах безкоштовних оголошень 
можна знайти безліч пропозицій від тих, хто готовий 
постояти за вас у черзі на пальне чи дизель. Про те, як 
зараз заробляють українці, розповідав «Апостроф».

Багато приватних осіб розміщують оголошення 
з підписом «постою за вас у чергі», і, як не дивно, 
послуга користується попитом, оскільки на деяких 
АЗС водіям доводиться проводити в чергах від 3 до 
6 годин.

«Черга на мережній заправці висмоктує бензовоз 
за 6 годин. Це ненормальний попит. Раніше бензо-
воз, залежно від розташування заправки, приїжджав 
раз на тиждень або раз на 2-3 дні. Але за 6 годин... Та-
кого ще не було», - пояснив аналітик UPECO Олек-
сандр Сіренко.

Так звані «стоюни» за свої послуги просять від 150 
до 300 гривень за годину або одразу 1000 гривень за 
виконану роботу без урахування часу в черзі.

Окрім «стоюнів» навколо АЗС також є представ-
ники іншого новоствореного підвиду кустарних біз-
несменів – «несуни», так їх прозвали в народі. Ці 
люди пропонують водіям у черзі вже придбаний бен-
зин у каністрах за ціною на 20-30% більше, аніж на 
заправці.

Можливо, «стоюни» та «несуни» доволі специфіч-
ний бізнес ведуть, але хоча б чесно відпрацьовують 
свої послуги, у той час як продавці талонів на бен-
зин, яких зараз сотні й тисячі в соцмережах, можуть 
не сумлінно виконувати роботу. Надійність угоди з 
цими «ділками» можна підтвердити лише тоді, коли 
вони передадуть вам паперовий талон з рук в руки. 
Водночас у мережі намагаються торгувати електро-
нними талонами з обмеженим терміном придатно-
сті та навіть фотографіями талонів для подальшого 
пред›явлення на заправці.

У селі Заболоття на Рівненщині ще в 2019 році пла-
нували приєднатись до ПЦУ, але представники УПЦ 
МП подали до суду і програли. Коли 10 травня гро-
мада ПЦУ прийшла до храму з відповідними доку-
ментами, щоб проводити богослужіння, то представ-
ники УПЦ МП зчинили колотнечу зі зняттям воріт 
і викликом поліції.

Храм знову було зачинено «до вирішення питань в 
судовому порядку, щодо права власності на майно та 
земельну ділянку».

Коли 16 травня громада увійшла до церкви, то по-
бачили, що «попередники» познімали навіть карни-
зи над вікнами, і то так, що пошкодили і плінтуси на 
стелі, і шпаклівку, розетки та крани повидирали.

«Вчора цілий день прибічники московського па-
тріархату вивозили з будівлі «власні речі», по факту 
майно усієї громади села. Яке ж було здивування, по-
бачити демонтований і вкрадений унітаз із вбиральні. 
Вчергове пробите дно. Прірва між цінностями. Прір-
ва світоглядів», – пише Релігійна Правда.

Олександр Дерев’янчук

Щодня стає відомо про нові жертви серед мирних 
людей, яких жорстоко вбивають окупанти. Днями 
знайшли тіло фотографа й оператора Ігоря Гуденка, 
автора надважливого відео розстрілу протестуваль-
ників на Майдані 20 лютого 2014 року. Він загинув 
від російського снаряда у Харкові, коли знімав злочи-
ни російських окупантів на Північній Салтівці. Про 
це повідомили у «Адвокатській дорадчій групі», пе-
редають Патріоти України.

«24 лютого 2022 року в перші години війни Ігор на 
велосипеді з Салтівки поїхав на харківську окружну 
дорогу знімати війну. В цей день у себе на сторінці 
ФБ він виклав фото, а згодом і відео підбитої техні-
ки. Зв›язок з ним обірвався 25.02.2022 р. Три місяці 
Ігоря вважали таким, що зник безвісти. Його шука-
ли рідні, друзі, знайомі, колеги, сподіваючись, що він 
живий. Але кілька днів тому, його тіло знайшли в од-
ному з будинків, обстріляних російськими окупанта-
ми на Північній Салтівці.

Нагадаємо, що Ігор Гуденко зняв одне із найважли-
віших відео, на якому зафіксовано розстріл протесту-
вальників на вул. Інститутській 20.02.2014 року, і яке 
є важливим доказом в судовому процесі, що добігає 
фіналу. Смерть Ігоря — це велика втрата для Украї-
ни. Він багато зробив для документування важливих, 
історичних для України подій».

До 2014 року 56-річний Ігор Гуденко працював в 
одному з українських видань, на момент повномасш-
табного вторгнення був членом Національної Спіл-
ки Журналістів України.

ЗА ДИТЯЧІ СВАРКИ, 
М›ЯСО ТА ВІДМОВУ 
ВИЙТИ ЗАМІЖ: 
ЯК УКРАЇНСЬКИХ 
БІЖЕНЦІВ У БРИТАНІЇ 
ВИГАНЯЮТЬ ІЗ ДОМУ

«СТОЮНИ» ТА 
«НЕСУНИ»: В 
УКРАЇНІ З’ЯВИВСЯ 
НОВИЙ БІЗНЕС

ФОРТИФІКАЦІЇ ТА 
СТІНИ НА КОРДОНАХ 
ІЗ ВОРОГОМ

ПОРУШЕННЯ 
ГАБАРИТНО – 
ВАГОВИХ НОРМ

СВЯЩЕННИК УПЦ МП 
ВИНІС УНІТАЗ АБИ НЕ 
ЛИШАТИ ГРОМАДІ

«ВІН ЗНІМАВ 
ЗВІРСТВА ОКУПАНТІВ»

Причина в тому, що найбільший в Україні вироб-
ник солі Артемсіль знаходиться в місті Соледар До-
нецької області, де йдуть запеклі бої. Українська 
кам’яна сіль зникла з полиць багатьох магазинів. За-
раз у регіоні ведуться інтенсивні військові дії, і під-
приємство не може працювати на повну потужність. 
Крім того, є проблеми і з транспортуванням продук-
ції. Як зазначає в.о. директора «Артемсолі» Віктор 
Юрін, запас готової продукції з підприємства також 
вивезли у квітні. Згодом такої можливості вже не 
було через обстріли. Водночас у продажу є морсь-
ка сіль імпортного виробництва. Для приготуван-
ня їжі вона цілком придатна, але для консервації не 
годиться.

«БМ» 

ДЕФІЦИТ СОЛІ



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)

НЕМА ДЕ КУПИТИ ЖЕРСТЬ ДЛЯ КОНСЕРВІВ

Федеральне агентство рф з рибальства забило на спо-
лох, оскільки для виробництва консерв у них немає 
жерсті.

Раніше вони закуповували тонке листкове залізо 
(жерсть) в Японії та Європі, але тепер через санкції це 
неможливо зробити.

Як наслідок – тара зросла у ціні на 60-80%, а самі кон-
серви подорожчали майже на 30%. В уряді рф запропо-
нували завозити більше жерсті з Білорусії, пише Forbes.

Це цікаво, що радять завозити більше з Білорусі, адже 
ще одним постачальником був Китай.

«З урахуванням санкцій імпорт зараз можливий 
лише з КНР. На території країни діє кілька підпри-
ємств із виробництва білої жерсті для харчової продук-
ції. Але вони можуть не впоратися зі збільшенням об-
сягу замовлень. Різкий стрибок рубля по відношенню 
до долара в лютому-березні міг призвести до зростан-
ня цін на білу жерсть і, як наслідок, на самі консервні 
банки», – розповів президент Всеросійської асоціації 
рибопромисловців Герман Звєрєв.

НОВИЙ ВАРІАНТ ХІМІЧНОЇ ЗБРОЇ 
Російські окупанти викрали в українських ферме-

рів на півдні України 14 агродронів DJI Agras T30 та 
зазняли чергове пропагандиське відео на якому роз-
казували, що дрони-обприскувачі Україна збиралася 

використовувати для застосування хі-
мічної зброї.

Зазначимо, що на пропагандистсько-
му відео чітко видно, що це звичайні 
агродрони-обприскувачі, які україн-
ські аграрії широко використовують 
для внесення ЗЗР на своїх полях.

Facebook Тарас Трояк

ДІДИ ХАЙ ВОЮЮТЬ
У держдуму рф внесений законо-

проект про відміну вікового цензу для 
укладення контракту про проходжен-
ня військової служби. Тепер подиха-
ти за палаци путіна можуть йти і під-
літки, і пенсіонери. Цікаво бажаючих 
буде багато?

«БМ»

НАЗАД У ЯРМО
У Держдумі запропонували зроби-

ти радянський прапор державним прапором Росії. Цю 
пропозицію вніс так званий депутат Держдуми від Кри-
му Михайло Шеремет, повідомляє РІА Новости.

«Сьогодні західні країни фактично оголосили війну 
прапору Перемоги, повсюдно забороняючи його. Вони 
бояться цього символу, тому що червоний прапор пере-
моги нагадує їм про велич нашого народу і нашу велику 
перемогу. Я думаю, що настав час визнати прапор Пе-
ремоги нашим державним прапором», - наголосив він.

За словами Шеремета, під прапором срср «діди вою-
вали» під час Другої світової війни, а сьогодні під ним 
армія рф нібито «протистоїть неонацистам, які відро-
дилися в Україні та вміло приховують довгі роки свою 
подобу в західних країнах».

УКРІПЛЕННЯ ПОЗИЦІЙ «ПО-РУСЬКИ»

Після визволення низки населених пунктів у Харків-
ській області у мережі показали позиції, які обладнали 
російські окупанти. Одне з таких місць рашисти зміц-
нили мішками з аміачною селітрою.

Мішками з хімікатами окупанти обклали окопи, з 
яких, ймовірно, вели вогонь. 

Позиції рашистів «оригінальними» укріпленнями із 
селітри виявили під населеними пунктом Руська Лозо-
ва, яку напередодні звільнили Збройні сили України.

Примітно, що аміачна селітра може спричинити ви-
бух. Хімікат може здетонувати з руйнівною силою, а 
дим, що виділяється, є смертельно небезпечним.

Повідомляє Telegram-канал «СтратКом ЗСУ»

НОВИНИ 
«З ДУРКИ»


