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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

ПІДТРИМАЙ АРМІЮ 
Ворог зробив 
висновки та змінив 
тактику війни. 
Конфлікт переходить 
у затяжну фазу та в 
іншу форму. Кількість 
контактних боїв 
зменшується. Ворог 
наносить ракетні 
удари, застосовує 
авіацію, масово 
використовує системи 
РСЗО, далекобійну 
артилерію, міномети. 
Україні необхідне 
важке озброєння, яке 
ми вже чекаємо від 
Західних партнерів. На 
деяких наших позиціях 
вже працює зброя 
стандартів НАТО, але 
цього замало для 
перемоги. 
До кінця червня ЗСУ 
повинні отримати 
достаню кількість 
зброї для переходу у 
контрнаступ. 
Нам потрібно 
підтримувати армію 
всіма доступними 
способами. Перемога 
близько. 
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Його створили під керівництвом генерала Валерія 
Залужного. Правовий захист військовослужбовців 
Збройних Сил України - надважливе питання. 

Довкола нього вже об’єдналися адвокати-волон-
тери, які готові надавати безоплатну кваліфіковану 
юридичну допомогу військовослужбовцям та чле-
нам їх родин.  

Первинні юридичні консультації в різних категорі-
ях справ, допомога в підготовці документів для отри-
мання соціальних пільг і гарантій. Кожен військовос-
лужбовець може розраховувати на кваліфікований 
правовий супровід у цих та інших справах.

Телефон: 0681313087, email: Legaladv2022@gmail.
com

Валерій Залужний

СЕЛО ЯГІДНЕ, ПІД 
САМІСІНЬКИМ 
ЧЕРНІГОВОМ

Вони думали, що росіяни сюди не зайдуть. Наві-
що їм маленьке село Ягідне, в якому лише чотириста 
мешканців та п’ять вулиць? Школа, що упирається в 
сосни, яєчну криницю, безліч рослих беріз і широко-
плечих яблунь. 

Прості працьовиті люди і багато людей похилого 
віку. Ось тільки село знаходилося на трасі МО1.

Рашисти завернули з боку лісу. Професіонали, стро-
ковики та тувінці. Танки поставили у дворах, БТРи 
- під вікнами. Самі розташувалися із шиком. На ди-
ванах, ліжках, печі. Вечорами – вогнища, шашлики, 
винишко. Деякі перевзулися у зручні бігові

кросівки. Людей зігнали до шкільного підвалу, пло-
щею 65 квадратних метрів і протримали у ньому 25 
днів. 320-360 осіб. На одному квадратному метрі 3 до-
рослих з дитиною на руках...

На гімнастичній лаві насилу помістилася сім’я: ба-
буся з дідом, син із невісткою та двоє дітей. Чотири-
місячного покласти не було куди і його тримали на 
руках.

Ось нас звільнять і дістанемо величезну сковорідку. 
Насмажити картоплі з цибулькою, присмажити її з ту-
шонкою і свіжим кропчиком. Накриємо у дворі стіл.

У дівчинки бурчало в животі:
- А потім спічем медовик, правда?
Три бранці збожеволіли. Особливо буянила молода 

жінка. Спершу кричала, що є господаркою макаронної 
фабрики і тут її утримують незаконно. Потім перетво-
рилася на голлівудську актрису. Вимагала продюсе-
ра та режисера.

Одного дня привели закривавлену жінку з одноріч-
ною дитиною. Вона з сім’єю прямувала до Вінниці, 
але їхню машину обстріляли. Чоловік і старша доч-
ка загинули на місці, а вона з Варею бігла по полях, 
доки не сховалась у напівзруйнованій конторі. Всю 
ніч здригалася від автоматних черг

і вою безпритульних собак. Вранці її знайшли ту-
винці та привели до підвалу. Люди нагодували кар-
топлею в мундирі, вона насилу проковтнула шматок 
і схлипнула: «Як мені тепер жити?» Підвал відповів 
хором: «Заради Варі».

Літні стали помирати, і їх ховали партіями по п’ять 
людей. Усіх укладали в одну могилу. Під час відспі-
вування рашисти відкрили вогонь. Живі стрибали до 
мертвих. Поранення отримали четверо.

Одну дев’ятнадцятирічну дівчину двічі на годину 
водили на розстріл. Усе хотіли взнати, кому належить 
виявлена в шафі камуфляжна куртка. Бідолаху виво-
дили на город, стріляли поверх голови і кричали: «Те-
пер зізнаєшся, хто її носив?»

Повітря у підвалі не було, адже у ньому одночасно 
знаходилося від 320 до 360 осіб (серед них – 70 дітей). 
Почалася епідемія вітрянки. Лежачі впісювалися. З 
відхожого цебра тягнуло смородом. Чоловіки сиділи 
з голими торсами, діти – в одних памперсах.

Я дзвонила до Ягідного багато разів. Люди розпо-
відали, як спали сидячи, а потім лікували шкіру, що 
лопається на набряклих ногах. Як грали всі разом у 
слова. Намагалися впоратися з відчаєм, адже окупан-
ти переконували, що взяли Чернігів і ось-ось розбе-
руться з Києвом.

- Як ви зараз?
- Добре. Склимо вікна, латаємо дахи, сушимо ков-

дри. Ось картоплю посадили. Груші розцвіли. А там, 
дасть Бог, підуть ягоди.

Ірина Говоруха

СЬОГОДНІ БУВ 
ДУЖЕ СКЛАДНИЙ 
ДЕНЬ

Але також і хороший через те що зробили дуже до-
бру справу.

Під час виходу знайшли бійця, якого під час бою 
поранили. В гарячці бою підрозділ відступив, вийш-
ло так, що і ворог відступив.

У результаті, 4 дні Дмитро провів у посадці сам. На-
клав турнікет і зупинив кров, але від поранення ос-

лаб і самостійно вийти до своїх позицій не зміг. Знай-
шов глиняну яму де затрималася дощова вода і пачку 
вафель, і цього йому вистачило, щоб протриматися 
весь цей час.

Як ми його витягували це окрема історія. Одного 
бійця відправив до позицій за лікарем, а ще з трьома 
транспортували його більше 3 км.

Медики надали допомогу та відправили Дмитра в 
госпіталь.

Радий знайомству з Дмитром. Дуже мужня люди-
на, яка змогла витримати ці 4 дні. Навіть не уявляю 
як він зміг витримати і вижити в цій ситуації.

Сподіваюся, що все з ним буде добре і залишиться 
цілим. Бажаю йому міцного здоров’я.

Max Bugel

ПРОТИ УКРАЇНИ 
РОСІЯНИ 
ВІДПРАВИЛИ 
ВОЮВАТИ 
ВЧИТЕЛЯ З 
ПОЛТАВЩИНИ

Родина чоловіка спілкується українською, а син 
живе в Полтаві. До полону до українських військових 
потрапив вчитель Сергій Запорожець, який переїхав з 
Опішні до Горлівки. Його примусово мобілізували до 
армії «ДНР». Цікаво, що його родина розмовляє укра-
їнською, а син живе в Полтаві. Про це стало відомо з 
інтерв’ю, яке виклав блогер Володимир Золкін. Чо-
ловіка мобілізували 19 лютого, коли проводили по-
казову евакуацію населення з окупованої частини До-
нецької області. Наказ керівництва школи та боязнь 
втратити роботу привели чоловіків до армії. Їм обі-
цяли умови без активних бойових дій, проте 1 берез-
ня вони потрапили під мінометний обстріл. Чоловіки 
здалися у полон ЗСУ того ж дня. Усі полонені були 
працівниками сфери освіти у Горлівці або неподалік 
неї. - У нас були каски зразка 1943 та 1945-1954 років 
випуску. У нас не було бронежилетів, медичних па-
кетів і навіть санітара на всю позицію. Тобто, не дай 
боже що, поранення не було б як перев’язати навіть, - 
розповів Сергій Запорожець. Рядовий стрілок розпо-
вів, що вдома спілкується українською, один з синів 
живе у Полтаві, інший у Мелітополі. Сам чоловік ро-
дом з Опішні Полтавської області. У Горлівці до 2014 
року викладав у школі українську мову та літературу, 
потім став вчителем російської. У 2019 році його вне-
сли до бази «Миротворця», адже був членом вибор-
чої комісії під час виборів ватажка так званої «ДНР» 
2018 року. Тим самим він намагався легалізувати цю 
організацію.

МАКС КУКУРУЗКА 
Кукурузка - прізвище його господарів, які мешка-

ли в Бучі.
Історія Макса просто вражає і вона закінчилась 

хепі-ендом.
Це ж треба самому без господарів місяць прожи-

ти в окупації. За ним повертався тато Кукурузка піс-
ля того, як відвіз дружину Олену з дітьми в безпечне 
місце, але Буча вже була окупована і в їхньому домі 
поселились окупанти. А потім окупанти, коли зали-
шали Бучу вкрали Макса і в БТРі разом з іншим на-
грабованим, замінувавши дитячу кімнату вивезли в 
Білорусь. Можете собі уявити, що він пережив в тій 
пекельній машині і як бідне котяче серце витримало 
той брязкіт та сморід цих нелюдів.

У Білорусі Макс якимось чином втік, але я думаю, 
що окупанти його просто викинули, бо не змогли ві-
діслати як все інше награбоване поштою.

Макса підібрала якась жінка з Гомеля і завдяки 
тому, що кулон на шиї Макса був підписаний він і 
знайшовся. Волонтери зробили Максу документи і 
не взявши ні копійки, доправили котика до своєї го-
сподині Олени в Чехію. Так вони й зустрілись рівно 
через 80 днів. Сім’я Кукурузок, яка всі ці дні шукала 
Макса по всім притулкам і 8-річний Макс.

Ця історія достойна того, щоб по ній зняли фільм.

Благодійний фонд допомоги ветеранам та військо-
вим «Повернись живим».

Рахунок в Ощадбанку:
IBAN: UA223226690000026007300905964
ЄДРПОУ: 39696398
Отримувач: Благодійна Організація «Міжнарод-

ний благодійний фонд «Повернись живим»
Призначення платежу: Благодійна пожертва 

військовослужбовцям.
Рахунок в Приватбанку:
IBAN: UA383052990000026005015017860
ЄДРПОУ: 39696398
Отримувач: Благодійна Організація «Міжнарод-

ний благодійний фонд «Повернись живим»
Призначення платежу: Благодійна пожертва 

військовослужбовцям.

ВАШІ 20 ГРИВЕНЬ 
ДЛЯ АРМІЇ ТЕЖ 
РОБЛЯТЬ СВОЮ 
СПРАВУ

СТВОРЕНО 
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ 
РУХ АДВОКАТИ 
ЗСУ

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
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З 27 травня поновлює рух автобусний рейс з міста 
Гадяча до міста Харкова.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Автовок-
залу Полтава».

6:00 – відправлення автобуса з автостанції Гадяча 
(вул. Лохвицька, 23).

Маршрут руху автобуса: Гадяч, Зіньків, Охтирка, 
Богодухів, Харків.

Дізнатися більше про графік руху, забронювати та 
придбати квитки можна у кілька способів:

– у касах автовостанції Гадяча;
– за допомогою операторів контакт центру: (095) 

228-0000, (096) 228-0000, (063) 228-0000;
– телефон довідкової служби автостанції Гадяча: 

(093) 792-25-54.
«БМ»

Відбувся, 28 травня, отримані кошти використають 
на підтримку ЗСУ. Спільними зусиллями було зібра-
но понад 15 тис. грн.

Благодійні концерти будуть проводитись і в інших 
селах громади.

Сайт Великобудищанської громади

Нове життя приходить у світ попри будь-які по-
дії і своїм чистим поглядом дарує надію й спокій. «З 
початку повномасштабного військового вторгнен-
ня спеціалісти органів державної реєстрації Полтав-
щини видали 2 229 свідоцтв про народження. Це ще 
одне яскраве свідчення незламної жаги до життя всі-
єї української нації», - зазначила керівниця Північ-
но-Східного управління Міністерства юстиції (м. 
Суми) Ірина Свистун.

Життя триває, попри несамовиті спроби його 
зупинити.

Все буде Україна!

У змаганнях взяли участь 6 команд: Гадяч, Сари, 
Веприк, Красна Лука, Петрівка - Романська, 
Лютенька.

Переможцем турніру стала команда с. Веприк, 2 
місце - Лютенька, 3 місце – Красна Лука.

Всього зібрано і перераховано на підтримку ЗСУ 
6 тисяч гривень.

Сергій Бондаренко у Фейсбуці

Засідання 23 позачергової сесії Гадяцької 
міської ради відбулось 27 травня. Присутні 
17 депутатів із 26 обраних. Розглянули 23 
питання порядку денного, з них 14 земельних. 

Подробиці – далі.
На початку засідання присутні вшанували хвили-

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

Першим питанням порядку денного став звіт місь-
кого голови про прийняті рішення виконавчим комі-
тетом в міжсесійний період.

Наступним було питання про безоплатну переда-
чу матеріальних цінностей, що знаходяться на балан-
сі виконавчого комітету міської ради. В основному, 
були передані паливо-мастильні матеріали для до-
бровольчого формування, територіальної оборони, 
військомату та для комунальних підприємств грома-
ди. Окрім цього, затвердили передачу продуктів хар-
чування з балансу відділу освіти, на потреби добро-
вольчого формування.

Звіт про виконання бюджету  
за перший квартал:
Дохід – 60 мільйонів 380 тисяч грн при 
плані в 59 мільйонів 466 тисяч грн:
доходів до загального фонду без 
трансфертів - 37 млн. 302 тис. грн:
ПДФО – 20 млн. 902 тис. грн;
за користування іншими природніми 
ресурсами 2 млн. 858 тис. грн;
внутрішніх податків - 2 млн. 894 тис. грн;
податку на майно - 3 млн. 527 тис. грн;
єдиний податок - 6 млн. 490 тис. грн;
оплата за надання інших адміністративних 
послуг - 418 тис. грн.
У порівнянні з відповідним періодом 
2021 року, доходів до загального фонду 
надійшло на 4 млн. 835 тис. грн більше.
Офіційні трансферти з державного бюджету до 
загального фонду 23 мільйони 78 тисяч гривень:
100% базової дотації в сумі 2 млн. 332 тис. грн;
освітня субвенція – 12 млн. 546 тис. грн;
субвенції місцевих бюджетів – 5 млн. 201 тис. грн;
спеціальний фонд – 790 тис. гривень.
Видаткова частина бюджету – 
51 мільйон 377 тисяч грн:
фінансування органів місцевого 
самоврядування – 4 млн. 553 тис. грн;
освіта – 31 мільйон 631 тис. грн;
охорона здоров’я – 3 млн. 404 тис. грн;
соціальний захист – 2 млн. 219 тис. грн;
культура – 2 млн. 433 тис. грн;
фізична культура і спорт – 397 тис. грн;
ЖКГ – 5 млн. 863 тис. грн;
водопровідно-каналізаційне 
господарство – 766 тис. грн;
вивезення сміття – 150 тис. грн;
благоустрій населених пунктів 
– 3 млн. 315 тис. грн;
відшкодування різниці в тарифах 
– 1 млн. 800 тис. грн;
утримання та розвиток 
автотранспорту – 132 тис. грн;
заходи запобігання надзвичайних 
ситуацій – 96 тис. грн;
збереження природно заповідного 
фонду – 139 тис. грн.
Із усієї видаткової частини бюджету, на виплати за-

робітної плати витрачено 31 млн 853 тис грн, що ста-
новить 62% загальної суми видатків.

Наступним питання депутати затвердили надан-
ня одноразової матеріальної допомоги на вирішення 
соціально-побутових питань у розмірі по 5 тис. грн 
сім’ям тих громадян, які мобілізовані до ЗСУ та ін-
ших військових формувань.

Для отримання разової грошової допомоги у розмі-
рі 5 тисяч гривень сім’ям громадян (громадянам), які 
зареєстровані на території Гадяцької міської терито-
ріальної громади та мобілізовані до Збройних Сил 
України, Національної гвардії України, Служби безпе-
ки України, Державної прикордонної служби України, 
Державної спеціальної служби транспорту, Держав-
ної служби спеціального зв’язку та захисту інформа-

ції України, інших військових формувань України, не-
обхідно надати такі документи:

- заяву про надання разової грошової допомоги від 
дружини/чоловіка чи одного з батьків мобілізовано-
го (у разі відсутності сім’ї чи батьків – безпосередньо 
від мобілізованого громадянина);

- копію паспорта заявника (сторінки 1, 2, 3-6 (в разі 
необхідності), сторінку з вказаним місцем реєстра-
ції) або копію ID-картки з Витягом із державного де-
мографічного реєстру щодо реєстрації місця прожи-
вання особи;

- реєстраційний номер облікової картки платни-
ка податків (ідентифікаційний номер) або довідку 
(штамп у паспорті) органів державної податкової 
служби про відмову від ідентифікаційного номеру 
через свої релігійні або інші переконання;

- копію свідоцтва про шлюб/ свідоцтва про 
народження;

- довідку з підрозділу територіального центру комп-
лектування та соціальної підтримки (військової ча-
стини), про те, що член сім’ї є дійсно мобілізованим 
відповідно до указу Президенту України;

- інформація про реквізити карткового рахунку у 
банківській установі.

Документи необхідно надати у Гадяцьку міську 
раду, кабінет № 6, яка знаходиться за адресою: вул. 
Лесі Українки, буд. 2, м. Гадяч, тел. (05354) 2 34 25.

Загальна сума виплат становить 2 млн. грн. Відпо-
відно, наступним питання депутатами було затвер-
джене рішення про збільшення видаткової частини 
бюджету на суму 2 млн. 50 тис. грн. З них, 50 тис. грн 
за програмою підтримки правоохоронних органів.

Більшістю голосів, депутати підтримали переймену-
вання вулиці Жовтнева, у місті Гадяч, на вулицю Іва-
на Виговського, проти проголосувало двоє.

Блок земельних питань
Передача земельних ділянок у власність неможлива, 

у зв’язку з військовим станом. Міська рада вирішила 
надавати відповідні земельні ділянки, на які виготов-
лена технічна документація, в оренду під 8%, строком 
на 1 рік. Таким чином, люди вже зараз зможуть кори-
стуватись землею, а через рік отримають її у власність. 
Всього, затверджено 9 таких рішень.

КП «Гадяч – Агро» отримало у оренду три земельні 
ділянки: 13,78 га, 3,56 га та 1,31 га.

ФГ «Жито 3» та ФГ «Троя» продовжили орен-
ду земельних ділянок площею 12,46 га та 7,24 га 
відповідно.

Влад Лидзарь

За чинними тарифами «Нафтогазу» та «Кремен-
чукгаз Трейдінг» не змінилася.

Із 1 червня продовжують діяти наступні тарифи на 
природний газ для побутових споживачів:

базова річна пропозиція – 7,99 грн за 1 м2;
місячна пропозиція – 7,99 грн за 1 м2.
Нагадаємо, вартість газу для побутових спожива-

чів  не мінятимуть через воєнний стан та економіч-
ну ситуацію, яка склалася в країні через напад росії. 

«БМ»

БЛАГОДІЙНИЙ 
КОНЦЕРТ У ВЕПРИКУ

АВТОБУС У ХАРКІВ

ЦІНА НА ГАЗ ЧЕРВЕНЬ

ТУРНІР ІЗ МІНІ-
ФУТБОЛУ НА 
ПІДТРИМКУ ЗСУ

Міський голова повідомив про отримання 
листа, який підписаний начальником 
відділення Миргородського районного 
відділу поліції ГУНП у Полтавській 
області №1 (Гадяч) з вимогою 
повернути 33% сплачених коштів у 
бюджет. У листі йшлось про те, що до 
міського бюджету було сплачено 1,5 
мільйонів гривень ПДФО і не менша 
сума сплачених штрафів, тобто, разом 
3 мільйони. Виходячи з тексту листа, 
міська рада повинна повернути 1 мільйон 
гривень, або підрозділ поліції буде 
вимушений змінити місце реєстрації, 
у даному випадку на Полтаву.
Виникають питання до компетентності 
юристів поліції Полтавщини. 
До міського бюджету надходить тільки 
60% ПДФО, а кошти із сплати штрафів 
повністю надходять до Державного 
бюджету. Звідки взяті 3 мільйони 
гривень? Причому, сама «вимога» 
побудована в ультимативній формі. 
Реєстрація в іншому місті ніяким 
чином не змінить місцезнаходження 
відділення поліції та її залежність 
від комунальних установ міста, а 
працівники поліції так само продовжать 
жити на території Гадяцької громади 
і користуватись її благами. Можливо, 
потрібно домовлятись, а не вимагати?

62% БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ 
ВИТРАЧАЄТЬСЯ НА ЗАРОБІТНІ ПЛАТИ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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2 червня 2022 року4 На варті

Минулого тижня
народилося 
4 немовлят

10 осіб 
пішли
з життя

жодна пара
не одружилася

жодна пара 
не
розлучилася

27 травня, близько 12:40, поблизу села Радалівка 
Глобинської громади сталася ДТП.

За попередньою інформацією, 24-річний водій ван-
тажівки «КамАЗ» не впорався з керуванням та допу-
стив перекидання транспортного засобу. Унаслідок 
ДТП мінеральне добриво, яке перевозилось на авто, 
вилилось в річку Хорол. Водій не постраждав.

На місці події працювали поліцейські, рятувальни-
ки та екологи. Поліція з’ясовує обставини та причи-
ни дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ комунікац ії поліції Полтавської області

Місцевий мешканець стріляв із пневматичної руш-
ниці і влучив кулею у ногу дівчинки. Постраждалу 
госпіталізували, а рушницю вилучили.

27 травня, близько 22 години, до сектору поліцей-
ської діяльності № 2 (смт. Диканька) Полтавського 
райуправління поліції надійшло повідомлення від 
медиків, що у Диканьці на одній із вулиць 12-річна 
дівчинка отримала поранення, характерне для пострі-
лу із пневматичної зброї. Поліція розпочала розслі-
дування. Про це повідомили у відділі комунікації по-
ліції Полтавщини.

Ігор Гурин, начальник СПД № 2 (смт. Диканька) 
Полтавського райуправління поліції, зазначив: «От-
римавши повідомлення про травмування дитини на 
місце події негайно прибула слідчо-оперативна група 
поліції. Попередньо встановлено, що 31-річний міс-
цевий житель на території свого господарства стріляв 
із власної пневматичної рушниці. Внаслідок пострі-
лу куля влучила у ногу 12-річної дівчинки, яка разом 
із друзями гуляла неподалік. Дівчинка була госпіта-
лізована до лікарні та після надання необхідної ме-
дичної допомоги відпущена додому. Загрози її жит-
тю та здоров’ю немає. Наразі пневматична рушниця 
у чоловіка вилучена. Поліція проводить слідчі дії».

 За даним фактом службою дізнання поліції, під 
процесуальним керівництвом Диканської окружної 
прокуратури, розпочато кримінальне провадження, в 
рамках якого з’ясовуються всі обставини даної події.

Полтавський апеляційний суд розглянув 
скаргу 50-річного Андрія Чекала, якого 1,5 
року тому засудили до довічного ув’язнення 
за те, що він живцем спалив свою дружину. 
Про це повідомила прес-служба прокуратури 
Полтавщини.
Нагадаємо, що 4 червня 2020 року Андрій Чекало 

зайшов у приміщення магазину «Фея» близько 16-ї 
години та зачинив двері зсередини. Він облив жін-
ку легкозаймистою рідиною та підпалив. Перехожі 
одразу повідомили про подію в поліцію. Коли на міс-
це прибули правоохоронці, рятувальники та медики, 
вогонь вже охопив значну площу магазину і жінку 
не вдалося врятувати. Потерпіла отримала терміч-
ні опіки 70%-79% поверхні тіла та опіковий шок і від 
отриманих травм померла на місці. Наступного дня 
Андрію Чекалу повідомили про підозру. В судово-
му засіданні, під час обрання запобіжного заходу, він 
визнав, що через ревнощі облив себе та свою дружи-
ну Людмилу легкозаймистою сумішшю та підпалив, 
щоб покінчити з життям разом.

Чекалу висунули обвинувачення в умисному вбив-
стві, вчиненому з особливою жорстокістю та спосо-
бом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також 
у носінні холодної зброї без передбаченого законом 
дозволу (п. п. 4. 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 КК Укра-
їни). 29 жовтня 2020 року Крюківський райсуд Кре-
менчука засудив Чекала до найвищої міри покаран-
ня — довічного ув’язнення. Тоді чоловік висловив 
своє останнє слово і не розкаявся. Він зауважив, що 
взагалі-то злочин скоєно щодо нього — його честь та 
гідність зачепили зрадою. Протестуючи проти цього 
вчинку дружини та проти суспільства, яке захищає 
такі дії, Чекало вирішив спалити і себе і зрадницю. 
Аргументував це тим, що тисячоліттями за зраду жі-
нок засуджували, спалювали та забивали камінням, 
а зараз суспільство захищає зрадниць.

Журналістам Чекало пояснив, що до вироку йому 
байдуже — він виніс собі вирок ще 5 місяців тому, 
коли вирішив загинути разом із дружиною. Водно-
час, за інформацією прокуратури, під час злочину чо-
ловік був одягнений у вогнетривкий костюм, а екс-
пертиза визнала його психічно здоровим. Крім того, 
він подав апеляційну скаргу на вирок Крюківського 
райсуду. У Полтавському апеляційному суді Чекало 
визнав провину частково. Він підтвердив, що зазда-
легідь готувався до злочину. Водночас просив зміни-
ти кваліфікацію дій і призначити мінімальне пока-
рання, адже, на його думку, полум’я, що розгорілося 
внаслідок підпалу, не загрожувало іншим людям, а 
дружина не страждала, бо перебувала у вогні не біль-
ше 10 секунд. Але суд залишив апеляційні скарги Че-
кала та його захисника без задоволення, а рішення 
суду першої інстанції — без змін. Таким чином довіч-
не ув’язнення для 50-річного Андрія Чекала набрало 
законної сили. Він ще має право на касаційну скаргу.

У шахрайську пастку потрапила жителька Козів-
ської громади, котра хотіла придбати талони на паль-
не через одну із соціальних мереж. Поліцейські вста-
новлюють обставини афери та застерігають громадян 
від таких випадків.

За словами потерпілої, в одній із соцмереж вона 
знайшла оголошення про продаж талонів на бензин. 
Зв’язалася з продавцем. Після розмови з ним, жін-
ка перерахувала на картковий рахунок незнайомця 
3600 гривень. Проте обіцяних талонів вона не отри-
мала і гроші їй не повернули. За даним фактом розпо-
чато кримінальне провадження за статтею 190 (шах-
райство) Кримінального кодексу України. Тривають 
оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські радять: у жодному разі не переказуйте 
кошти наперед незнайомцям та ніколи не купуйте та-
лони з рук у сторонніх осіб. Картки на пальне можна 
придбати лише через офіційні компанії та регіональ-
ні представництва автозаправних станцій.

«БМ» 

ВНАСЛІДОК ДТП СТАВСЯ 
ВИТІК МІНЕРАЛЬНОГО 
ДОБРИВА 

У ДИКАНЬЦІ 
ЧОЛОВІК ПОРАНИВ 
12-РІЧНУ ДІВЧИНКУ 

ДОВІЧНЕ 
УВ’ЯЗНЕННЯ 
НАБРАЛО 
ЗАКОННОЇ СИЛИ

НЕ КУПУЙТЕ ТАЛОНИ 
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ 

30 травня, близько 23:40, під час грози блискавка 
влучила в автозаправку мережі BVS, що на вулиці 
Половки у Полтаві.  Від удару спрацювала система 
сповіщення. Через гучномовець запустилося пові-
домлення про евакуацію людей:

«Увага! На території АЗС виникла небезпечна си-
туація. Всі, хто не залучений у роботі, негайно по-
киньте територію! Зберігайте спокій!»

Голос гучномовця розносився по всьому мікрора-
йону. У акомпанементі із повітряною тривогою, шу-
мом дощу і гуркотом грому це створювало гнітючу 
атмосферу. Запис транслювався протягом години. 
До АЗС виїхала бригада рятувальників, яка не вия-
вила на об’єкті пожежу, тому сповіщення вимкнули. 

«Полтавщина»

43-річний водій перевозив близько двох кубічних 
метрів дубових колод та під час перевірки не надав 
дозвільних документів на неї.

Під час огляду автомобіля, правоохоронці знайш-
ли бензопилу. Водій повідомив, що деревину він за-
брав у лісі. При огляді вказаного місця було виявле-
но ще більше деревини.

За даним фактом відкрили кримінальне прова-
дження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу Укра-
їни. Автомобіль з деревиною вилучили. Тривають 
слідчі дії. 

Про це повідомляють джерела у відділенні поліції 
№ 1 Миргородського РВП.

Довідково: незаконна порубка або незаконне пе-
ревезення, зберігання, збут лісу карається штрафом 
від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян або обмеженням волі на 
строк до трьох років, або позбавленням волі на той 
самий строк.

«БМ»

Всесвітній день без тютюну 
відзначається 31 травня. 
В Україні, за даними МОЗ, щороку від хвороб, 

спричинених вживанням тютюну, помирає 85 тисяч 
українців. У липні мають набути чинності деякі за-
конодавчі зміни, спрямовані на зменшення цього ри-
зику. Так, електронні сигарети, IQOS та glo прирів-
няні до звичайних сигарет, і їх не можна буде палити 
в громадських місцях. 

Із 11 липня електронні пристрої для куріння буде 
заборонено використовувати у громадських місцях. 
За порушення правил продажу та місць для куріння 
штрафуватимуть:

- за продаж IQOS/glo та електронних сигарет не-
повнолітнім – загрожує 1020 грн штраф, за повтор-
не порушення – 10,2 тис. грн;

- за куріння електронних сигарет, IQOS/glo, калья-
нів у громадських місцях (крім кафе, барів, рестора-
нів) – 1000 грн, за повторне порушення – 10 тис. грн;

- за куріння у кафе, барах, ресторанах (для влас-
ників закладів) – 3000 грн, за повторне порушення 
– 15 тис. грн.

Нагадаємо, що «антитютюновий» законопроєкт 
було ухвалено парламентом 16 грудня минулого 
року. 

За даними дослідження, в середньому один украї-
нець, який палить, за рік витрачає на цигарки 823 до-
лари за середньої ціни пачки 2,26 долара.

«БМ» 

Відносно 30-річного водія автомобіля ЗАЗ Форза 
поліцейськими було складено три адміністративних 
матеріали за допущені у сфері безпеки дорожнього 
руху порушення, а також кримінальне провадження.

Як повідомив Віталій Ярмолюк, начальник Мирго-
родського районного відділу поліції, 26 травня, пра-
цівники сектору реагування патрульної поліції зу-
пинили автомобіль у Миргороді, на вулиці Гоголя, за 
проїзд на заборонний сигнал світлофора — водій лег-
ковика проїхав пішохідний перехід на червоне світло. 
А під час перевірки документів з’ясувалося, що чо-
ловік не має посвідчення водія та перебуває у стані 
сп’яніння. Тест, зроблений за допомогою спеціально-
го технічного засобу, показав 2,92 проміле алкоголю.

Намагаючись вплинути на рішення працівників 
патрульної поліції, порушник запропонував право-
охоронцям гроші. Результат неправомірної пропо-
зиції — 3 адміністративних матеріали та криміналь-
не провадження.

 За матеріалами відділу комунікації поліції Полтавщини

БЛИСКАВКА 
ВЛУЧИЛА В АЗС

НЕЗАКОННЕ 
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НЕТВЕРЕЗИЙ ВОДІЙ 
НАМАГАВСЯ ВІДКУПИТИСЯ 
ВІД ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ДАВАЙТЕ КИДАТИ
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Інститут нацпам’яті акцентує, що відповідно до 
пп. «ґ» п. 4 частини першої декомунізаційного зако-
ну «до символіки комуністичного режиму віднесено 
пам’ятники, присвячені особам, які обіймали керів-
ні посади в комуністичній партії (посаду секрета-
ря районного комітету і вище), особам, які обіймали 
керівні посади у вищих органах влади та управлін-
ня СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або авто-
номних радянських республік». Микола Підгорний 
(1903–1983) — радянський державний і партійний 
діяч, член ЦК КПУ у 1952–1966 роках і т. д., тож є 
особою, яка обіймала керівні посади у комуністич-
ній партії.

«Виконавчий комітет Карлівської міської ради по-
відомляє, що пам’ятник Підгорному на території мі-
ста Карлівка Полтавського району демонтовано», - 
зазначив у офіційній відповіді Полтавському офісу 
УІНП тимчасово виконуючий обов’язки міського го-
лови, секретар ради Сергій Бобрицький.

«Це історія «з бородою». Ще влітку 2020 року у 
Карлівці стався кричущий прецедент. Було грубо по-
рушено норми декомунізаційного Закону: на стадіоні 
ФК «Карлівка» за участі в. о. міського голови Олега 
Стовбуна та інших представників місцевої влади від-
новили раніше демонтований пам’ятник першому се-
кретарю ЦК компартії Миколі Підгорному. Інститут 
нацпам’яті відреагував миттєво. Голова УІНП Антон 
Дробович скерував листа прокуратурі та Національ-
ній поліції. Невдовзі тодішній голова Полтавської 
ОДА Олег Синєгубов розпорядився демонтувати не-
законний об’єкт. Дійшло до того, що Кобеляцька про-
куратура навіть порушила кримінальну справу проти 
карлівських посадовців. І от нарешті погруддя кому-
ністичного злочинця прибрали з публічного просто-
ру громади», - розповів Олег Пустовгар.

Він наголосив, що комуносимволіку росіяни зараз 
використовують задля спроб окупації. Диктатор дер-
жави-окупанта постійно обурювався процесом деко-
мунізації в Україні. Бункерний дід Путін і його армія 
вбивць і мародерів, прагнучи відтворити СРСР і ре-
пресивні сталінські практики продовжують на укра-
їнській землі чинити страшні злочини. Тож ігнору-
вання норм декомунізаційного закону сприймається 
нині ще і як підігрування російським окупантам. 

У Полтавському офісі УІНП нагадали очільникам 
територіальних громад Полтавщини про неприпусти-
мість саботажу декомунізації.

Полтавський офіс УІНП

Благодійний внесок для участі становив 200 грн. 
Проте дозволяли взяти участь в забігу безкоштовно 
чи з внеском на власний розсуд. Кошти передадуть 
на підтримку воїнів ЗСУ.

Про це стало відомо з фейсбук-сторінки 
організаторів.

«Забіг проти війни» відбувся 29 травня в місько-
му Сосновому парку міста Лохвиця. Захід організу-
вала Лохвицька міська рада та міський осередок ГО 
ВФСТ «Колос».

Учасникам пропонували три дистанції:
1,8 км — для школярів та бігунів-початківців;
5 км та 10 км — для бігунів-аматорів та спортсменів.

Харківський рибгосп передав Полтаві 20 тисяч 
мальків судака, яких випустили на пляжах Ворсклу 
25 травня. Зариблення на першому міському пляжі 
організувала ГО «Річки Полтавщини». Мальків риби 
безкоштовно надало Краснокутське рибне господар-
ство, яке розташоване у Харківській області. Рік тому 
рибалки-ентузіасти купили у цьому підприємстві су-
дака для зариблення Ворскли.

Детальніше про це розповів голова організації ГО 
«Річки Полтавщини» Олександр Штейман:

«Коштів не було, бо все витрачали на армію та ЗСУ. 
Мені телефонує керівник Краснокутського рибгоспу 
і каже: «Хлопці, приїдьте і візьміть у мене зарибок». 
Я говорю, що у нас немає коштів, бо ми все на армію 
витратили. Він говорить, що безкоштовно дасть, але 
не було палива, щоб її довести. На наступний день 
директор говорить «Саня, зустрічай, я в Полтаві, ось 
вам зарибок». Він передав нам рибу, ми поїхали й ви-
пустили її на пляжі. Він привіз на суму мінімум 30 
тисяч грн».

Олександр Штейман

На ранок 25 травня волонтери вже зібрали близь-
ко 40 тисяч гривень.

Про це повідомила волонтерка, керівник громад-
ської організації Команда небайдужих та голова бла-
годійного фонду Полтавський батальйон небайдужих 
Наталія Гранчак.

«Акція #маминепечиво придумана та започатко-
вана Інною Якобенко набрала більших обертів ніж 
ми очікували. Вона настільки популярна, а печиво 
небувало смачне, що потребуємо активної допомоги 
волонтерів, які готові прямо сьогодні-завтра напек-
ти вдома смачного печива і принести до #будиночок 
Миколая біля Свято-Успенський кафедральний со-
бор м. Полтава. Засновниця акції поставила собі мега 
ціль, знову зібрати на автівку для наших захисників 
сама випікаючи та продаючи особисто печиво в рези-
денції Миколая. Зібрано уже близько 40 тис гривень. 
Потрібно хоча б 80», – зазначила Наталія Гранчак.

Нагадаємо, благодійна акція «Мамине печиво» 
триває до 1 червня. 

Вони розмістилися в школах, дитячих садках, гур-
тожитках. Поселили людей у своїх домівках і жи-
телі області. Вже більше ніж 9,3 тисячі приват-
них домовласників прихистили понад 32 тисячі 
переселенців.

Обласна адміністрація зібрала всю інформацію 
та передала до профільного міністерства. Власни-
ки житла отримають державну компенсацію – по 
450 грн на місяць за кожного переселенця для опла-
ти комуналки. 

Про це повідомив Дмитро Лунін,  
голова Полтавської ОВА

Аграрії Полтавщини посіяли 1402,6 тис. га сіль-
ськогосподарських культур. Це 100% запланованих 
під посів площ. 

Зокрема ранніх зернових та зернобобових посія-
ли 91,9 тис. га, соняшнику – 384,2 тис. га, цукрово-
го буряку – 20,2 тис. га, ярого ріпаку – 800 га. Кар-
топлі посадили 54,2 тис. га. Гречки посіяли 2,5 тис. 
га, проса – 5,4 тис. га. Кукурудзи – 621,6 тис. га, сої 
– 122,1 тис. га.

«Тепер головне попереду. Виростити та зібрати вро-
жай. Я впевнений, що Полтавщина і з цими завдан-
нями впорається, як і з посівною кампанією. Ми три-
маємо наш продовольчий фронт. Слава Україні!», 
- зазначив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

У КАРЛІВЦІ 
ДЕМОНТУВАЛИ 
ПАМ’ЯТНИК МИКОЛІ 
ПІДГОРНОМУ

У ЛОХВИЦІ ПРОЙШОВ 
БЛАГОДІЙНИЙ ЗАБІГ

«МАМИНЕ ПЕЧИВО» 
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ВОРСКЛИ 

ПОЛТАВЩИНА 
СТАЛА ПРИХИСТКОМ 
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Перша з депутаток міської та обласної ради Пол-
тавщини, хто зробив такий вибір –

Катерина Бабіч. Про це вона повідомила у 
соцмережах:

«Дякую життю, що народилась українкою! Свідо-
мо і з повною відповідальністю прийняла рішення 
мати честь служити вільному і непереможному на-
роду України», – йдеться у повідомленні.

Жінка працює заступницею директора Полтавсько-
го краєзнавчого музею. Після 24 лютого стала волон-
теркою громадського руху «Оборона Полтави».

«Кременчуцька газета»

30 травня відбулося засідання Ради оборони Пол-
тавської області, де розглядали питання можливо-
го зменшення комендантської години. Після обгово-
рення вирішили залишити усе як є – з 22:00 до 05:00.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної 
військової адміністрації Дмитро Лунін.

Скорочення комендантської години на Полтавщи-
ні нині є недоцільним, тому пропозицію розпочина-
ти її з 23:00 правоохоронці вважають небезпечною.

Також під час брифінгу 26 травня Дмитро Лунін 
розповів, що не варто перебувати на вулицях у тем-
ну пору дня. Тому кафе й ресторани не можуть про-
довжувати роботу довше, аніж до комендантської 
години.

Під комендантською годиною слід розуміти забо-
рону перебувати на вулицях та в інших громадських 
місцях без спеціально виданих перепусток і посвід-
чень особи. Така заборона повинна вводитися на пев-
ні години.

На сесії Полтавської міської ради, 31 травня, місь-
кий голова Олександр Мамай оголосив про те, що на-
дійшли звернення від депутатів О. Деркач, Т. Годяк 
та Є. Момонта про вихід із фракції партії «Опози-
ційна платформа — За життя». Таким чином, фрак-
ція «ОПЗЖ» у Полтавській міській раді припинила 
своє існування. До її складу входило 4 депутати, - по-
відомляє видання «Полтавщина».

Цікавим залишається той факт, що партія «ОПЗЖ» 
досі існує в Гадяцькій міській раді. В її складі, на да-
ний момент, два депутати: Ян Власенко та Лари-
са Окаянченко. А в Миргородській районній раді 
партію «ОПЗЖ» представляє ще один гадячанин – 
Олександр Окаянченко.

20 березня Рада національної безпеки і оборони 
України вирішила заборонити будь-яку діяльність 
проросійських партій. До списку з 11 заборонених 
партій увійшла й «ОПЗЖ». Минуло два місяці – до 
Гадяча, як ми бачимо, хвиля ще не дійшла. 

«БМ»

Із 23 по 27 травня спеціалісти Полтавського район-
ного управління Головного управління Держпрод-
споживслужби здійснили 16 перевірок пунктів для 
проживання вимушено переселених осіб.

Перевірки проводилися на предмет дотримання мі-
німальних вимог щодо забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення під час екстре-
ного облаштування місць тимчасового перебування 
внутрішньо переміщених осіб у зв’язку зі збройною 
агресією російської федерації. Також фахівці Служ-
би здійснили моніторинг 14 пунктів видачі гумані-
тарної допомоги та пункт приготування їжі для по-
треб тероборони.

На даних об’єктах проведено роз’яснювальну ро-
боту щодо правил отримання, зберігання, приготу-
вання та транспортування харчових продуктів згідно 
з вимогами законодавства. Також, з метою недопу-
щення погіршення санітарно-епідеміолонічної си-
туації, пов’язаної з забезпечення населення питною 
водою, спеціалісти здійснили дві комісійні перевір-
ки сільських водогонів. На обох водогонах виявле-
но порушення.

Спеціалісти Управління направлять до органів міс-
цевого самоврядування інформаційні листи із пере-
ліком виявлених порушень, які необхідно усунути.

ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області
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МІСЬКРАДІ 
ПРИПИНИЛА 
ІСНУВАННЯ 
ФРАКЦІЯ ПАРТІЇ 
«ОПЗЖ»

КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА 

ПЕРЕВІРКИ 
САНІТАРНИХ НОРМ 
ГУМАНІТАРНИХ 
ПУНКТІВ

ПОЛТАВСЬКА 
ДЕПУТАТКА ПІШЛА 
ДО ЗС УКРАЇНИ
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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 перео-
формленням. Тел. 0500339845
 БУДИНОК житловий із гос-
подарськими спорудами та з/д, 
с. Вечірчено. Тел. 0994228777
 БУДИНОК, пров. Чапаєва, 
22. Всі комунікації, два входи, 
від першого власника. З/д 6,9 
соток, господарські споруди, 
з/п 73 м.кв. Тел. 0954238850
 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.
 БУДИНОК 80 м.кв., вул. Н. 
Грунь. Всі господарські спо-
руди. З/д 10 соток. Недорого. 
Тел. 0953995098. 
 ДАЧА 2-поверхова, кооп 
«Нафтовик». Плита, камін, 
сарай, полив води, сад, город. 
Тел. 0667011653, 0975799474. 
 БУДИНОК житловий, з/п 
58,8 м.кв., м. Гадяч, р-н ринку 
«»Орбіта. На подвір’ї є гараж, 
літня кухня, сарай, огород. З/д 
приватизована. Ціна 18 тис. 
доларів. Тел. 0664993336
 БУДИНОК із господар-
ськими спорудами по вул. Вок-
зальна. Площа 84 м.кв., з/д 6 
соток. Ціна 18 тис. у.о. Мож-

ливий торг. Тел. 0992496908, 
0689124778
 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

 2-КІМН. кв., 30 м.кв., 
1-поверховий будинок, р-н В. 
Круга. Газ, вода, лічильники. 
Без зручностей. Сарай, погріб. 
Недорого. Торг при огляді. Тел. 
0669129442.
 2-КІМН. кв., 1/2 поверх, 
центр, індивідуальне опалення, 
утеплена. Ціна при огляді. Тел. 
0994703562
 3-КІМН.кв., 62,3 м. кв., 5-й 
поверх, м/п вікна, лічильники, 
опалення централізоване, не 
кутова, Полтавська, 100. Тел. 
0667121463. 
 1-КІМН. кв., з/п 45,7 м.кв., 
житлова кімната 22 м.кв., 3-й 
поверх, р-н Старі Черемушки. 
Тел. 0958950040, 0956193381. 
 2-КІМН. кв., в 1-поверховому 
будинку, центр міста. Є світло, 
газ, вода, лічильники. Площа 
35,9 м.кв. Недорого. Торг. Тел. 
0958497388, 0951234372. 
 2-КІМН. кв., 70 м.кв., 
1-поверховий будинок, газ, 
вода, індивідуальне опа-
лення, сарай, з/д 0,4га., вул. 
Лохвицька. Тел. 0667789136, 
0678692045

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

 З/Д 8 соток, з нежилим 
будинком. Комунікації частково, 
молодий сад. Вул. Першотрав-
нева, 101 (біля РЕСу). Ціна дого-
вірна. Тел. 0956843543 
 З/Д 10 соток, с. Малі 
Будища, нагорі (недалеко від 
села). Ціна договірна. Тел. 
0955732622. 
 З/Д 16 соток, приватизо-
вана, з фундаментом, 150 МЗ в 
«болгарському містечку». Тел. 
0953514363 
 З/Д під будівництво житло-
вого будинку, площа 25 соток, 
с. Малі Будища (нагорі, біля 
зупинки ). Тел. 0953514363

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

 МАГАЗИН навпроти «Полта-
ва-Банку». Тел. 0957686030
 ЦЕХ по виготовленню троту-
арної плитки з обладнанням. Ціна 
договірна. Тел. 0502812828

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 
 ПРИМІЩЕННЯ під магазин, 
офіс, салон краси вул. Шев-
ченка, 44, площа 50 м. кв. (вхід 
з центральної вулиці). Новий 
сучасний ремонт. Центр міста, 
гарна локація. Зупинка місь-
кого транспорту, пішохідна зона. 
Оренда від власника без комісії. 
Перша здача після капітального  
ремонту. Запитання за  тел.: 
0509608070
 КВАРТИРА комфорт-класу. 
На тривалий термін та подобово. 
Тел. 0508313950
 ГАРАЖ цегляний, р-н вул. 
Гагаріна, 76. Оглядова яма, 
погріб. Тел. 0505530390 (Сергій)
 3-КІМН. кв., центр міста, р-н 
Приват Банку. Повністю вмебльо-
вана, телевізор, пральна машина, 
бойлер, Інтернет та кабельне 
ТБ. Перший поверх. На три-
валий термін. Тел. 0663120600, 
0964949009
 ГАРАЖ у центрі міста. Тел. 
0995586145

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

ГАРАЖІ
Продаж

 ГАРАЖ 6х4м., р-н цегельного 
заводу. Тел. 0995372117. 
 ГАРАЖ, р-н Сарського 
перехрестя, з погребом. Тел. 
0682833419
 ГАРАЖ з погребом, р-н 
Сарського перехрестя. Тел. 
0682833419

0661106006, 
0974695275

КУПЛЮ 
КОРІВ, БИКІВ, 
КІЗ, КНУРІВ, 

СВИНОМАТОК
ДОРІЗ

ТЕ
Л

.
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Оголошення, реклама

22

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 22

биків, корів, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

свиней 
свиноматок 
кнурівКУПЛЮ

26

м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

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. (22)
 ТРАКТОР МТЗ-80 у робочому 
стані. Деталі по телефону. Тел. 
0986768108
 СІВАЛКА зернова 6,3 
м. Повний комплект. Тел. 
0680539775

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, вкладень 
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
 ZAZ Sens, 2014 р.в., газ 4 
покоління, пробіг 190 тис. км. 
Капремонт двигуна, КПП, ходової. 
Ціна 3 тис. у.о. Тел. 0976265020
 OPEL Vectra, газ/бензин, 
чорний колір. Нормальний 
робочий стан. Ціна 2500 у.о. Тел. 
0956120570. 

МОТО
Продаж

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

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)

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

 ДОШКА, брус, штахет. 
Обрізна. Дрова (сосна, дуб, 
береза). Доставка. Тел. 
0509080626 
 ПИЛОМАТЕРІАЛИ: брус, 
дошка, шалівка, штахет. 
Доставка. Тел. 0970787764, 
0999331261
 ЩЕБІНЬ різних фракцій, 

гранвідсів, пісок митий, 
жовтий, керамзіт, газоблок, 
кільця каналізаційні ЗБВ, діа-
метр 1 – 1,5м. та кришки до 
них. Цемент М500 + прокат 
бетонозмішувача.  Тел. 
0953514363

МЕБЛІ
Продаж

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

РІЗНЕ
Продаж

 КУКУРУДЗА суха. Ціна 5,5 
тис. грн./т. Пшениця – ціна 6,0 
тис. грн./т. Урожай 2021 року. 
Є можливість доставки. Тел. 
0663120600, 0964949009
 ЦЕГЛА б/в та нова. Щебінь, 
пісок, гранвідсів. Дошка обрізна 
з пилорами. Дрова пиляні. Тирса. 
Доставка. Тел. 0501446845
 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)
 ПШЕНИЦЯ, кукурудза. Без 
доставки. Тел. 0502187310
 КУКУРУДЗА. Тел. 
0995484823, 0992488500
 ВЕЛОСИПЕДИ «Формула», 
для дорослих, 2 шт. Жіночий та 
чоловічий. 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
 ТЕЛЕВІЗОР «Thomson»,
розмір екрану 42х32, кольо-
ровий, 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.
 ЗЕРНО пшениці та кукурудзи. 
Сухе, чисте. Пшениця – 5 грн./кг. 
з доставкою, кукурудза – 6 грн./
кг. з доставкою. Тел. 0663867758  
 КАРТОПЛЯ їстівна. Дешево! 
Тел. 0958060207, 0950612074
 ВУЛИК новий, лежак, 
липовий. Тел. 0665101841, 
0502770977.
 ПРИЧЕП до легкового автомо-
біля. Тел. 0971680962.  
 РАКУШКА нова, 15 грн. 
Суха тирса, стружка – 40 грн. 
мішок. Котел під газ, дрова. Тел. 
0509238910.
 БАНКИ 1, 0,5, 0,25л. Відро 
пластмасове 3л., з кришкою. Тел. 
0994594987

 ТРЕНАЖЕР, велосипед 
дитячий, акордеон. Тел. 
0662180357. 
 БІДОНИ алюмінієві, каструлі, 
тази. Тел. 0668411837
 МЕБЛІ. Стільці, Лампа 
паяльна. Бак для душа. Сітка 
рабиця.  Палатка. Каністри. Теле-
візор малий. Магнітофон «Маяк», 
колонки. Дитячий велосипед та 
взуття. Жіноче взуття р.35-37  
Тел. 0955711574. 
 ВЕЛОСИПЕД дитячий 
для хлопчика від 5 років. Тел. 
0505041834. 
 КАРТОПЛЯ минулорічна, сорт 
«Рів’єра». Їстівна і посадкова. 
Ціна 10 грн./кг. м. Гадяч. Тел. 
0954273460

ТВАРИНИ
продаж

 ТЕЛИЦЯ. Тел. 0990452170 
 ПОРОСЯТА маленькі. Ціна 
договірна. Тел. 0668169021, 
0688810451
 ІНДИЧКА з індичатами. Тел. 
0662542225
 КОЗЕНЯТА (кізочки) заанен-
ської породи. Тел. 0995586145

КУПЛЮ

 КІЗ, цапів, овець. Тел. 
0990128098 (Олег)
 СМАРТФОН у власника, в 
гарному робочому стані. Ціна 
договірна. Тел. 0953832275 
(+Viber)
 ПОРОСЯТ в’єтнамських, 
маленьких. Тел. 0662542225
 ШИФЕР б/в. Тел. 0509608070
 СТОВПЧИКИ (залізні) та лати 
б/в, із завісами. Тел. 0950220586

БЮРО ЗНАХІДОК

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ
кваліфікованого робітника В 
№630879 за професією «Лабо-
рант хіміко-бактеріологічного 
аналізу», виданий Професій-
но-технічним училищем №49 
с. Красногорівка Великобу-
щанського району Полтавської 
області 18.07.1981 року на ім’я 
Ганни Федорівни Мангуренко

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

ПОСЛУГИ

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, 
хлібопічок та іншої побутової 
техніки. Ремонт електроін-
струментів. Тел. 0953255822, 
0678862611
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
м/х пічок, м’ясорубок, мульти-
варок, блендерів-комбайнів, пило-
сосів, хлібопічок, духових шаф, 
інвекторних зварок, зарядних 
пристроїв, «болгарок», дрилів та 
ін. Виїзд на замовлення. Досвід 
роботи 12 років. Доступна ціна. 
Тел. 0957423588, 0684830471. (13)
 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ 
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, кана-
лізація. Встановлення лічиль-
ників, бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій). (15)
 КОПАЄМО КАНАЛІЗАЦІЙНІ 
ЯМИ, туалетні ями (обкладаємо 
цеглою), фундаментні траншеї. 
Виконуємо земельні роботи. Тел. 
0508167873
 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
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ЗІЛ-САМОСКИД. Привезу: пісок, 
щебінь, гранвідсів. Вивезу сміття, 
тощо. Доставка по місту та району. 
Тел. 0667030045, 0987650405
 ЯКІСНИЙ РЕМОНТ автома-
тичних пральних машин на дому. 
Тел. 0666077304 
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
пилососів, холодильників, чистка 
бойлерів та іншої електротех-
ніки. Виїзд майстра. Зварю-
вальні роботи, пайка. Спилювання 
дерев різної складності. Тел. 
0997199623. (Олександр).(1)
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, 
хлібопічок та іншої побутової 
техніки. Ремонт електроін-
струментів. Тел. 0953255822, 
0678862611
 ЧИСТИМО ТА ПОГЛИ-
БЛЮЄМО колодязі. Тел. 
0997072433, 0972524399

19

Приймаємо

Тел. 0661778188
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МАКУЛАТУРУ
ВТОРСИРОВИНУ
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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

 ВИКОНАЄМО БУДІВЕЛЬНІ 
РОБОТИ. Кладка цегли, каменю, 
блоків. Виїзд по району. Тел. 
0500429024, 0962842650  
 СПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВ будь-
якої складності. Тел. 0988654900, 
0505609195
 ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь, 
гранвідсів, 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.(3)
 РЕМОНТ ПІД КЛЮЧ! Уте-
плення будинків! Пропоную 
всі види ремонтних робіт: 
штукатурні, малярні, пли-
точні. Фасадні роботи. Сантех-
ніка та всі інші роботи. Якість 
гарантована, ціна помірна. 
Стаж роботи 10 років. Тел. 
0954110091
 УТЕПЛЕННЯ ПРИВАТНИХ 
БУДИНКІВ ТА БАГАТОПОВЕР-
ХІВОК. Комплексний ремонт 
житла. Професійно, якісно, відпо-
відально! Бригада без шкідливих 
звичок. Телефонуйте, за ціну 
домовимось. Тел. 0508167844
 КОПАЄМО, чистимо та погли-
блюємо колодязі. Копаємо кана-
лізації. Б’ємо скважина до 20м., 
труба 63мм. Тел. 0508392210
 ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ по 
авто. Будь-якої складності. Тел. 
0950399337
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ 
МАШИН, холодильників, муль-
тиварок, мікрохвильовок, 
пилососів, хлібопічок та іншої 
побутової техніки. Ремонт 
електроінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611
 РЕМОНТ: плитка, штукатурка, 
сантехніка, електрика, гіпсо-
картон, пластик, ламінат, ліно-
леум. Санвузол під ключ. Тел. 
0662806685
 РОЗПИЛ ДЕРЕВ будь-якої 
складності. Тел. 0502300290
 УТЕПЛЕННЯ КВАРТИР, 
приватних будинків, гермети-
зація швів. Швидко. Якісно. Тел. 
0660930660
 НАТЯЖНІ СТЕЛІ будь-якої 
складності. Гарантія 15 років. 

Утеплення будинків, всі види 
внутрішніх робіт. Тепла під-
лога. Виїзд по району. Тел. 
0661194638, 0665947293

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) 
 Підприємство «ТОВ Завод 
Кобзаренка» запрошує на роботу 
ТОКАРІВ.
 Умови роботи: офіційне пра-
цевлаштування, соціальний 
пакет, 8-и годинний робочий 
день, 5-денний робочий тиж-
день, 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 Гетьманській», 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 ТРАКТОРИС-
ТИ-МАШИНІСТИ С/Г ВИРОБ-
НИЦТВА. Вимоги: наявність 
посвідчення тракториста. Нада-
ється житло і харчування. 
Оплата праці висока. Зверта-
тися за адресою: м. Гадяч, вул. 
Лохвицька, 29. Тел. 0672471461
 На постійну роботу в м-н 
«Сантехніка» потрібен ПРОДА-
ВЕЦЬ. М. Гадяч, вул. Дружби, 
12а, приміщення 1. Тел. 
0506824909
 На роботу потрібен КОМ-
БАЙНЕР. Комбайн Claas Lexion 
600. Тел. 0680539775
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Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.
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10-12, 23 - 25 —
незначні геомагнітні 

коливання.
15-17 — найсильніша 

магнітна буря, 
пік 16 червня.

30 — слабка

МАГНІТНІ БУРІ 
ЧЕРВЕНЬ
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14 червня минає 131 
рік від дня народження 
українського полковника 
Євгена Коновальця, який 
створив Організацію 
українських націоналістів 
(ОУН) і Українську 
військову організацію 
(УВО), якого називають 
людиною з державницьким 
мисленням.
«У великій світовій драмі 
наших днів ми маємо до 
вибору: або бути творцями, 
або жертвами історії» – ці 
слова полковник Євген 
Коновалець промовив 
на Конгресі українських 
націоналістів у Відні у 
1929 року, коли було 
створено ОУН. Власне, 
він своє свідоме життя (а 
прожив майже 47 років) 
творив історію, яка комусь 
подобалась, а когось 
дратувала.

ВБИВСТВО ПРОВІДНИКА
23 травня 1938 року о 12:13 помірний 

плин життя нідерландського портового 
містечка Роттердам сколихнув вибух. 
Згодом з’ясували: у чоловіка, який роз-
глядав афішу кінотеатру «Люм’єр», зде-
тонувала коробка шоколадних цукерок. 
Коли на місце події прибула поліція, в 
особистих речах загиблого знайшли ві-
зитку готелю «Централь» та паспорт на 
ім’я Йозефа Новака. Під час слідства 
виявилося, що вбито провідника ОУН 
Євгена Коновальця. Хронологію остан-
ніх годин його життя досліджувала істо-
рик Богдана Тараніна.

Остання доба Йозефа Новака
22 травня, 8:22, Відень, квартира Ро-

мана Сушка. У віденському помешканні 
співзасновника Організації українських 
націоналістів Романа Сушка пролунав 
телефонний дзвінок. На іншому кінці 
дроту почувся голос Євгена Коноваль-
ця. Провідник просив передати агенто-
ві «Валюху», що чекає на його дзвінок у 
Берліні, в бюро. Того дня Коновальце-
ві стелилась дорога. Увечері він спішно 
сідав на потяг до Роттердама. Зі собою 
взяв дві валізи – одну з одягом і дру-
карською машинкою, а другу – з укра-
їнськомовною антибільшовицькою літе-
ратурою, що її мав забрати та доставити 
в Україну агент «Валюх». На вокзал 
провідника ОУН проводжали товари-
ші Ріхард Ярий та Володимир Стахів. 
Вони й не припускали, що це їхня ос-
тання зустріч.

23 травня, 11:24, Роттердам, двірець. 
Прибувши до Роттердама, Коновалець 
узяв таксі до готелю. Попередньо для 
нього забронювали номер у Grand Hotel 
Central на вулиці Кроскаде, 12. Звідти 
до місця запланованої зустрічі з «Ва-
люхом», готелю-ресторану NH Atlanta 
Rotterdam, було всього 400 метрів. У 
«Централі» Коновалець оформив но-
мер на ім’я громадянина Чехо-Словач-
чини Йозефа Новака й піднявся до сво-
єї кімнати.

23 травня, 12:00, Роттердам, ресторан 

Atlanta. Приблизно в полудень Коно-
валець зайшов до ресторану, замовив у 
кельнера келих хересу й сів за столик 
біля вікна. За декілька хвилин до нього 
доєднався «Валюх». «Присівся до стар-
шого та замовив ламаною німецькою 
мовою для себе пиво. В руці держав па-
кет і рукавички, що їх поставив перше 
на стіл, а відтак із стола взяв і поставив 
на крісло, а в часі розмови пакет передав 
старшому панові і, не випивши пива, по-
прощавсь, пішов», – згадували про візит 
«Валюха» офіціанти ресторації у свід-
ченнях для поліції.

Агента «Валюха» у середовищі ОУН 
вважали представником українських 
націоналістів УРСР. Ким була ця лю-
дина насправді – встановити важко. Ос-
таннім «Валюха» бачив Євген Конова-
лець за декілька хвилин до своєї смерти.

Року 1997 вийшли друком спогади 
співробітника НКВС Павла Судопла-
това, який стверджував, що у 1936–1938 
роках видавав себе за «Валюха». Він 
описував події у ресторані Atlanta: «Я 
вручив йому подарунок, коробку шоко-
ладних цукерок, і сказав, що мені зараз 
треба повертатися на судно. Йдучи, я 
поклав коробку на столик поруч з ним».

23 травня, 12:13, Роттердам, вулиця 
Колсінгел. Коновалець заплатив за хе-
рес і вийшов з Atlant’и. Пройшовши 
вулицею Арт фан Нестраат, він звер-
нув на вулицю Колсінгел, і зупинився 

біля кінотеатру «Люм’єр». Коли розгля-
дав афішу, у нього в руках спрацювала 
вибухівка. 

Очевидець вибуху, нідерландець Г. 
де Йонг згодом переповідав поліції: «Я 
бачу чітко його переді мною. У нього си-
вий капелюх, він середнього зросту. Ви-
глядає як справжній джентльмен, але 
вдягнений дещо скромно. У правій руці 
несе маленьку плитку-валізочку. Таку 
звичайну річ, в якій можна купити цу-
керки за кілька гульденів. Чоловік цей 
перебував приблизно біля кінотеатру 
«Люм’єр», як стався цей випадок. Бачу, 
немовби в сповільненому кінокадрі, як 
розлітається валізочка. Тріскотливий 
вибух. Носій валізочки розлітається 
на куски. Направо і наліво бачу летючі 
ноги і руки. Кривава маса, його тулуб з 
великим розмахом летить поза тротуар 
і падає метрів за двадцять на вулицю. Я 
відчуваю шок від важкої вибухової хви-
лі повітря, але втримуюся на ногах».

На місце теракту прибули поліція 
та карета «швидкої допомоги». Із опі-
ками до лікарні доставили двох пере-
хожих. Неподалік місця трагедії полі-
ціянти знайшли рештки вибухового 
пристрою, а також особисті речі вби-
того, зокрема, візитівку готелю «Цен-
траль» та паспорт на ім’я Йозефа Нова-
ка. Слідство під керівництвом комісара 
Рошбаха встановило, що смерть наста-
ла внаслідок вибуху коробки шоколад-

них цукерок – тієї самої, яку запрезен-
тував агент «Валюх».

Як зазначає дослідник Олександр Ку-
черук, нідерландська поліція доклада-
ла великих зусиль, щоб знайти вбивцю. 
За допомогу в затриманні кілера уряд 
Нідерландів призначив винагороду – 
10 тисяч гульденів. До розслідування 
долучили австрійську, німецьку, італій-
ську, британську поліції.

23 травня, пообіддя, Роттердам, го-
тель «Централь». Через дві години піс-
ля трагедії біля кінотеатру «Люм’єр» на 
рецепцію готелю «Централь» прийшов 
іноземець. Він цікавився Новаком. Зго-
дом його затримали й доправили до по-
ліційного відділку. Там з’ясували, що це 
– помічник Коновальця, Ярослав Бара-
новський. Погодившись допомогти по-
ліції у пошуках вбивці, Барановський 
дав свідчення, що цього дня Коновалець 
мав зустрітися з людиною на псевдо 
«Валюх». Правоохоронці сподівалися 
отримати фотографію цієї особи – втім 
ОУН її не мала. 

В дубі та в залізі
Коновалець був громадянином Литви, 

похорон організувало литовське кон-
сульство в Роттердамі. Посольство Лит-
ви в Римі допомогло вдові Ользі Коно-
валець отримати бліцвізу, щоб вилетіти 
до Нідерландів. Ольга прибула до Рот-
тердама вранці 26 травня. Вона опізна-
ла в загиблому свого чоловіка Євгена 
Коновальця. Поховання планували на 
26 травня. Згодом похорон перенесли 
на 28 травня. 

На прощання з Коновальцем з Берлі-
на прилетіли члени проводу Організації 
українських націоналістів: Ярослав Че-
меринський, Володимир Курманович, 
Омелян Тарновецький та Володимир 
Стахів. Безпосередньою організацією 
похорону займалися Ярослав Баранов-
ський та Володимир Курманович.

З обличчя Євгена Коновальця вили-
ли посмертну маску (сьогодні цей від-
биток зберігаютиь у Канаді), а труну об-
лаштували так, щоб у віконечку було 
видно обличчя провідника. Планували, 
що згодом тіло Коновальця перепохова-
ють в Україні, тому могилу передбачи-
ли тимчасову. Дубову труну поставили 
в додатковий залізний ящик – так, щоб 
за потреби її можна було вийняти. Євге-
на Коновальця поховали в обідню пору 
28 травня на цвинтарі «Кросвік».

Розслідування
Після похорону при ОУН створили 

спеціальну комісію у справі вбивства 
Євгена Коновальця. Втім його досі не 
розкрито. Павло Судоплатов прожив 
довге життя. Був причетний до вбивств 
Романа Шухевича та єпископа Мука-
чівської греко-католицької єпархії Те-
одора Ромжі. Відбув 15 років ув’яз-
нення у справі про вбивство опонентів 
Лаврентія Берії. Року 1997 видав книгу 
спогадів, у якій Коновальця та Шухе-
вича назвав «фашистами, посібниками 
Гітлера».

Постать Євгена Коновальця досі не-
дооцінена, наголошують дослідники 
його життя та діяльності. У націоналіс-
тичному русі на першому місці – про-
відник ОУН Степан Бандера, але фун-
дамент організації заклав саме Євген 
Коновалець.

Підготувала Влентина Йотка.
НА ФОТО: «Три провідники»: Є. Коновалець, 

С. Бандера, Р. Шухевич

ДО ДНЯ ГЕРОЇВ 
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Сумуємо, пам’ятаємо

УПРОДОВЖ ОСТАННЬОГО ТИЖНЯ ТРАВНЯ 
СТАЛО ВІДОМО ПРО ЗАГИБЕЛЬ ДЕСЯТИ 
ВІЙСЬКОВИХ.

У квітні, в районі селища Новотошківське Луганської 
області загинув Віктор Перцюх, 1974 р. н, Полтава. 
20 травня стало відомо про його загибель.
16 травня у місті Соледар Донецької області загинув 
Вадим Сафроненко, 1978 р. н. 
16 травня у Соледарі також загинув  
Віктор Цибовський, 1979 р. н., Карлівська громада. 
20 травня біля міста Гуляйполе Запорізької області 
загинув Микола Крупа, 1977 року народження, 
Білики. У нього лишилися дружина, донька, син і матір.
20 травня поблизу села Покровське Бахмутської 
громади Донецької області загинув  
Віталій Базилевський,1998 р. н, Кременчук.  
У нього залишилися батьки.

23 травня біля міста Барвінкове Харківської області 
загинув Володимир Гармаш, Горішні Плавні. Йому 
було 48 років.
26 травня на Харківщині загинув Костянтин Бєлов, 
смт Котельва. Йому було 18 років. 
27 травня, внаслідок ракетного обстрілу казарми 
біля Дніпра загинув Ярослав Семененко, 2000 
р.н, Дейманівка Пирятинської громади. У нього 
залишилися батьки та брат.
27 травня, у місті Дніпро, загинув 23-річний  
В’ячеслав Холод. Поховали його 31 травня у селі 
Петро-Давидівка, Диканська громада.
29 травня у вінницькому госпіталі після поранення 
Олександр Кишко. 44-річний військовий був родом із 
Кобеляк. Попрощалися із ним 1 червня.

ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ

ЗАХИСНИКИ З ПОЛТАВЩИНИ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 19 (1018)
2 червня 2022 року10 Здоров’я

У період воєнного стану національний кон-
такт-центр МОЗ надає безоплатні медичні консуль-
тації. Щоб отримати онлайн-допомогу від фахівців, 
потрібно звернутися за номером 0-800-60-20-19. 

Лікарі, які працюють на лінії, надають різноманіт-
ну допомогу: від консультації щодо догляду за ново-
народженою дитиною, запиту про аналоги препара-
ту до питань про те, що робити у разі високого тиску 
та симптомів, що вказують про підозру на інфаркт.

До роботи на «гарячій лінії» залучено 48 медичних 
працівників різних спеціальностей. Спеціаліст може 
обговорити клінічні проблеми з пацієнтом та надати 
рекомендації щодо лікування.

 МОЗ

Заступник міністра охорони здоров’я — головний 
державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що 
ймовірність поширення в Україні вірусу мавпячої 
віспи дуже мала. 

«Дійсно, зараз у світі, зокрема у країнах Європей-
ського Союзу, зареєстровано 258 випадків (включно 
з підозрами на це захворювання). Проте Україна не 
є транзитною країною для подорожей у країни Аф-
рики. Разом із тим, вірус дійсно є стабільним, не так 
швидко мутує, як, до прикладу, коронавірус, і пере-
біг є доволі легкий, набагато легший, ніж у натураль-
ної віспи», — зазначив головний державний санітар-
ний лікар. 

Водночас українська система охорони здоров’я вже 
має вказівки, як діагностувати це захворювання. Тоб-
то зараз ми перебуваємо на етапі моніторингу цієї 
ситуації.

Українці, які повертаються додому з-за кордону не 
становлять загрози для поширення вірусу мавпячої 
віспи. Система епідеміологічного нагляду у кожній 
країні передбачає детальне розслідування випадків 
захворювання та відстеження контактних осіб. Це, 
означає, що навіть якщо виникне ситуація, за якої 
наш громадянин матиме контакт із людиною, інфі-
кованою цим вірусом, або сам захворіє, то до повного 
одужання він не зможе покинути країну перебування.

 МОЗ

У 33 країнах світу виявили вже 650 випадків захво-
рювання на гострий  гепатит невідомого походжен-
ня. Більшість випадків зафіксовані у Європі та обох 
Америках. Про це повідомляє Всесвітня організація 
з охорони здоров’я.

Відомо про виявлені 650 випадків захворювання, 
ще 99 потребують класифікації. 58% випадків було 
зафіксовано у Європі, з них 34% виявлено у Вели-
кій Британії та Північній Ірландії. Ще 240 випадків 
захворювання виявили в обох Америках, 34 – у За-
хідному Тихоокеанському регіоні, 14 – у регіоні Пів-
денно-Східної Азії та ще 5 – у Східному Середземно-
морському регіоні.

Понад 75% випадків гепатиту припало на дітей до 
п’яти років. Зазвичай у дітей розвивається гостра 
печінкова недостатність, а 6% пацієнтам необхід-
на трансплантація печінки. ВООЗ повідомила про 
смерть дев’ятьох дітей.

За даними організації, гострий гепатит невідомого 
походження вже виявлено в Аргентині, Австрії, Бель-
гії, Болгарії, Канаді, Кіпрі, Данії, Франції, Греції, Ін-
донезії, Ірландії, Ізраїлі, Італії, Японії, на Мальдівах, 
у Мексиці, Молдові, Нідерландах, Норвегії, Панамі, 
Польщі, Південній Кореї, Румунії, Сербії, Сінгапурі, 
Словаччині, Словенії, Іспанії та Швеції.

Голова Національної технічної групи експертів з 
імунопрофілактики Федір Лапій в Об’єднаному ефірі 
українських телеканалів розповів про випадок вияв-
лення гострого дитячого гепатиту в Україні.

«Кілька місяців тому в моїй практиці був випадок, 
коли підліток мав симптоми гострого гепатиту неві-
домого походження. Тобто після діагностичних по-
шуків були виключені інфекційні, аутоімунні та інші 
різновиди гепатитів», – розповів інфекціоніст.

За його словами, після початку війни в Україні 
сім’я дитини евакуювалася до Німеччини. Там хлоп-
чик і був госпіталізований. І на сьогодні у німецьких 
медиків є всі підстави вважати, що це саме той дитя-
чий гепатит невідомого походження.  Тобто, на дум-
ку Федора Лапія, можна сказати, що і Україну ця па-
тологія не обійшла стороною.

Він зазначив, що на сьогодні медикам відомий тіль-
ки гострий початок захворювання з характерними 
симптомами гепатиту, в тому числі і пожовтінням 
шкірних покривів і склер. Але при обстеженні жо-
ден з відомих збудників гепатитів не виявляється. 
Тому медики сьогодні говорять про гепатит невста-
новленої етіології.

 «БМ»

Кабмін продовжив карантин на території України 
до кінця літа – 31 серпня. Про це заявив прем’єр-мі-
ністр Денис Шмигаль.

Під час активної фази війни в Україні рівень тесту-
вання на коронавірус скоротився майже на 90%. За-
раз за добу в середньому роблять близько 3,5 тисячі 
експрес-тестів та 1100-1200 тестів методом ПЛР. За 
тиждень фіксують приблизно 4 тисячі випадків коро-
навірусу та 20-30 смертей — це набагато менше, ніж 
фіксували до масштабного російського вторгнення.

Також в Україні продовжують слідкувати, які шта-
ми циркулюють серед людей. Наразі продовжує до-
мінувати «Омікрон». Цей штам викликає відносно 
легкі випадки, які маскуються під звичайні ГРВІ, які 
проходять за 3-4 дні і здебільшого не призводять до 
важкого перебігу. 

Також, через низку об’єктивних обставин в Украї-
ні не вдасться вакцинувати 70% людей до кінця року 
- 6-7 млн виїхали за межі країни. Частина перебуває 
на території, де ведуться бойові дії. Там неможливо 
розгорнути навіть елементарні базові послуги з вак-
цинації або профілактики. Десь 60-65% точок, які ра-
ніше працювали над вакцинацією, припинили роботу.

Проте, в Україні є достатньо вакцин Pfizer та 
Coronavac, щоб виконати плани, оскільки замовлен-
ня робили ще до 24 лютого. Водночас у деяких пре-
паратів Pfizer термін придатності закінчується вже у 
липні та серпні.

«Ми замовили вже відповідну кількість через 
COVAC, але це буде трішки інша вакцина, тобто не 
та, до якої ми звикли. Це буде Pfizer, але нової фор-
ми. Вона не потребуватиме температури зберігання 
-20 або -70 градусів. Ця вакцина має приїхати в сере-
дині літа і по суті такі поставки нам гарантовані до 
кінця року і майже на весь 2023-й рік», — зазначив 
головний санітарний лікар Ігор Кузін.

 Прес-служба МОЗ

Незважаючи на війну, що триває, Програма 
медичних гарантій продовжує діяти, а 
держава – оплачувати медзакладам з 
бюджету безоплатні для дітей та дорослих 
медичні послуги, в тому числі – паліативну 
допомогу.
Мета паліативної допомоги — забезпечити макси-

мально можливу якість життя пацієнтам із важки-
ми та невиліковними хворобами та допомогти їхнім 
близьким, які залучені у процес догляду. 

Паліативна допомога надається як стаціонарно, 
так і вдома. 

Послуги в стаціонарі передбачають:
лікування больового синдрому ненаркотичними та 

наркотичними препаратами;
необхідні лабораторні та інструментальні 

обстеження;
кисневу та респіраторну підтримку;
харчування, зокрема, лікувальне;
засоби для мобільності (колісні крісла, милиці 

тощо);
ліки та медвироби з Нацпереліку та закуплені за 

рахунок інших бюджетних програм.
Отримати стаціонарну паліативну допомогу безо-

платно можна:
за направленням лікаря, з яким укладена 

декларація;
за направленням лікуючого лікаря;
за направленням лікаря мобільної паліативної 

служби;
при переведенні з іншого закладу чи клінічного 

підрозділу.
Звертаємо увагу, що паліативні мобільні бригади 

виїжджають до пацієнтів додому і надають послуги, 
аналогічні послугам у стаціонарі, крім тих, для яких 
треба безпосередньо перебувати в лікарні. 

Крім того, такі фахівці можуть взаємодіяти з паці-
єнтом дистанційно. Комунікація має відбуватися не 
рідше, ніж один раз на тиждень. Для пацієнтів, які от-
римують паліативну допомогу вдома, медичний за-
клад має надати цілодобовий номер телефону.

 ЦГЗУ

 «Фактично всі найбільші підприємства зараз пра-
цюють. Хтось почав працювати вже з четвертого дня 
війни, хтось - з другого тижня. Але навіть зупинка 
фармацевтичного заводу не означає, що ліки з нього 
перестають їхати до дистриб’юторів і до аптек. Зараз 
фармвиробники працюють досить стабільно, сиро-
вина продовжує їхати», – відзначив перший заступ-
ник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

За словами першого заступника, сировина для ви-
готовлення ліків надходить через європейські хаби, 
навіть якщо українські виробники мають прямі 
контракти з виробниками сировини. Нині інгреді-
єнти надходять через Польщу, Румунію, а далі – ав-
тотранспортом до України.

Водночас говорити про те, оцінювати динаміку об-
сягів виробництва лікарських засобів рано: 

«Щоб говорити, зменшилося чи збільшилося ви-
робництво, пройшло дуже мало часу. Для того, щоб 
зробити якісний аналіз, потрібно взяти дані хоча б за 
другий квартал. Якщо говорити про перший квартал, 
то він абсолютно не показовий, бо тоді майже два мі-
сяці був мирний час», – додав Олександр Комаріда.

ЗАФІКСОВАНО 
ВИПАДОК ГОСТРОГО 
ГЕПАТИТУ НЕВІДОМОГО 
ПОХОДЖЕННЯ У ДІТЕЙ 

ЦІЛОДОБОВА БЕЗОПЛАТНА 
КОНСУЛЬТАЦІЯ

ДОПОМОГА ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З 
ВАЖКИМИ ТА НЕВИЛІКОВНИМИ 
ХВОРОБАМИ 

ШАНСИ ПОШИРЕННЯ 
ВІРУСУ МАВПЯЧОЇ 
ВІСПИ В УКРАЇНІ 
МІНІМАЛЬНІ

«КОВІДНИЙ» 
КАРАНТИН ТА РЕЖИМ 
НАДЗВИЧАЙНОЇ 
СИТУАЦІЇ ПОДОВЖИЛИ

ЛІКИ БУДУТЬ - УСІ НАЙБІЛЬШІ 
ФАРМПІДПРИЄМСТВА 
ПРАЦЮЮТЬ  

ПОЛТАВЩИНА 
ОТРИМАЄ 
ТРАНСПОРТНИИЙ 
АПАРАТ ШВЛ

United24  — онлайн-платформа для збору 
коштів на підтримку України, запущена 5 
травня 2022 року українською владою під час 
російсько-української війни. Зібрані кошти 
розподілятимуть за трьома напрямками: 
оборона та розмінування, гуманітарна та 
медична допомога, відбудова України.
Усі кошти надходять на рахунки 
Національного банку України та закріплені за 
профільними міністерствами: Міністерством 
оборони, Міністерством охорони здоров’я 
та Міністерством інфраструктури.

United24  — онлайн-платформа для збору 

За три тижні роботи платформи U24 на рахунок 
для потреб охорони здоров’я, відкритий у Національ-
ному банку України, надійшло 30 215 400 грн.

За рішенням відповідної комісії МОЗ спрямувало 
26,5 млн грн на закупівлю для закладів екстреної ме-
дичної допомоги 35 транспортних апаратів штучної 
вентиляції легень.

Це перша закупівля, здійснена за кошти, що на-
дійшли в рамках кампанії UNITED24. 

Нове обладнання поїде до центрів екстреної ме-
дичної допомоги та медицини катастроф, що розта-
шовані в Харківській, Дніпропетровській, Сумській, 
Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, 
Полтавській областях.

МОЗ
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Уряд України поставив перед держкомпанією «На-
фтогаз» завдання стати так званим національним 
оператором. Про це голова НАК «Нафтогаз Украї-
ни» Юрій Вітренко розповів «Інтерфакс-Україна».

«Дійсно, перед «Нафтогазом» поставлено завдан-
ня стати так званим національним оператором. Слід 
зазначити, що ідея полягає не в тому, що держава 
хоче монополізувати цей ринок. Але зараз на рин-
ку має з’явитися потужний державний гравець, до 
якого була б повна довіра як з боку держави, так і з 
боку людей – з розумінням, що ціни на цих заправ-
ках є справедливими та чесними», – сказав Вітренко.

Він зазначив, що існує недовіра до приватних вели-
ких мереж АЗС. Вітренко вказав, що є певні змови, а 
ціни іноді бувають завищеними.

«Коли є державний гравець із суттєвою часткою 
ринку – 15-20-30%, тобто не 100%, але й не 1% – тоді 
є більше довіри, що у споживачів є можливість ку-
пувати за справедливою конкурентною ціною. Якщо 
вони бачать, що на приватних заправках ціни якісь 
захмарні, можуть поїхати трохи далі та заправитись 
на державній станції. Якщо мережа займає 30% рин-
ку, то це вже дає реальну альтернативу людям», – до-
дав глава компанії.

За його словами, це змушуватиме приватних опе-
раторів також не завищувати ціни на пальне. Вітрен-
ко пояснив, що за досконалої конкуренції держава 
взагалі не повинна бути присутньою на ринку, про-
те коли конкуренція недосконала, у таких ситуаці-
ях «поява державного гравця дозволяє зробити його 
ціновим лідером і відмовитися від державного регу-
лювання цін». 

«Втім, якщо у вас є АЗС, це не означає, що у вас є 
бензин. Наразі з цим є проблема. Вузьке місце зараз – 
це не заправки. Багато з них зачинені, бо у них немає 
ресурсу. Навіть не питання знайти бензин і дизель за 
кордоном. Я провів переговори з провідними компа-
ніями, і у нас є можливість прямо зараз в європейські 
порти привезти дуже великий обсяг палива, щоб по-
крити всі потреби українського ринку. Для великих 
компаній масштаб українського ринку відносно неве-
ликий, вони кажуть: «Питань немає, всі ваші потре-
би ми можемо закрити завтра». Проблема в тому, що 
вони можуть поставити паливо у великі порти – Ам-
стердаму, Роттердаму, Антверпену чи Середземно-
мор›я», – пояснив Вітренко. Він зазначив, що Украї-
ні потрібно, щоб дали пальне на кордоні або в порти 
Польщі та Румунії, або ж допомогли з логістикою із 
цих портів до нашої держави.

Компанія «Ферреро-У-
країна» повідомила до Дер-
жавної служби з питань 
безпеки харчових продук-
тів та захисту споживачів 
про відкликання з україн-
ського ринку окремих пар-
тій Kinder Schoko Bons та 
Kinder Surprise Maxi через 
спалах сальмонели.

Відомо,  що бактерії 
Сальмонели (Salmonella 
Typhimurirum) знайшли в 
окремій партії бельгійсько-
го виробництва, яку експортували до України.

Відповідно до Закону України «Про основні прин-
ципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів», оператор ринку вважає чи має підстави 
вважати, що ввезені в Україну харчові продукти не 
відповідають вимогам безпеки, він негайно розпо-
чинає процедуру вилучення цих харчових продук-
тів з обігу.  

Держпродспоживслужба

Із початку повномасштабного вторгнення рф в 
Україну більшість продуктів подорожчали. Ми проа-
налізували як змінилися ціни, а також дефіциту чого 
можна очікувати.

За даними Мінфіну подорожчали: гречка, у січні 
коштувала 50,20 грн за кг, а в травні її середня ціна 
становить 70,52 грн,

борошно коштувало 22,11 грн, тепер – 24,15 грн,
молоко 31,36 грн, у травні 32,90 грн,
цукор – 25,78 грн і 26,92 грн відповідно,
м’якоть свинини – 108,89 грн і 117,45 грн,
цибуля – 23,19 грн і 33,33 грн,
морква - 14 грн і 21,33 грн.
Державна служба статистики повідомляє, що ціни 

зросли: вершкове масло - 24%, хліб – 21%, на м›ясо – 
на 15%, на макарони – на 24%, на соняшникову олію і 
цукор на 15% і 16% відповідно. Фрукти на 23,5%,  ово-
чі - на 67%.

Стосовно дефіциту, солі, то у окремих регіонах вона 
коштувала до 100 грн за кілограмову пачку.

Також, скоріш за все, в дефіциті будуть овочеві 
культури, які вирощують на півдні України, значна 
частина якої наразі окупована російськими війська-

ми. Прогнозується нестача солодкого перцю, який у 
великих об›ємах вирощувався на території Херсон-
ської області. З іншими овочами також можуть бути 
перебої через те, що найбільше овочів вирощували як-
раз фермери Херсонщини. За такими продуктами, як 
цибуля, морква та капуста, ця область взагалі не має 
конкурентів.

Найбільше теплиць розташовано в Запорізький, 
Херсонській та Тернопільській областях. Є надія, що 
Дніпровщина та Львівщина, де традиційно також ви-
рощують багато овочів, частково перекриють цю не-
стачу. Найгіршу ситуацію можна очкувати з кавунами 
та динями, які в промислових масштабах вирощують 
саме в Херсонській області.

Водночас, жодних загроз у дефіциті базових продук-
тів харчування немає. Посаджено 182 тисячі гектарів 
цукрових буряків – це більш ніж достатньо, щоб за-
довольнити внутрішній ринок, і навіть експортувати. 
По соняшниковій олії також немає застережень, адже 
існує запас соняшнику. Крім того, посаджено 1,1 міль-
йона гектарів картоплі – це більш ніж достатньо для 
внутрішнього споживання.

«БМ»

Зізналась Корделія своєму батькові, королю Ліру, а 
той прогнав її з дому, бо не зрозумів глибини цих слів. 
Хоч потім усе ж прозрів. Тиняючись по чужині, він ос-
ліпнув від горя. Таку ціну він заплатив за те, що не по-
вірив у любов дочки.

Яку ще ціну повинні заплатити українці, щоб зро-
зуміти, наскільки необачно вони вчинили, дозволив-
ши знищити солеварну і нафтову промисловість в 
Галичині, розпродати все за безцінь і розібрати по 
цеглинах, а самим залишити свої домівки і податись 
на заробітки? А трапилось все це тому, що комуніс-
тична влада убила в них всіляку ініціативу і профе-
сійну честь. 

В одному лише сусідньому Бориславі було знищено 
всі 25 підприємств, які могли просто зберегти і рекон-
струювати. Тепер вони могли б випускати потрібну 
продукцію для України, значна частина якої потер-
пає від війни. Пізно вже. Австрійська цегла пішла на 
особняки нуворишів, метал на брухт, а місцевий па-
тріотизм на хліб не намажеш. 

Свого часу я цікавилась старою промисловою архі-
тектурою і об’їздила всі солеварні на теренах Львів-
щини. Найдавніша – у селі Стара Сіль на Старосам-
бірщині повністю вичерпала свої запаси. За три тисячі 
років, бо стільки часу її там видобували, вважай, з не-
оліту. Добромильська саліна стала місцем масових 
страт у червні 1941 року, тіла загиблих розчинились 
у соляній ропі, бо були вкинуті у шахти. Ясна річ, про 
відновлення видобутку не може бути мови. 

Взагалі, найкращою сіллю вважалася сіль з міста 
Долина, що на Станіславщині, а після неї, либонь, 
дрогобицька. Бо сіль теж має якість. Може бути з до-
мішками крейди чи мінералів. Щоб захистити закрит-
тя солеварні у Долині, свого часу піднялась вся грома-
да, і було це, уявіть собі, ще за цісаря Франца-Йосифа. 

Про долинський сільзавод можна забути, там давно 
все поросло бур’янами, звідки виглядає все ще ефек-
тний будинок адміністрації з XVIII століття. Дрого-
бицька солеварня завдяки потужному опору сенти-
ментальних любителів старовини трималася довго. 
Один час на ній можна було вже ставити хрест – ді-
лянку придбав хтось зі всюдисущих донецьких, хоча 
в сенсі потужності дрогобицька солеварня не мог-
ла конкурувати з Артемівською. Місцева влада, де б 
вона не була в Україні, готова продати все, аби гроші. 

І одного сумного дня мешканці передмістя Завіжне 
могли не побачити з високого комина білий дим. Їхні 
предки всі були причетні так чи інак до солеварні, з 
якої починав у далекому XV столітті свій життєвий 
шлях Юрко Котермак (Юрій Дрогобич), автор пер-
шої книги, написаної українцем. За дрогобицьку сіль 
виміняли найпрекрасніший дерев’яний храм Украї-
ни – церкву Святого Юра (XVI століття). Без солі не 
було б і костелу Святого Варфоломія, що від XIV сто-
літті наглядає за білим димом солеварень. Та й само-
го Дрогобича.

Коли я кілька років тому вперше ступила на тери-

торію заводу, він виглядав жалюгідно. Довгий барак 
зі струхлявілих дощок, поламаний транспортер, на 
якому лежали рештки солі, перемішаної з піском і 
снігом. Майже всі склади й адмінбудівлі роздані боз-
на-кому, подекуди руїни. Там працював один зварич, 
тобто оператор солеваріння, і він показав мені увесь 
процес випарювання солі, майже такий самий як 800 
років тому. Солі виробляли мізер, але в місцеві крам-
ниці вона ще потрапляла. Покупці на солі у нас розу-
міються, на дрогобицьку сіль був стійкий попит. У мо-
єму дитинстві була тільки така. Саме її люди тримали 
про запас на випадок війни.

А потім донецька сіль витіснила дрогобицьку і вже 
навіть у Львові не можна було її придбати. Тільки в 
Дрогобичі, Трускавці та Бориславі. Недавно дрого-
бичани зуміли відродити промисловий туризм на су-
часній креативній основі і загроза ліквідації найста-
рішого промислового підприємства України зникла. 
А працює воно безперервно аж 800 років. Втім, соле-
варня наразі виглядає так само жалюгідно зовні, але 
магія народження солі компенсує все. 

Головне не соромитися свого. «Як не полюбиш на 
брудно, то на чисто трудно», – кажуть у нас. Сіль, 
правда, чистесенька, біла, часом у кілограмовій упа-
ковці, по-простому, часом у вигляді сувенірних топок 
солі, часом з приправами, йодована і ні. Випарюється 
вона у давніх панвах, казанах, як і колись із соляно-
го розчину, а відтак повільно сохне. Завод працював 
при всіх владах, як правило, окупаційних, фінансував 
місто і самі ці влади, доки не настав нафтовий бум. І 
хай тому відсохне язик, хто не вважає сіль стратегіч-
ним продуктом у ХХІ столітті – без солі людство не 
виживе. А без нафти – можливо. Якби не місцеві ак-
тивісти, білого диму над дрогобицькою солеварнею 
зараз не було б.

Ніхто не міг передбачити дефіциту солі зараз під 
час війни, коли Артемівський сільзавод змушений 
був припинити роботу. І невідомо на який час, адже 
його теж можуть знищити московськими ракетами. 
Тепер керівництво дрогобицької солеварні міркує, як 
збільшити виробництво солі. Вона потрібна не лише 
в домівках українців, а й на підприємствах харчової 
промисловості. Не знаю, чи радіти, чи сумувати. Це, 
власне, унікальний випадок, коли завдяки туризму 
вдалося зберегти важливий промисел і він виявився 
вкрай потрібним під час війни. 

Галина Пагутяк, письменниця,  
лауреат Шевченківської премії. Локальна історія

КОНКУРЕНЦІЯ 
ПРИВАТНИМ АЗС

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, ЯК СІЛЬ У СТРАВІ»

ПРО ЗРОСТАННЯ ЦІН 
ТА ДЕФІЦИТ ПРОДУКТІВ

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ -  
У КІНДЕРАХ ВИЯВИЛИ 
САЛЬМОНЕЛУ

Сальмонельоз – гостре інфекційне 
захворювання, збудниками якого є 
різні види бактерій роду Salmonella, 
характеризується переважним ураженням 
травної системи  з розвитком  діареї, 
інтоксикації та зневоднення організму.



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)

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ

Банкетне меню

Тел. 066 2473630
Поминальні обіди

З ініціативи Міністерства культури та УІНП у те-
лемарафоні єдиних новин транслюють ефіри з істо-
риками, політологами, філософами в межах проєкту 
«Історичний спротив». Спротив українських політич-
них в’язнів у системі сталінських концтаборів сприяв 
ліквідації ГУЛАГу. До цього спричинились, зокрема, 
повстання, які в першій половині 1950-х прокотили-
ся ГУЛАГом і в яких ключову роль відіграли україн-
ці. Леся Бондарук, кандидат історичних наук і співро-
бітниця Українського інституту національної пам’яті 
розповіла про таке:

- Українців у радянських концтаборах було найбіль-
ше. А після Другої світової війни до ГУЛАГу стали 
масово потрапляти ті з них, які брали участь у наці-
онально-визвольному рухові. Вони принесли в ра-
дянські концтабори досвід непримиренної боротьби з 
поневолювачами. Розпочався період активного ство-
рення підпільних організацій та руху опору за права 
людини і націй. Він проявлявся у різних формах про-
тесту, де організаторами й активістами були українці. 
Вони стали прикладом для політичних в’язнів різних 
країн у згуртованості й боротьбі за свободу. Їх спро-
тив активно підтримали народи Балтики й Кавказу та 
представники багатьох інших національностей.

- В історії імперії тоталітаризму під назвою ГУЛАГ 
відбулося чимало акцій протесту, але найбільшими 
стали Норильське і Воркутинське повстання у 1953 
році. А 68 років тому, 16 травня 1954, в Казахстані, в 
3-й зоні табору Степлаг в селищі Кенгір, розпочалося 
Кенгірське повстання. Ці повстання призвели до кри-
зи та ліквідації ГУЛАГу у 1960 році.

- Під час Кенгірського повстання в’язні об’єднали-
ся у своєрідну республіку свободи, яка протрималася 
42 дні. За цей час вони укріпили оборону табору, ви-
готовляли листівки з вимогами до Москви, які поши-

рювали за допомогою повітряних зміїв, вели перегово-
ри з московською комісією, жили життям людей, які 
в неволі наважилися стати вільними, творити, люби-
ти, боротися. Головну роль у Кенгірському постанні 
відігравали члени ОУН та УПА. Спільно з ними бо-
ролися литовці, латвійці, естонці, грузини, поляки, бі-
лоруси, євреї.

- Частину вимог повстанців влада виконала одразу: 
зняла номери і повернула імена, звільнила інвалідів та 
малолітніх, дозволила частіше писати додому. Але зго-
дом Кремль придушив повстання за допомогою тан-
ків та військових, яких привезли і ввели в зону проти 
беззбройних в’язнів.

- Попри сотні загиблих, інші політв’язні продовжу-
вали чинити опір тоталітарній владі. І домоглися таки 
свободи – їхні справи почали переглядати, а терміни 
скорочувати, а згодом і звільняти.

- Праця підневільних рабів була збитковою, ГУЛАГ 
ліквідували, а скорочену кількість таборів підпоряд-
кували місцевим органам влади. Однак лишилися та-
бори з політичними зонами, де радянська влада про-
довжувала ув’язнювати політичних опонентів або тих, 
кого вважала потенційно небезпечним для свого іс-
нування. Так до оунівського та упівського поколін-
ня політв’язнів долучили шістдесятників, дисиден-
тів і правозахисників. Вони розпочали новий етап 
протистояння радянському тоталітаризму в місцях 
ув›язнення. Останній український політв’язень ра-
дянського режиму Богдан Климчак вийшов на волю 
у листопаді 1990 року.

Сьогодні багато колишніх місць ГУЛАГу продов-
жують діяти, там сидять сучасні політичні в’язні ра-
шистської Росії.

УІНП

 24 травня 1964 року, вночі 
у Києві від підпалу загоріла-
ся Державна публічна біблі-
отека Академії наук УРСР 
(нині Національна бібліоте-
ка України імені Володимира 
Вернадського). Полум’я зни-
щило практично увесь відділ 
україніки та стародруки – від 
500 до 600 тисяч книг та рукописів.

Підпал здійснив співробітник бібліотеки Віктор 
Погружальський. На суді він зізнався, що з вечора 
залишився на роботі, там поспав, а під ранок зни-
щив свої документи й підпалив книги у декількох 
місцях. Коли здійнялася пожежа і свідки викли-
кали пожежників, ті швидко загасити полум›я не 
змогли. Бо в усьому районі не було води через ава-
рію на водопроводі. Ліквідували пожежу лише 25 
травня, а за деякими свідченнями - лише 26.

Зі 150 вогнеборців понад 10 отримали фосфорне 
отруєння. Це дало підстави припускати, що підпал 
був ретельно спланований радянською владою, а 
виконавець справи - Погружальський використав 
не просто сірники, а фосфорні шашки. Євген Свер-
стюк того ж 1964-го року написав памфлет «З при-
воду процесу над Погружальським», в якому зви-
нуватив у знищенні духовного спадку українців 
- давніх рукописів тодішню антиукраїнську вла-
ду. Так, за одну добу в полум›ї були знищені цін-
ні джерела з історії України «домосковської доби, 
ціле наше середньовіччя пішло з димом», – як пи-
сала про це Оксана Забужко.

ПОВСТАННЯ У СТАЛІНСЬКИХ КОНЦТАБОРАХОСЬ ТАК ЗНИЩУВАЛАСЬ 
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ ТА 
КУЛЬТУРА


