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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

19 червня ДЕНЬ БАТЬКА
Цього року він особливо щемливий 

для України, адже безліч наших 
батьків захищають своїх дітей і 

нашу країну від російського ворога 
зі зброєю в руках, щохвилини 
ризикуючи власним життям. 
ВСІМ ЗДОРОВЯ І ПЕРЕМОГИ!
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ЛИСТ З ОКУПАЦІЇ 
«Наташа, ми тримаємося щосили.  Відчувається, 

що вони бояться. Дуже бояться. Вони можуть зупи-
нити на вулиці будь-яку людину і змусити повтори-
ти кілька разів, що вони великі, що вони сильні і ми 
хочемо жити з ними.

Ми опускаємо очі і повторюємо, а в голові кру-
титься - як же ви, с@ки, боїтеся, якщо вам, для ва-
шої величі, потрібно, щоб хтось про цю велич пов-
торював. Як ви самі в собі не впевнені.

Це як, статевий акт з імпотентом, якому треба не-
скінченно повторювати, що він сильний, що в нього 
все виходить, дуже довго і вперто для нього старати-
ся і при цьому думати, коли ж це болісне знущання, 
нарешті закінчиться.

Ми повторюємо це для того, щоб зберегти нас 
усіх. Тому що дуже складно воювати беззбройній 
людині проти безмозглого тулуба з автоматом.

Тому що потім, коли цю нечисть виженуть із на-
шої землі, нам треба буде упорядковувати місто. З 
ким би ми зараз не говорили, у всіх одні слова.

Слова, що у місті запах гнилі. Нам, напевно, по-
трібно буде дуже багато миючих засобів, щоби про-
сто довго мити тротуари, будинки, і навіть дерева.
Тому що все, до чого торкалися ці нелюди, має за-
пах гнилі.

Вчора одна жінка, пенсіонерка, відмовилася пов-
торювати, що вони великі.  Три здорові мужики її 
роздягнули і залишили на вулиці, заборонивши ко-
мусь підходити до неї, щоб допомогти. Три години 
вона роздягнена стояла на вулиці і тільки голосно 
говорила: 

«Не підходьте до мене, мої рідненькі. Не нара-
жайте себе на небезпеку. Будь ласка! У нас ще буде 
з Вами дуже багато справ... Потім!

І ще. Вони крадуть. Вони крадуть усе. Мені навіть 
складно вигадати, що вони не крадуть.

Ми ніколи не бачили крадіжки у таких масшта-
бах. Починаючи від дитячих іграшок і закінчуючи 
ящиком овочів, що підгнили. Вони бояться, бо у мі-
сті постійно розклеюють листівки. Наші листівки із 
українською символікою.

Ми чекаємо на ЗСУ. І коли вони будуть близь-
ко, то херсонці голими руками та зубами розправ-
лятимуться з нечистістю. Вони це відчувають.Тож 
поспішають. 

А ми зачекаємо. Зачекаємо. Зчепимо зуби, стис-
немо кулаки до оніміння в пальцях і чекатимемо. 
Тому що нам є заради чого чекати. Щоб було раз і 
назавжди. І жодного з цієї нечисті не лишилося. А 
потім митимемо місто. Довго.

Наташа, передайте всім, що Херсон – це Україна!
І, якщо можете, моліться за нас, називаючи у сво-

їх молитвах усі українські імена. Тому що це наші 
імена...» 

Автора написаного по зрозумілих причинах не 
вказано. Тримайтеся, наші рідні

ДИВЛЮСЬ Я НА НАС З ВАМИ, 
ВЕЛЬМИШАНОВНЕ ТОВАРИСТВО,  
І ДИВУ ДИВУЮСЬ
- Яка ж ми, виявляється, колективна сволота!
Ви ж тільки подивіться на нас!
Увесь «прогресивний», «вільний», курва, світ, за-

тамувавши подих слідкував, як ми здохнемо за 72 
години. Здохнемо як нація, як держава, а багато хто 
просто здохне, як живий фізичний організм.

А ми - потвориська - вижили!
Тоді «гуманний світ» почав очікувати, що ми 

повиздихаємо за два, ну, максимум, - три тижні. І 
пильно так за нами спостерігав, втираючи мережив-
ними хусточками «братську» скупу сльозу.

А ми не просто вижили, а добряче наваляли у 12 
разів сильнішому за нас ворогові.

Зціпили зуби й бились. Ще й реготали інколи 
крізь стиснуті щелепи.

Світ очікував, що ми впадемо на коліна, здійняв-
ши вгору руки перед лицем Бучанської трагедії. 

І здамось, нарешті. Й все буде, як раніше. У них.
Ми лютували, ридали, у нас розривалось серце. 

Але ми ставали ще сильніші у нашому, бачить Бог, 
праведному гніві.

Найбільш совістливі у світі схаменулись і почали 
давати нам зброю. Безсовісні теж обіцяли...

Але той таки толерантний і «гуманний» світ, який 
рятує їжачків на дорогах і касаток в океані, здивова-
но дивився на нас і знову дивувався:

- Коли ж вони здохнуть?
І ось, нарешті, він висловився устами Хедлі Гембл 

- журналістки телеканалу CNBC:
- Чи має світ платити продовольчою кризою та 

зростанням цін на енергоносії за те, що Україна не 
хоче поступитись своїми територіями?

Ви думаєте, вони за голодних переживають? Ой, 
не смішіть! Якби переживали, то вже давно й натя-
ку на голод у світі не було.

Ні! Грубо кажучи, нас запитали:
- Чому ви не хочете здохнути, аби ми наїлись, на-

пились і не відчули дискомфорту у наших оселях 
від зниження температури повітря?

І стало зрозуміло... як же їм страшно!
Що ми можемо протиставити їх страху, щоб і на-

далі не здохнути?
Тільки любов. Якщо будемо любити й приймати 

одне одного у всьому різнобарв’ї наших поглядів, 
уподобань, принципів, характерів і вірувань, - жи-
тимемо. Бо там, де любов, - там Бог. А там, де чвари 
і розбрат - там бал сатани.

У нас, на мою щиру думку, вибору немає:
- Або обіймаємось, або здохнемо. 
Для мене в цьому яскравий приклад - Польща. Це 

ж треба так відкинути всі історичні претензії і свар-
ки і відкрити нам обійми! Якщо вони змогли, то й 
ми зможемо.

Я так скажу. Нехай переляканий світ пере й про-
вітрює свої злегка запісяні трусики. 

А ми NEVSEREMOS!
Я в нас вірю.

Алла Мегель

БУЧА. ДВА МІСЯЦІ ПІСЛЯ ОКУПАЦІЇ
На перехресті вулиць Яблунської і Вокзальної в 

Бучі буяє зелень. Наприкінці лютого українські вій-
ськові розбили тут колону російської техніки. Міс-
цеві сподівалися, що після цього бою окупанти від-
ступлять. Утім у березні Яблунська перетворилася 
на вулицю смерті. Після відступу росіян там вияви-
ли десятки тіл.

Під час окупації на Яблунській просто на землі ле-
жали загиблі – днями, тижнями. Не було змоги їх 
поховати – російські солдати не дозволяли. Біль-
шість довколишніх будинків зайняла російська ар-
мія. Місцевих мешканців виселили у сусідні хати 
або ж заганяли у підвали. Згідно з попередніми під-
рахунками, за місяць окупації в Бучі загинуло по-
над 400 людей.

«Росіяни вбили чоловіка на моїх очах. Просто 
вбили. Я просила вбити і мене. Натомість вони ки-
нули гранату в будинок», – розповідає Ірина.

Наразі жінка мешкає у родички, за декілька хат 
від своєї домівки. Часто приходить до руїн свого 
дому. Перебирає речі. Приносить свіжі квіти на міс-
це загибелі чоловіка – на розі вулиці лежить яскра-
ва хустина, по кутах обкладена камінням.

Ірина постійно думає, за що вбили її чоловіка. На-
віть якщо росіяни шукали людей, які причетні до 
руху спротиву, то в нього не було ані татуювань, ані 
слідів від використання зброї, ані шрамів. Вона не 
знаходить відповіді.

«Думала, що час лікує. Проте з кожним днем стає 
тільки гірше», – відсторонено говорить жінка.

Далі по вулиці мешкає пані Людмила. У пер-
ший тиждень окупації вона жила у Бучі. Бачила на 
власні очі, як російські солдати заходили в місто; 
боялась вийти за межі дому. Щоб «спіймати» мо-
більний зв’язок та зателефонувати до рідних, під-
німалась на лавочку у подвір’ї. Тоді не усвідомлю-
вала, наскільки це було небезпечно – поруч чигав 
російський снайпер.

Людмилі вдалося евакуюватися разом із родиною 
на Івано-Франківщину. Щойно рідну Бучу звільни-
ли, одразу повернулася.

«Погляньте на мою собачку. Вона посивіла за час 
окупації. Гавкає на всіх перехожих без винятку. Ніяк 
не оговтається», – пані Людмила міцно обіймає ма-
леньку тваринку.

Євген ходить серед могил на новій ділянці старо-
го цвинтаря.

«Цьому хлопцеві було лише дев’ятнадцять років. 
А он там далі лежить моя сусідка, Олічка», – роз-
повідає Євген.

Увесь березень Євген разом із дружиною провів у 
Бучі. Вони боялися звірств російської армії. Перш 
ніж вийти на вулицю, дружина накладала навколо 
очей чорні тіні, замотувалась у хустку – щоб вигля-
дати непривабливою. Подружжя намагалося допо-
магати немічним сусідам, готували їсти та розноси-
ли продукти.

У кожного мешканця в Бучі – своя історія про 
біль та втрату. Багато людей втомилися ділити-
ся спогадами про пережите. Інші говорять охоче, 
бо розуміють, що це важливо: «Щоб світ не був 
байдужим».

«Одна волонтерка допомагала мені нести сум-
ки. Хороша така дівчина. Буде гарна наречена для 
сина», – говорить пані Олена в черзі на видачу гу-
манітарної допомоги.

Олена не бачила свого сина від початку березня 
– він пропав безвісти. Проте жінка не втрачає надії. 
Обіцяє познайомити з ним і мене.

Я плачу.
Катерина Москалюк

ОРДА
Мордва, калмики і буряти,
Достойні предків ви своїх.
Вони ішли ордою грабувати,
І цупили усе, що понести хто міг.

І в XXI столітті
У ваших жилах плине предків кров,
Палити, руйнувати, ґвалтувати,
І красти все, що хто знайшов.

Машини, телефони, ноутбуки,
Чи ґаджети, дитячі іграшки.
Ви тягнете усе, що попаде у руки
Усе, що влізе в торби, чи мішки.

Там м’ясорубка, тапочки, шкарпетки
Там кавомолка і звичайні труси.
Все тягнуть з України недолюдки
В обідрані азійськії степи.

Вам диковинка телевізор, чи то колом
Чи сковорідка з назвою «Тефаль»
Із Мозира до Омська шле «дарунки»
Ординець, в чині – офіцер! На жаль!

Яка ганьба це – друга армія у світі.
Що перед путіним на площі крокувала
Коли ж спустив вас путін з поводка
Собак скажених сворою ви стали

Яка ганьба – ця армія росії,
Збіговисько азійських дикунів
Вони нас «визволяти» ще зібрались
Коли «ату!» їм крикнуть псар успів.

І це дикунство «старшим братом»
Себе колись найменувало.
Орда! З часів ще Чингізхана
Ви навіть назву Русь у нас украли.

Чого вам не бракує так це чванства,
Гординя так і пре вам через край
Але терпіння у Всевишнього не вічне,
Про це, орда московська, пам’ятай.

Настане час і канеш ти у вічність
І не такі імперії зникали
І поросте гіркими полинами
Забутий край, який расеєю назвали.

Валентина Онопрієнко. 9.04.2022

СИНИ РОСІЇ
Блудні сини захланної росії,
Чого в полях ви наших заблукали?
Ми золоті хліба в полях тих сієм,
Вам, що землі своєї мало?

В руїнах Київ, Суми і Охтирка
І Маріуполь до небес волає.
Чи ви забули як в блокаді гірко?
Чи розуму вас матір не навчає?

Херсон і Миколаїв, і Одеса
Чернігів стали боронити волю.
Говорите: – Ми носії прогресу!
Чого ж ви сієте наругу та сваволю.

Блудні сини ви, блудної расєї
Фашистські лозунги на вашому знамені
Вас, як собак прикопують по селах
Навіть могил немає у вас безіменних.

Чого прийшли з мечем до нас «у гості»?
Від нього ж і поляжете у полі
Білітимуть в землі ворожі кості
А в Україні буде мир і воля!

Велика блуднице, Росіє!
За що синам дала таку ти долю
Що кожний смерть і горе сіє
Сусідові, що став – за волю!

Щоб в двадцять років в лісосмузі
В чернігівському полі, при дорозі
Заклякнути з початком кукурудзи
Обгризеним на лютому морозі.

Валентина Онопрієнко. 9.03.2022.
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Із 10 червня, додається вечірній 
рейс автобуса Гадяч 17.15-Лютенька 
18.15-Гадяч(через Соснівку). 
Рейси з понеділка по п’ятницю,  
тричі на день.

Начальником Миргородської районної військової 
адміністрації 10 червня, призначений Віталій Дяків-
нич. Раніше він обіймав посаду першого заступника 
начальника районної військової адміністрації.

Нагадаємо, попереднього начальника РВА Вікто-
ра Іваненка підозрюють у хабарництві, 3 червня його 
звільнили.

За даними слідства, чиновник вимагав 500 тис. грн 
у засновника товариства за неперешкоджання під-
приємницькій діяльності.

Справу щодо отримання неправомірної вигоди роз-
глядають в Октябрському районному суді. Запобіж-
ним заходом для підозрюваного стало тримання під 
вартою впродовж 60 діб із правом внесення застави 
у розмірі 567 тис. 500 грн, яку згодом внесли. Про-
куратура попросила суд змінити суму застави на 12 
млн грн.

Пресслужба Миргородської РВА

Радіаційний фон в місті Гадяч за минулий тиждень 
становив 11,9-13,4 мкр/год при середніх багаторіч-
них показниках до 1986 року 12-14 мкр/год.

У плані моніторингу з 6 по 12 червня 2022р відібра-
но та лабораторно досліджено 4 проби води відкри-
тих водойм (р. Псел – 2 проби, р. Грунь – 2 проби).

Згідно «Гігієнічних нормативів якості води водних 
об’єктів для задоволення питних, господарсько-по-
бутових та інших потреб населення» затверджених 
наказом МОЗ України №721 від 02.05.2022р. відхи-
лень по санітарно-хімічних і мікробіологічних показ-
никах не виявлено.

Патогенних мікроорганізмів в тому числі збуд-
ників холери у воді відкритих водойм не виявлено, 
(дослідження на холеру проводяться 2 рази на мі-
сяць). Згідно рекомендацій МОЗ України на холе-
ру в мед закладах району, в червні, обстежено 2 па-
цієнта з тяжким перебігом на ГКІ, збудників холери 
не виявлено.

Стан забруднення атмосферного повітря шкідли-
вими речовинами дослідження проводилися на вміст 
фенолу, свинцю, аміаку, азоту діоксину, ангідриду 
сірчаного, вуглецю оксиду. В місті Гадяч лаборатор-
ний контроль проведено в 1 точці спостереження : 
пл. Соборна, 15.

Станом на 12 червня 2022 року в атмосферному по-
вітрі шкідливих речовин в концентрації, що переви-
щує ГДК не виявлено.

З джерел децентралізованого питного водопоста-
чання (шахтні колодязі) досліджено 1 пробу питної 
води на вміст нітратів, перевищення гігієнічного нор-
мативу (50 мг/дм3) не виявлено.

З джерел централізованого питного водопостачан-
ня ( водорозподільна мережа) в м. Гадяч дослідже-
но 9 проб питної води, із них 3 проби (33%) не від-
повідає вимогам ДСанПіН 2.2.4.-171-10 « Гігієнічні 
вимоги до води питної призначеної для споживан-
ня людиною» виявлено мікробне забруднення (вул. 
Котляревського, вул. Тельмана, вул. Гагаріна).

Результати лабораторних досліджень доведено до 
відома керівництва Гадяцької міської територіаль-
ної громади, Гадяцьке ВУЖКГ та Миргородське ра-
йонне управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Керуючись законом України «Про забезпечення 

санітарно та епідеміологічного благополуччя насе-
лення» №4004-ХІІ від 24 лютого 1994 року з метою 
недопущення ускладнення санепідемситуації у м. Га-
дяч керівництву Гадяцького ВУЖКГ рекомендовано 
провести комплекс профілактичних заходів з метою 
забезпечення показників якості та безпечності пит-
ної води вимогам ДСанПіН 2.2.4.-171-10 « Гігієніч-
ні вимоги до води питної призначеної для споживан-
ня людиною».

С. Бабак, В. о. завідувача  
Гадяцького ВП ДУ « Полтавський ОЦ КПХ МОЗ»

Президент нагородив орденами п’ятьох воїнів із 
Полтавщини, які загинули на російсько-українській 
війні. Указ про це Володимир Зеленський підписав 
8 червня.

Згідно з документом, посмертно нагородили вій-
ськовослужбовців Віталія Карася, Дениса Палія, 
Олександра Куриленка, Анатолія Дергая та Юрія 
Химича.

Нагадаємо, солдат Олександр Куриленко із села 
Петрівка-Роменська, загинув 25 квітня, під час во-
рожого обстрілу, поблизу села Шебелинка, на 
Харківщині.

«БМ»

У Лохвиці, 11 червня, відбувся благодійний від-
критий турнір із кіокушинкай серед дітей 4 - 13 ро-
ків на підтримку ЗСУ – «Все буде Україна». Кіоку-
шинкай - контактний вид спорту, найжорсткіший і 
найскладніший стиль бойового карате. У змаганнях 
прийняли участь спортсмени 140 спортсменів: з Пи-
рятина, Гадяча, Чорнух, Ромнів, Гребінки, Лохвиці. 

Дякуючи дітям та батькам було зібрано 40 тисяч 
250 грн. Ці кошти будуть направлені на потреби ЗСУ.

Володимир Прядка у ФБ

Відповідно до рішення виконавчого комітету Га-
дяцької міської ради від 20.09.2019 № 527 «Про 
взяття на облік безхазяйного майна - гідротехнічних 
споруд на штучно створених водних об’єктах, розта-
шованих на території Гадяцької міської об’єднаної те-
риторіальної ради» Гадяцька міська рада повідомляє 
про виявлення та взяття на облік безхазяйного май-
на, яке знаходиться на території Гадяцької міської те-
риторіальної громади:

- гідротехнічна споруда - гребля, яка розміщена 
на водному об’єкті, що знаходиться в межах с. Пи-
сарівщина (Біленченківський старостинський ок-
руг), площа водного дзеркала якого становить 
9,3978га, кадастровий номер земельної ділянки 
- 5320480409:09:001:0009;

- гідротехнічна споруда - гребля, яка розміщена на 
водному об’єкті, що знаходиться за межами населе-
них пунктів Біленченківського старостинського ок-
ругу (ставок «Шадурівський»), площа водного дзер-
кала якого становить 1,7814га.

Можливих власників вказаного майна, з підтвер-
джуючими правовстановлюючими документами, 
просимо звернутися до сектору комунальної влас-
ності виконавчого комітету Гадяцької міської ради за 
адресою: вул. Лесі Українки, 2, каб. 13 з метою знят-
тя з обліку як безхазяйного.

Міський голова - Володимир Нестеренко

До редакції надходять повідомлення від жителів 
Гадяччини, про порушення комендантської години 
місцевими рибалками. Зрозуміло, що риба «полю-
бляє» опинятися на гачку з самісінького ранку, а ви-
їжджати після п’ятої ранку «то вже пізно». Але ж 
правила стосуються кожного. 

На засіданні Ради оборони Полтавської області, 
10 травня, дозволили рибальство в регіоні, але з дея-
кими умовами: з однією вудкою і тільки з берега во-
дойм, які знаходяться в межах населених пунктів. 
Цей дозвіл, не відміняє заборон комендантської годи-
ни. Будь-яка людина, яка знаходиться у громадських 
місцях з 22:00 по 5:00 без відповідного дозволу – по-
рушує комендантську годину. Згідно порядку, вста-
новленому Кримінальним процесуальним кодексом 
України та Кодексом України про адміністративні 
правопорушення: «Особу, яка здійснила порушення 
режиму встановленої комендантської години, може 
бути затримано патрулем для перевірки документів 
та притягнуто до адміністративної відповідальності. 
За непокору законному розпорядженню або вимозі 
патруля, на порушника може бути накладено стяг-
нення. Якщо порушник комендантської години чи-
нить опір, його може бути притягнуто до криміналь-
ної відповідальності за статтею 342 КкУ».

Відносно спокійна ситуація на Гадяччині створює 
ілюзію безпеки та спонукає деяких громадян ігнору-
вати правила військового часу. Що відбувається у го-
лові людини, яка о 3 ранку збирає вудки та виїздить 
на рибалку, свідомо розуміючи, що вона порушує 
установлені військовим станом правила? Чи мож-
на назвати таку людину адекватною? Імовірно, по-
трібно підказати місцевому центру комплектування 
видавати повістки таким особам, для яких хобі важ-
ливіше за питання національної безпеки. Одні вми-
рають в окопах від ворожих обстрілів, а інші – риба-
лять, плюючи на всі правила.

Влад Лидзарь

ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» повідомляє, що у 
зв’язку із труднощами виконати умови укладання до-
говору із власником ресурсу ТОВ «Газопостачальна 
компанія «Нафтогаз Трейдинг» відповідно додатку 1 
до «Положення про покладення спеціальних обов’яз-
ків на суб’єктів ринку природного газу для забезпе-
чення загальносуспільних інтересів у процесі функ-
ціонування ринку природного газу» затвердженого 
Постановою КМ України від 6 березня 2022р. № 222, 
Товариство з 10 червня 2022 року не взмозі постача-
ти природний газ побутовим споживачам на ліцен-
зованій території ПрАТ «Гадячгаз». Таким чином 
всі споживачі, які уклали заяву-приєднання з ТОВ 
«Кременчукгаз-Трейдінг» перейдуть до постачаль-
ника останньої надії (ПОН).

Звертаємо увагу, що до 10.08.2022 року усі спожи-
вачі (населення) мають визначитися із своїм новим 
постачальником та підписати з ним заяву - приєд-
нання до умов договору постачання. Разом з тим за-
значаємо, що відповідно до п. 31 розділу III Правил 
постачання природного газу, затверджених Постано-
вою Національної комісії, що здійснює державне ре-
гулювання в сфері енергетики і комунальних послуг 
№ 2496 від 30.09.2015 (надалі – Правила), побутовий 
споживач має право на вільний вибір постачальни-
ка та безоплатну зміну постачальника. Постачальник 
обирається споживачем самостійно, на власний роз-
суд, незалежно від місця знаходження даного поста-
чальника на території України.

ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг»

До уваги жителів сіл 
Лютенька, Соснівка!

ПРИЗНАЧИЛИ 
НОВОГО КЕРІВНИКА 
РВА МИРГОРОДЩИНИ

ОРДЕН «ЗА 
МУЖНІСТЬ» 
ІІІ СТУПЕНЮ

ОГОЛОШЕННЯ

РИБАЛЬСТВО 
ПІД ЧАС 
КОМЕНДАНТСЬКОЇ 
ГОДИНИ

«ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА»

ЕКОБЮЛЕТЕНЬ

Місце відбору 
проб води
(населений 

пункт)

Всього 
досліджено 
проб води

Індекс 
ЛКП 

фактично

Індекс ЛКП 
згідно сан. 
норм (ДСП)

до 5000

р. Псел
м. Гадяч (пляж) 2 940 5000

р Грунь 
м Гадяч 2 1100 5000

УВАГА! ОГОЛОШЕНЯ
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Минулого тижня
народилося 
9 немовлят

11 осіб 
пішли
з життя

6 пар
одружилися

1 пара
розлучилася

До відділення №2 ( м. Кобеляки) Полтавського ра-
йонного управління поліції, 7 червня, близько 13 го-
дини, надійшло повідомлення від медиків, що у од-
ному із сіл Кобеляцької громади чоловік отримав 
травми ніг.

На місце події прибула поліція, медики та ряту-
вальники. Попередньо відомо, що місцевий, 25-річ-
ний чоловік, використовуючи мотоблок, обробляв 
власну земельну ділянку. Під час робіт його нога по-
трапила в рухому частину техніки. Унаслідок - він 
отримав часткову ампутацію ноги. Із місця події по-
страждалого в тяжкому стані госпіталізували до ме-
дичного закладу.

По даному факту поліція проводить перевірку та 
встановлює обставини.

Шановні громадяни! Закликаємо бути обережни-
ми під час виконання сільськогосподарських робіт. 
Неухильно дотримуйтесь правил техніки безпеки 
із електроінструментами, бензо- або мото-технікою 
та іншими засобами, які можуть створювати загрозу 
життю та здоров’ю. Бережіть себе та тих, хто поруч!

Полтавське районне управління поліції

До лікарні на Полтавщині госпіталізували дитину 
з діагнозом укус гадюки. Про це Суспільному реч-
ниця рятувальників області Світлана Рибалко. За 
її словами, подія сталася 10 червня, у Кобеляцькій 
громаді. До реанімаційного відділення місцевої лі-
карні госпіталізували 15-річну дитину. Стан дитини 
– задовільний.

Нагадаємо, якщо вас вкусила гадюка необхідно 
одразу викликати швидку. До приїзду медиків: на 
місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисеп-
тиком, прикладіть лід, давайте постраждалому бага-
то пити, рекомендують 1-2 таблетки ліків від алергії, 
при транспортуванні покладіть уражену кінцівку на 
підвищення.

Бережіть себе та своїх рідних .
«БМ»

Чотирьох учасників злочинної групи підозрюють у 
вимаганні, заволодінні транспортними засобами з за-
стосуванням насильства та позбавленні волі людей.

Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної 
прокуратури 9 червня.

Під час розслідування встановили понад 25 епізодів 
злочинної діяльності, серед яких вимагання, незакон-
не позбавлення волі людей, заволодіння транспортни-
ми засобами та особистими документами.

Прокуратура підозрює у вчиненні злочинів чотирьох 
людей, серед яких є депутати Полтавської обласної 
та Миргородської районної рад – брати Олег та Ігор 
Діденки.

Наприкінці травня їм продовжили та пом’якшили за-
побіжний захід. Суд скасував депутатам обов’язок не 
покидати територію Полтавщини без дозволу слідчого, 
прокурора та суду, а також зменшив тривалість нічно-
го домашнього арешту з 23:00 до 5:00. Підозрюваному 
працівнику товариства обрали запобіжний захід у виді 
нічного домашнього арешту, хоча раніше його тримали 
під вартою без визначення розміру застави. Сторона об-
винувачення пропонувала залишити без змін запобіж-
ні заходи, які раніше встановлювали.

З перших судових ухвал відомі наступні деталі 
справи.

Слідство вважає, що починаючи з грудня 2021 року 
брати Діденки за допомогою насильства і психологіч-
ного тиску вимагали у працівників ТОВ «Великоба-
гачанський комбікормовий завод» та ПП «Великоба-
гачанський комбікормовий завод» гроші. Вони ніби 
змусили їх написати розписки з приводу неіснуючих 
боргів, забрали автівки та примушували відчужувати 
нерухомість на їхню користь.

Приміром, 26 січня депутати з погрозами вимагали 
віддати їм 39 тис. 300 доларів за придбання у праців-
ників їхніх підприємств нібито викраденого зерна. Під 
час зустрічі з жінкою, вони погрожували їй, що поб’ють 
чоловіка та дитину. 31 січня, коли жінка мала передати 
гроші, депутатів і затримали.

У межах розслідування допитали свідків, чиї покази 
стали доказами у справі.

13 січня один зі свідків розповів, що на вимогу ке-
рівництва він прибув до адміністративної будівлі за-
воду, де Іван Діденко з іншими чоловіками змусили 
його стати на коліна та підписати розписку про пози-
ку у депутата на 700 тис. грн. У чоловіка тоді забрали 
авто й документи на нього. Потім депутати дали тер-
мін для передачі грошей до 5 лютого, інакше «вистав-
лять на проценти».

18 січня інший свідок розповів, що під тиском віддав 
депутатам 60 тис. грн як відшкодування збитків через 
нестачу зерна на заводі.  Потім його змусили підписати 
розписку про позику.

У протоколах від 26 січня та 31 січня жінка розпові-
ла, що депутати покликали її на зустріч на завод. Під-
нявшись на другий поверх будівлі, де знаходиться ка-
бінет Олега Діденка в кабінеті, вона запитала депутата:

«Чому ви їздите до мене додому та лякаєте моїх 
близьких та маленьких дітей?».

Один зі сторонніх чоловіків їй відповів:
«Моє діло наказати тебе по повній, щоб ноги трясли-

ся і матка випадала».
«Ти будеш, жити, можем пальці поламати, можем 

руки поламати, але я цього робити не буду».
Окрім висловлених погроз депутати вихвалялися про 

те, що вони мають зв`язки в кримінальному середови-
щі. Після розмови з Діденками, жінка запитала чи дійс-
но їй погрожують. Олег Діденко сказав, що він від своїх 
слів не відмовляється, а Іван Діденко відповів, що йому 
начхати на неї та на її дитину.

Через страх, жінка погодилася віддати кошти, а потім 
ввечері 26 січня поїхала до Управління СБУ в Полтав-
ській області, де написала та подала заяву про вчинен-
ня відносно неї злочину, а саме вимагання з боку Ді-
денків. 31 січня депутатів затримали на передачі цих 
же грошей.

Після затримання відбулися обшуки у будинку Оле-
га Діденка. Там знайшли 53 тис. грн, 8тис. 50 доларів та 
265 євро. Також були документи. Обшуки відбувалися 
за участі дружини Олега Діденка.

На першому поверсі будинку знайшли конверт з 2 
тис. 200 доларів. У шафі вилучили 3 мисливських ножі 
та ключі від автомобіля «Мерседес». У спальні вилучи-
ли 2 тис. доларів. На другому поверсі будинку в шух-
ляді столу виявили 3 тис. 100 доларів та ключі у різних 
пакетах. Нині розслідування продовжується.

До поліції Кременчука 11 червня, близько 20:50, 
надійшло повідомлення від громадян про бійку біля 
розважального закладу, розташованого в с. Пото-
ки,  Кременчуцького району. На місце виклику одра-
зу прибув наряд групи реагування патрульної полі-
ції відділення №2 Кременчуцького райуправління. 
Поліцейські побачили, що двоє осіб, причетних 
до бійки, намагаються втекти на автомобілі ВАЗ-
21033. Патрульні одразу розпочали переслідування 
правопорушників.

Олександр Холондович, тимчасовий виконувач 
обов’язків начальника Кременчуцького райуправлін-
ня поліції, зазначив: «Під час переслідування тран-
спортного засобу поліцейські неодноразово подавали 
водієві сигнали про зупинку, але той ігнорував закон-
ні вимоги патрульних. Невдовзі поліцейським вда-
лося наздогнати правопорушників та змусити водія 
зупинитися. Однак, коли патрульні вийшли зі служ-
бового автомобіля та попрямували до автівки втіка-
ча, водій раптово розпочав рух та здійснив наїзд на 
обох правоохоронців. Не дивлячись на те, що обоє 
поліцейських отримали тілесні ушкодження, пра-
вопорушників вдалося затримати. З’ясувалось, що 
автомобілем керував місцевий чоловік, 1992 року 
народження, який перебував у стані алкогольного 
сп’яніння. Крім водія в салоні авто перебував ще й 
32-річний пасажир. За керування транспортним за-
собом у стані алкогольного сп’яніння стосовно во-
дія ВАЗа поліцейські склали адміністративний про-
токол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. Крім того, на міс-
ці події слідчо-оперативна група поліції, яку патруль-
ні викликали на допомогу, вилучила транспортний 
засіб та інші речові докази, що вказують на причет-
ність особи до вчинення кримінального правопору-
шення. 30-річного водія затримано в порядку статті 
208 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни. Вирішується питання щодо повідомлення йому 
про підозру та обрання запобіжного заходу. У рам-
ках відкритого кримінального провадження трива-
ють слідчі дії».

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до 
п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

На Запоріжжі викрили зловмисників, які телефо-
нували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонува-
ли свою «допомогу» у нібито визволенні їх з полону.

Серед псевдопослуг, які пропонували шахраї:
- телефонна розмова з полоненим – від 10 до 50 

тис. грн
- визволення з полону – від 50 до 200 тис. грн
- перевезення тіла загиблого – до 10 тис. грн
«Звичайно, що жодну з обіцянок зловмисники не 

могли виконати. А після отримання грошей – про-
сто зникали зі зв’язку», – зазначив речник СБУ Ар-
тем Дехтяренко. 

Організатором схеми виявився чоловік, який на-
разі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. 
Він нещодавно вийшов з тюрми. Крім того, у Запо-
ріжжі в нього була спільниця. Її затримали спецпри-
значенці СБУ.

Якщо ви або ваші знайомі потрапили у ситуацію, 
коли невідомі вимагають гроші за «визволення» ро-
дича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного 
центру з пошуку та звільнення полонених: +38 067 
650-83-32, +38 098 087-36-01 або на електронну ад-
ресу united.centre.ssu@gmail.com. 

Пресслужба СБУ

ДЕПУТАТИ - БАНДИТИ «ВАШ РОДИЧ 
У ПОЛОНІ!»

ОБЕРЕЖНО 
ГАДЮКИ

МОТОБЛОКОМ 
ВІДІРВАЛО НОГУ

НЕТВЕРЕЗИЙ ВОДІЙ 
ЗДІЙСНИВ НАЇЗД НА 
ПАТРУЛЬНИХ

З нагоди Дня вибухотехнічної служби начальник 
обласного Главку поліції Полтавщини Євген Рога-
чов відзначив поліцейських-вибухотехніків за якіс-
ну та ефективну роботу з пошуку і знешкодження ви-
бухонебезпечних предметів в умовах воєнного стану.

Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини, за-
значив: «Ваша професія є надзвичайно небезпечною і 
водночас важливою й потрібною для суспільства. За-
ради порятунку інших ви завжди ризикуєте власним 
життям. Перебуваючи в епіцентрі небезпеки, ви пра-
цюєте без права на помилку. Бо від кожного вашого 
кроку залежить життя, здоров’я та спокій громадян».

Довідково. Від початку широкомасштабного ро-
сійського вторгнення в Україну працівники вибу-
хотехнічної служби поліції Полтавщини здійсни-
ли 254 службових виїзди, під час яких перевірено 
238 об’єктів. Під час перевірки виявлено 34 вибу-
хонебезпечні предмети. Усі вони ідентифіковані та 
знешкоджені, а їх залишки зібрані як речові дока-
зи воєнних злочинів. Крім цього, поліцейські-ви-
бухотехніки Полтавщини у складі зведеного заго-
ну працювали в Київській області, де брали участь 
у відновленні безпечного простору після звільнення 
територій від окупації рф.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

ВАЖЛИВА 
ПРОФЕСІЯ
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У селищі Гоголеве, на Полтавщині, волонтерки Го-
нчаренко центру разом із місцевими жителями нала-
годили виробництво домашньої локшини швидкого 
приготування за унікальним рецептом для україн-
ських військових. Локшина заварюється окропом і за 
декілька хвилин її можна вживати, як готовий про-
дукт. З початку війни на фронт вже передано май-
же тонну локшини, яка отримала назву «Гоголівська 
джавеліна».

В селищі створили імпровізований харчовий цех, 
в якому готують локшину за рецептом, що розроби-
ла місцева волонтерка пані Оксана – харчовий тех-
нолог за фахом. Жінки вимішують тісто, ріжуть, під-
сушують над пательнями, фасують. В страву додають 
сушені овочі, які також готуються на місці, та спеції. 
Місцевий коваль наточує ножі для роботи та розва-
жає дітей, поки їхні матусі зайняті приготуванням 
їжі: робить із дітьми поробки для солдатів, займаєть-
ся малюванням.

З легкої руки українських господинь локшина з 
Гоголевого отримала назву «Гоголівська джавеліна». 
Як розповіли місцеві волонтерки, солдати кажуть, 
що локшина – «просто вогонь» і вигадують кумедні 
слогани «Гоголівська джавеліна – це любов і вітамі-
ни», «Гоголівська джавеліна – найсмачніша в Украї-
ні», «Гоголівська джавеліна – перемога за хвилину». 
Це особливо надихає місцевих активісток вдоскона-
лювати виробництво.

За словами технологині та шеф-кухарки пані Окса-
ни, рецепт відпрацьовувався з 2014 року – саме тоді 
вона почала займатись волонтерством. «Ми хотіли, 
щоб наша локшина була корисною та поживною. І 
щоб могли швидко приготувати собі смачну, домаш-
ню страву. Тому ми додаємо в нашу локшину яйця, 
овочі, спеції – все домашнє, наше, з городу. В нас є 
своя фірмова технологія, є холодний і гарячий цех, де 
ми готуємо. Лише за останній раз зробили та переда-
ли на фронт – 600 порцій. А найкраща подяка, те що 
нас надихає – це, коли наші воїни телефонують і ка-
жуть, що їм було смачно. Ми навіть завели для цьо-
го телефон окремий, він поруч з нами лежить, коли 
ми готуємо».

Це неабияка справа! Наші господині - найстаршій 
аж 90 років - усім селом готують щодня, щоб наші 
хлопці та дівчата, які зараз нас захищають, відчува-
ли нашу турботу та любов до них. І, щоб в них були 
сили воювати і боронити нашу Україну», – говорить 
Оксана.

Повідомляє Полтавська хвиля

Про це повідомило «Суспільне».
До Православної церкви України перейшла Свя-

то-Духівська релігійна громада, храм якої належав 
до Української православної церкви московського 
патріархату.

Рішення про перехід до ПЦУ релігійна громада 
ухвалила 6 червня. 176 вірян одноголосно підтрима-
ли вихід із московського патріархату, тож храм Свя-
того Духа у селі Жоржівка Шишацької громади під-
порядковуватиметься Полтавській єпархії ПЦУ.

Тимчасово настоятелем храму буде благочинний 
Шишацького округу отець Павло. За його словами, 
першу службу українською мовою у складі ПЦУ в 
храмі здійснили 12 червня в день Святої Трійці.

«ГОГОЛІВСЬКА 
ДЖАВЕЛІНА – 
ПЕРЕМОГА ЗА 
ХВИЛИНУ» 

У ШИШАЦЬКІЙ 
ГРОМАДІ ВІРЯНИ 
ІНІЦІЮВАЛИ 
ПЕРЕХІД ДО 
ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Саме так лаконічно коротко можна описати 
ВАШУ/нашу допомогу Збройним Силам 
України у свято Трійці. Ми гуртом, вчасно 
і максимально у відповідності до традицій 
свята, виконали важливу і необхідну справу, 
привітали тих, хто у цей день знаходиться на 
передових рубежах захисту України. 

Я вже описував участь жителів Гадяччини у підго-
товці та формуванні продуктового вантажу, повторю-
ватись не буду, навіть більше. Коли автомобіль у ви-
значений час прибув для завантаження, виявилось, 
що в ньому вже є велика частка товарів наданих Ві-
ктором Оробейем. Серед них крупи, макарони, кон-
сервація, цукор, сіль, чай, кава, печиво, олія, мінераль-
на вода зібрані лісниками Гадяцького лісництва ДП 
Полтавського лісгоспу, керівник Іван Гурський. Сві-
жий огірок вирощений у фермерських господарствах 
Євгена Козирки та Володимира Пасюти.

Загалом, близько двох тон гуманітарного вантажу, 
були доставлені великовантажним бусом, під керу-
ванням дніпрянина Григорія Лазоренка, до Харкова. 

Було ще багато подій, які залишились за кадром. Це 
відвідування шпиталю та зустріч з Василем Соколом. 
Нам приємно було бачити земляка у доброму гуморі, 
чути його бажання скоріше повернутись у стрій. Ми 
передали йому вже приготовану Вірою Зозулею мо-
лоду картопельку, свіжі огірочки та зелень, цукерки 
та печиво, гадяцьких черешень, солодощів від Альонп 
Глік, букет барвистих півоній від жителів Гадяча.

Ініціювали зустріч А. Рябко з спів керівником Гу-
манітарного центру АКВАРЕНА Ігорем Приходько. 

Ніч, проведена у прифронтовому місті, супроводжу-
валась вибухами, котрі пролунали майже поряд. Це 
теж придало свого «колориту» цій поїздці.

Ранок наступного дня порадував нас можливістю 
швидко і без черги заправитись пальним /бензин в 
асортименті, дизельне паливо/, чудовим сніданком 
від шеф кухаря Валентини Худолей. Почули її поба-
жання мати свіжу зелень, картоплю, капусту, сіль, цу-
кор, прянощі та приправи, муку та ПШОНО. Це те, 
над чим працюватимемо, та в найближчий час пообі-
цяли доставити ще.

Українська армія жива, вона не дає спокою ворогу. 
Для цього воїнам потрібні сили, а сил набтись мож-
на від смачних і поживних продуктів харчування від 
вас з нами. 

Підключайтесь. Готуємось і співпрацюємо. 
Разом до ПЕРЕМОГИ ! Бажаєте допомогти і ви? 

Телефонуйте 050 239 6052 Кошти надсилайте на 
картку 4731 2196 4582 3372 ПриватБанк - Олександр 
Зозуля. 

Олександр Зозуля сторінка у ФБ

ДОПОМАГАЄМО АРМІЇ
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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)

 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 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 господарськими 
спорудами по вул. Вокзальна. 
Площа 84 м.кв., з/д 6 соток. 
Ціна 18 тис. у.о. Можливий торг. 
Тел. 0992496908, 0689124778

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

 БУДИНОК цегляний, с. 
Петрівка-Роменська, площа 
85,7 м.кв., з/д 15с. Є газовий 
котел та груба, водопостачання, 
колодязь, л/кухня, 2 сараї, 2 
погреби, сад, 2-поверховий 
гараж на 2 авто. Ціна 12 тис. у.о. 
Тел. 0509340307

 БУДИНОК, с. Рашівка. Газ, 
вода, л/кухня, з/д приватизо-
вана, господарські споруди. 

Деталі при зверненні. Тел. 
0660563508, 0666037104   

 БУДИНОК, пров. Першотрав-
невий,43 (р-н дитбудинку). 
Будинок з меблями, жила площа 
91 м.кв., з/д 6 соток, господар-
ські споруди, гараж, л/кухня. 
Ціна договірна. Тел. 0688948285, 
0688640349 (Сергій Григорович)

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

 БУДИНОК, цегляний, с. 
Тепле, вул. Садова. Газ, вода, 
зручності в будинку. Усі госпо-
дарські споруди, асфальтований 
двір. Сад. З/д. Поруч траса 
обласного значення (500м). Ціна 
договірна. Тел. 0666455761.

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

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

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

 БУДИНОК, с. Розбишівка, 
газ, господарські споруди, 
гараж, колодязь, сад. Поряд луг, 
річка. Тел. 0506858793

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

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

КВАРТИРИ
Продаж

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

 1-КІМН.кв., центр міста, 1-й 
поверх, 39,7 м.кв., вул. Геть-
манська, 45. Ціна договірна. 
Тел. 0664658956, 0501812744

 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., 70 м.кв., 
1-поверховий будинок, газ, 
вода, індивідуальне опа-
лення, сарай, з/д 0,4га., 
вул. Лохвицька. Під офіс чи 
магазин. Тел. 0667789136, 
0678692045. 

 3-КІМН.кв., 46 м.кв., м. Чер-
вонозаводське. Всі кімнати 
роздільні, зроблений ремонт, 
нова сантехніка, 1-й поверх. 
Тел. 0505387106. 

 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. 

 КВАРТИРА з усіма зруч-
ностями та індивідуальним 
опаленням, р-н цегельного 

заводу. Ціна при огляді. Тел. 
0507659190. 

 2-КІМН.кв., 35,9 м.кв., 
у 1-поверховому будинку, 
у центрі де м-н «Мотове-
лоспорт». Є газ, світло, вода, 
сарай, погріб. Недорого. Торг. 
Тел. 0958497388.

 КВАРТИРА в 1-поверховому 
будинку з індивідуальним опа-
ленням та всіма зручностями. 
Недорого. Тел. 0507659190.  

 2-КІМН.кв. Деталі по теле-
фону. Тел. 0950484426

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

 З/Д 16 соток, приватизо-
вана, з фундаментом, 150 МЗ в 
«болгарському містечку». Тел. 
0953514363 

 З/Д під будівництво жит-
лового будинку, площа 
25 соток, с. Малі Будища 
(нагорі, біля зупинки ). Тел. 
0953514363 

 З/Д 10 соток, всі комуні-
кації поряд. Р-н Молодіжний, 
вул. Миру. Тел. 0500135749

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

 МАГАЗИН навпроти «Полта-
ва-Банку». Тел. 0957686030

 ЦЕХ по виготовленню тро-
туарної плитки з облад-
нанням. Ціна договірна. Тел. 
0502812828

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, 
0974018984Тел.: +380950630599, +380679586247

Вул. Гетьманська, 1 (2-й поверх)

КОНДИЦІОНЕРИ
Продаж, монтаж, 

налаштування,
СЕРВІСНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ
ГАРАНТІЯ

КОНДИЦІОНЕРИ

корів, биків, телиць, 
коней, свиней.

Термінові виклики. Доріз.
Тел. 0502708392, 0674790495

ЩОДНЯ ЗАКУПОВУЄМО 
живою вагою: 

Тел. 0959453150
0500666218

КУПЛЮ ПОРОСЯТ 
ДОРОГО

0661106006, 
0974695275

КУПЛЮ 
КОРІВ, БИКІВ, 
КІЗ, КНУРІВ, 

СВИНОМАТОК
ДОРІЗ

ТЕ
Л

.

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а
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Оголошення, реклама

22

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

КУПЛЮ

21

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403

ДОРОГО

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 26

м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

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

 2-КІМН. кв., на тривалий 
термін, оплата за домовленістю. 
Тел. 0962575184

 БУДИНОК для пасічника (на 
сезон) у с. Тепле. Поруч поле 
соняшника (20м.). Оплата дого-
вірна. Тел. 0953815390 

 БУДИНОК у центрі міста, про-
живання із господаркою. Деталі 
по телефону. Тел. 0502474966

 1-КІМН. кв., вмебльована, на 
тривалий термін порядній сім’ї. 
Тел. 0973867019

ГАРАЖІ
Продаж

 ГАРАЖ, р-н Сарського 
перехрестя, з погребом. Тел. 
0682833419

 ГАРАЖ з погребом, р-н 
Сарського перехрестя. Тел. 
0682833419

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. (20)

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

АВТО
Продаж

 SKODA Octavia Tour, 2002 
р.в., офіціал, газ/бензин 2,0. 
Гарний стан. Колір зелений 
металік. Ціна 4,8 тис. у.о. Тел. 
0507756543 

 ВАЗ-2101, 1983 р.в. Нор-
мальний робочий стан. Колір 
сірий металік. Ціна 16 тис. грн. 
Тел. 0995141773

 ВАЗ-2101, 1978 р.в., гарний 
робочий стан. Пробіг 89 тис. км. 
Тел. 0994131950

МОТО
Продаж

 МОТОЦИКЛ «Муравей», не 
на ходу. Тел. 0682354094.  

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

 МОТОЦИКЛ «Мінськ», нор-
мальний стан. Тел. 0954555486. 

 СКУТЕР Yamaha Vino. 4-так-
тний, водяне опалення, інжектор. 
Тел. 0500223103.  

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

 ЗАЗ, ЛуАЗ (з/ч). Нові та б/в. 
У наявності майже все. Тел. 
0985593384. 

 ГУМА до с/г техніки 
ВЛ-19. Стартер СТ-362. Тел. 
0668411837. 

 ГРЕБКА – ворушилка на 4 
колеса до трактора, нова. Тел. 
0509575574

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

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

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

 КУКУРУДЗА. Тел. 
0995484823, 0992488500

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

 ЗЕРНО пшениці та кукурудзи. 
Сухе, чисте. Пшениця – 5 грн./кг. 
з доставкою, кукурудза – 6 грн./
кг. з доставкою. Тел. 0663867758  

 ЗЕРНО КУКУРУДЗИ, сухе. 
Тел. 0957403415

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

 НОУТБУК Samsung, діаго-
наль 17,3», оперативна пам’ять 
4Gb, жорсткий диск 500Gb.  Опе-
раційна система Windows 10 Pro. 
Тел. 0660194566  

 КУКУРУДЗА, пшениця. Тел. 
0992256242

 ХОЛОДИЛЬНИК «РКМ», б/в. 
Гарний стан. Ціна 6 тис. грн., 
торг. Самовивіз із м. Гадяч. Тел. 
0677223805

 ЦЕГЛА б/в та нова. Шифер 

б/в. Щебінь, пісок, гранвідсів. 
Дошка обрізна з пилорами. 
Дрова пиляні. Тирса. Доставка. 
Тел. 0501446845, 0979796234

 МЕДОГОНКА 3-касетна. Тел. 
0963771489

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

 КОМПРЕСОР автомобільний, 
стаціонарний, 220В. Тел. 
0999533821.

 МЕБЛІ. Стільці, Лампа 
паяльна. Бак для душа. Сітка 
рабиця.  Палатка. Каністри. 
Телевізор малий. Магнітофон 
«Маяк», колонки. Дитячий вело-
сипед та взуття. Жіноче взуття 
р.35-37  Тел. 0955711574. 

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

 ПШЕНИЦЯ. Тел. 0957687467

 ДРІБНА картопля. Тел. 
0663104751. 

 ХОЛОДИЛЬНИК «Донбас» 
у робочому стані. Теле-
візор «Samsung Plano». Тел. 
0663524892. 

 ЕЛЕКТРОДВИГУН 380В і 
220В асинхронний, 3кВт на 1500 
об./хв. Тел. 0500223103. 

 КУКУРУДЗА, 4 мішки. Тел. 
0502187910. 

 ШВЕЙНА МАШИНКА–
тумба «Чайка». Циркулярка. 
Тиски металеві. Ціна договірна. 
Взуття чоловіче, нове, р.46. Тел. 
0956746081. 

 АКОРДЕОН ДИТЯЧИЙ
німецького виробництва 
«Weltmeister». Добрий стан. 
Бутель 2-відерний, тов-
сто-скляний із закруткою. Ціна 
договірна. Тел. 0991417964.  

 ВЕЛОСИПЕДИ чоловічий та 
жіночий. Терміново. Недорого. 
Тел. 0966756831. 

ТВАРИНИ
продаж

 ТЕЛИЦЯ, тільність 4 міс., від 
гарної корови. Тел. 0994119579

 КІЗОЧКА молода (1 рік, 4 
міс.), кітна. Тел. 0957423588, 
0684830471

 КІЗОЧКИ і цапики заанен-
ської породи, вік 2 місяці. Тел. 
0995586145.

 КОЗЕНЯТА, с. Красна Лука. 
Тел. 0666100366. 

КУПЛЮ

 ШИФЕР б/в. Тел. 0509608070

 ЦВІТ бузини. Кропиву. Тел. 
0953227347

 ШИФЕР б/в, 8-хвильовий, 50 
листів. Тел. 0509210163

БЮРО ЗНАХІДОК

 ЗАГУБЛЕНА карта водія 
видана на ім’я Володи-
мира Галушки. Номер карти 
UAD0000004SW8000

 ВТРАЧЕНИЙ диплом ТА 
№18697768 від 27.06.2002 року 
виданий ПТУ №47 м. Гадяч, Пол-
тавської області на ім’я Дениса 
Віталійовича Слєпченка

ЗНАЙОМСТВА

 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

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
Ford Transit до 1,5т. Послуги 
вантажника. Тел. 0953255822

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

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

 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ 
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, каналі-
зація. Встановлення лічильників, 
бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій). (13)

 КОПАЄМО КАНАЛІЗАЦІЙНІ 
ЯМИ, туалетні ями (обкладаємо 
цеглою), фундаментні траншеї. 
Виконуємо земельні роботи. Тел. 
0508167873

 ВИКОНАЄМО РОБОТИ: якщо 
у вас є тріщини у будинку, то 
вам до нас. Копаємо, армуємо, 

25Тел.0958276908

ПІДПРИЄМСТВО 
НАДАЄ ПОСЛУГИ 

АСЕНІЗАТОРА ЗІЛ - 130 

(ВИКАЧКА ВИГРІБНИХ ЯМ 
ТА ТУАЛЕТІВ,

 ПРОМИВКА ТА ПРОЧИСТКА 
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ)

ОБ’ЄМ 6 М КУБ

заливаємо бетон! Монтаж/
демонтаж дахів та парканів. Тел. 
0991447497

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

 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-якої 
складності. Можливий виїзд по 
району. Тел. 0667724345.(1)

 РЕМОНТ ПІД КЛЮЧ! Уте-
плення будинків! Пропоную 
всі види ремонтних робіт: 
штукатурні, малярні, плиточні. 
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, від-
повідально! Бригада без шкід-
ливих 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.(1)

 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

 УТЕПЛЕННЯ КВАРТИР, 
приватних будинків, гермети-
зація швів. Швидко. Якісно. Тел. 
0660930660

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

 БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ 
виконає роботи: каналізація та 
переливні ями, траншеї, кладка 
цегли та блоків. Дахи, пар-
кани. Бетонування та інші буді-
вельні роботи. Тел. 0960767071, 
0669958382 

 ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь, 
гранвідсів, цеглу, глину, землю, 

перегній, гній, дрова рубані. 
Вивезу сміття. Тел. 0669568122

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

 КЛАДКА ЦЕГЛИ. Можливий 
виїзд по району. Тел. 0993642826

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

 ВИКОНАЄМО БУДІВЕЛЬНІ 
РОБОТИ: кладка цегли, каменю, 
блоків. Виїзд по району. Тел. 
0500429024

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 

 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

 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 роботу потрібен КОМ-
БАЙНЕР. Комбайн Claas Lexion 
600. Тел. 0680539775

22

биків, корів, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

свиней 
свиноматок 
кнурівКУПЛЮ

КУПЛЮ ДОРОГО
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ

24Тел. Тел. 0669669486, 06729960550669669486, 0672996055

ЦІЛОДОБОВО, ЦІЛОДОБОВО, 
ВИМУШЕНИЙ ДОРІЗВИМУШЕНИЙ ДОРІЗ
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– Русский воєнний корабль, 
іди нах*й! – фраза, промовлена 
українським прикордонником 
з чорноморського острова 
Зміїний, стала легендарною з 
першого дня повномасштабного 
російського нападу на Україну. 
Атака на острів та його 
захисників відкрила нову 
сторінку в історії Зміїного, 
що триває понад 2,5 тисячі 
років. Упродовж цього часу 
острів неодноразово змінював 
власників, бачив не одну битву й 
не одну кораблетрощу, таємниці 
яких зберігають довколишні 
води.

Непривітний і білий

Зміїний розташований за 38 кіломе-
трів на схід від дельти Дунаю, яку ділять 
між собою Україна та Румунія. Площа 
острова – 17 гектарів. Попри це, він 
завжди був особливим і важливим міс-
цем. Бодай тому, що Чорне море зага-
лом бідне на острови. Давніх греків цей 
факт помітно бентежив. Адже в Егей-
ському морі вони звикли до навігації за 
принципом «від острова до острова», а 
у відкритому морі ніколи з власної волі 
не плавали. Ймовірно, тому й називали 
Чорне море Понт Аксинський – тобто, 
«негостинне море». Коли вздовж захід-
ного узбережжя вони поступово діста-
лися його північної частини, себто, су-
часної України, і почали її освоювати, 
його перейменували у Понт Евксин-
ський, тобто, «гостинне море». Саме на 
цьому шляху вони й зустріли острів.

– Для давніх греків одинокий ос-
трів виглядав чимось незвичним, на-
віть ненормальним, – розповідає архе-
олог Євген Синиця. – Тож він природно 
привертав до себе увагу. Острів був не-
привітний через високі береги, які так 
не любили давні мореплавці, та відсут-
ність на ньому нормального джерела 
прісної води. Ймовірно давні греки по-
яснили негостинність острова його мо-
гутнім господарем — героєм троянської 
війни Ахіллом, який нібито оселився 
тут після смерті. Перші згадки про ос-
трів датують кінцем VII століття до на-
шої ери. Давні автори, зокрема Діонісій 
і Євстафій відзначали велику кількість 
птахів, від яких береги виглядали бі-
лими. Тож острів називали Левке, себ-
то «білий». Птахів на острові справді 
багато – близько 230 видів, більш ніж 
половина від усіх, які зустрічаються в 
Україні.

Місце поклоніння та зцілення
Судячи з археологічних знахідок, 

греки починають відвідувати острів з 
VIII століття до нашої ери. У VI сто-
літті до нашої ери жителі Ольвійсько-
го поліса збудували на острові храм 
Ахілла. Мореплавці відвідували його 
з різною метою: щось попросити в Ахі-
лла, послухати волю оракула, або от-
римати зцілення. Наприклад, від Пав-
санія та Конона ми знаємо про воїна, 
якого Дельфійський оракул відправив 
на Левке, лікуватися після поранення 
в груди. Якщо вірити давнім авторам 
– успішно. Про візити до храму розпо-
відають і археологічні свідчення. На-
приклад, численні остракони – уламки 
кераміки із благальними написами, ад-
ресованими Ахіллу. Але найчисленні-
ші знахідки на острові – це монети, які 
були типовими пожертвами божествам. 
На Зміїному археологи відшукали їх 
принаймні дві тисячі, із яких близько 
тисячі збереглися достатньо добре, щоб 
їх можна було визначити. Це важли-
во, адже монети розповідають, хто і на-
скільки активно відвідував острів у різ-
ні часи. Гості мусили покинути острів до 

заходу сонця. Ця забобонність за слова-
ми Євгена Синиці, мала цілком раціо-
нальне пояснення – брак прісної води. 
Її завозили з великої землі, або збирали 
під час дощів, що було типовою прак-
тикою еллінів. Можна припускати, що 
єдина категорія людей, які не лише мог-
ли, але й мусили залишатися на острові 
тривалий час – це жерці. 

З цією гіпотезою Євген Синиця пов’я-
зує ще одну. В VI столітті до нашої ери в 
північному Причорномор’ї вже було чи-
мало грецьких колоній, отже судноплав-
ство в регіоні було активним. Тому храм 
Ахілла на Левке міг виконувати роль ма-
яка – слугував орієнтиром для кораблів, 
які загубили берег. Якщо так, то жерці 
Ахілла не просто жили на острові, а об-
слуговували роботу маяка. 

Наприкінці IV століття до нашої ери 
храм розібрали, а поруч, на міцнішому 
фундаменті, побудували новий. Є дві вер-
сії, чому це зробили. Згідно однієї, пер-
ший храм був вразливий до штормів, згід-
но іншої – його міг зруйнувати землетрус. 
У I столітті до нашої ери влада Римської 
імперії поширилася до західних берегів 
Чорного моря і саме тоді острів Ахілла 
потрапив під вплив римлян. Пізніше вони 
розташували тут один зі своїх гарнізонів. 
В перші століття нової ери храм Ахілла 
продовжував діяти на острові, але він змі-
нив господаря, про що нам розповідають 
монети. В II столітті нашої ери тут знайш-
ли відносно мало ольвійських монет, зате 
багато – монет західнопонтійських міст. 
У III столітті храм на Білому острові по-
ступово занепав. Для цього було при-
наймні дві вагомі причини.

– III століття – це час коли в північно-
му Причорномор’ї та Придунав’ї римля-
ни активно воюють проти готів – своїх 
основних суперників у цій частині світу, 
– розповідає Євген Синиця. – Готи прове-
ли кілька великих грабіжницьких походів 
Чорним морем і, швидше за все, вони не 
оминули Левке. А готи страшне як люби-
ли грабувати храми.

Інший фактор – активне поширен-
ня християнства. Язичницькі культи та 
пов’язані з ними храми при цьому зане-
падали. У 1837 році на острові споруди-
ли новий маяк. А будівельним матеріалом 
для нього послужили рештки давнього 
храму.

З рук у руки

Найпізніше знайдену тут монету дату-
ють 423 роком. Далі острів ніби зникає 
з історичної арени аж до XIII століття. 
З того часу його іменують Зміїним. Ча-
сто цю назву пояснюють тим, що на ос-
трові багато змій – водяних вужів. Але 
сьогодні на острові змій немає. Так мог-
ло бути не завжди, адже природні умо-
ви з того часу, як острів отримав назву, 
помітно змінилися. Дельта Дунаю від-
носно молода. Вона утворилася на міс-
ці затоки, куди впадає річка. Процес її 
росту все ще триває. Під час паводків 
від плавнів відриваються купини оче-
рету, які утворюють плавучі острівці за-
вбільшки два-три квадратних метри. До 
них приєднуються зламані дерева, або 
гілки, що плавають у воді. 

– На таких острівцях можуть жити й 
подорожувати гризуни, вужі та інші не-
великі тварини, – розповідає гідробіо-
лог Михайло Сон. – Тепер таких пливу-
нів менше, оскільки стік Дунаю сильно 
знизився через численні греблі та гід-
ровузли, які його уповільнюють. Крім 
того, значна частина берегів річки штуч-
но ущільнена й укріплена дамбами, а 
тому такі острівці відриваються значно 
рідше. Але цілком ймовірно, що колись 
їх було більше і течія могла масово при-
бивати їх до острова разом зі зміями.

Інша версія походження назви зно-
ву повертає нас до давньогрецьких ча-
сів. Образ Ахілла пов’язували зі змія-
ми. Наприклад, Анатолій Островерхов 
та Сергій Охотніков у своїй статті пи-
шуть про те, що «однією з рис хтонічно-
го образу Ахілла є його зв’язок зі змія-
ми». Одним із підтверджень гіпотези є 
знайдений на острові перстень із зобра-
женням цієї тварини. 

Зрештою, Михайло Сон припускає, 
що ці дві гіпотези можуть не суперечи-
ти, а підтримувати одна іншу. 

Острів чи скеля?
В різні часи Зміїний контролювали 

Османська  імперія ,  Російська 
імперія, Молдовське князівство та 
Румунія. Після Другої світової війни 
він опинився у складі Української 
РСР, відтак 1991 року став частиною 
незалежної України. На початку 2000-

х острів став причиною суперечки з Ру-
мунією. Її влада хоч і не претендувала 
на Зміїний, наполягала, що ніякий це 
не острів, а просто скеля посеред моря, 
непридатна для нормального життя. А 
якщо справді так, то потрібно по-ново-
му ділити виключні економічні зони 
двох країн. Таким чином румуни праг-
нули привласнити собі поклади нафти й 
газу, віднайдені неподалік. Справу роз-
глядав Міжнародний суд ООН, який 
видав компромісне рішення. Статус 
Зміїного не змінився – він як був остро-
вом, так і лишився. Але шельф розділи-
ли таким чином, що близько 80% його 
дісталося Румунії, а решта – Україні. 

Незвідана земля 
Давня історія острова Зміїний знач-

ною мірою складається із припущень. 
Попри скромні розміри та важливу іс-
торичну роль, з археологічного погля-
ду острів вивчений недостатньо. Перші 
розкопки тут відбулися в 1820-х роках. 
Займалися ними аматори, бо профе-
сійних археологів взагалі ще не було, і 
працювали вони за примітивними мето-
диками. Тож наукова цінність їхньої ро-
боти не надто висока. Від 1940-х на ос-
трові розбили прикордонну заставу та 
радіолокаційну роту, що не сприяло ро-
боті археологів. Повноцінні досліджен-
ня почали проводити наприкінці 1980-
х, а системними вони стали вже в часи 
Незалежності. При цьому акцент роби-
ли на підводній археології, а не на дослі-
дженнях самого острова. 

Після бойових дій останніх місяців 
тут не залишилося «живого місця». В 
тім, хай це звучить парадоксально, але 
саме бойові дії могли б сприяти майбут-
нім дослідженням. 

– Я б дуже хотів, щоб, коли дійде 
справа до відновлення прикордонної 
застави та маяка, за цими роботами був 
хоча б археологічний нагляд, – каже Єв-
ген Синиця. – Адже може статися так, 
що коли знімуть рештки сучасних спо-
руд, то виявиться, що щось таки зали-
шилося від античних споруд – бодай 
якісь шматочки, які можна досліджува-
ти. І це було б надзвичайно цікаво.

Локальна історія

ЗМІЇНИЙ. ОСТРІВ НА ЯКОМУ НЕМАЄ ЗМІЙ
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Війна перетворила медиків на одну з найбільш 
важливих професій, як у містах під обстрілами, так 
і безпосередньо на фронті. Не дарма кажуть, що вій-
ськовий лікар – це одна з найважливіших постатей у 
армії, без якого вона беззаперечно існувати не змог-
ла б. Медичні працівники вихоплюють із залізних 
обіймів смерті захисників нашої Батьківщини на лі-
нії вогню, приймають пологи у підвалах зруйнованих 
лікарень, цілодобово без свят та вихідних рятують 
життя хворих у тилу і поранених на полі бою. Солда-
ти називають лікарів своїми янголами-охоронцями, 
а ворог полює на автомобілі з червоними хрестами.

Не дивлячись ні на що їхня місія - допомагати лю-
дям за будь-яких обставин. Українські лікарі стали 
ще одними героями війни проти російських загарб-
ників. Зіткнувшись із великою кількістю поранених 
та травмованих, серед яких є діти, медики змогли 
проявити вражаючий весь світ професіоналізм, ви-
тримку та героїзм. 

Останнім часом наші медики працюють у надзви-
чайно складних умовах. Очільник Міністерства охо-
рони здоров›я Віктор Ляшко розповідав про надваж-
кий випадок, коли у одній із прифронтових лікарень, 
одночасно розгорнули 12 операційних столів і за го-
дину привезли 56 поранених. Медики працювали 
цілодобово, оперували без підготовки, тактику опе-
ративного втручання вирішували прямо на опера-
ційному столі. Усіх пацієнтів, яким практично одно-
часно надали термінову допомогу, вдалося врятувати 
саме завдяки організованості та умінню медпрацівни-
ків. Тому, без перебільшень, їхня праця – неоціненна.

Від початку повномасштабної війни, яку почала 
росія, в Україні окупантами пошкоджено понад 600 
закладів охорони здоров›я. Згідно офіційної інфор-
мації вбито 12 медичних працівників, ще 45 – важ-
копоранені. Проте це верифіковані, тобто орієнтов-
ні цифри. Потенційно кількість більша на кілька 
десятків.

Але і навіть попри постійну небезпеку, критичної 
недостачі медиків немає. Більшість медичних праців-
ників не покинули країну і залишаються на робочо-
му місці, навіть у прифронтових лікарнях. 

День медичного працівника, який відзначають у 
третю неділю червня — данина поваги та визнання 
величезної ролі медиків в житті спільноти та кож-
ної людини.  

Не дарма кажуть, що одна людина не може пере-
могти у війні, але може зробити, щось маленьке, але 
важливе. Коли кожен по краплинці, то ми можемо 
зробити вже величезну справу. Наразі кожен на своє-
му місці тримає оборону – хтось на передовій, хтось 
у лікарні, а наші медики тримають оборону скрізь. 
Вони на передовій з бійцями, вони повністю у всій 
логістиці, вони у лікарнях, у них немає вихідних днів 
– це найважча цілодобова робота.

Напередодні професійного свята хочеться висло-
вити щирі слова подяки. Ви не просто даруєте надію, 
а робите так, щоб ця надія билася у наших серцях. 
Щиро вдячні всім фахівцям, які працюють у меди-
цині та дбають про пацієнтів! Ваша відповідальність, 
професійність та турбота допомагають покращувати 
та берегти здоров›я наших громадян. 

Дякуємо усім, хто продовжує залишатися зі свої-
ми пацієнтами на окупованих територіях і в зоні бо-
йових дій, ризикуючи власним життя. Дякуємо тим, 
хто в тилу приймає пацієнтів з інших регіонів і пра-
цює з великим навантаження. 

Бажаємо вам у цей непростий час також піклува-
тися про власне здоров’я, відчувати вдячність та от-
римувати гідну винагороду за вашу важливу працю.

Більше вам хороших подій. Впевненості нам усім 
у нашому українському майбутньому та, звісно ж, 
миру! 

«БМ»

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Украї-
ни Віктор Ляшко.

«Війна і так уже має негативний вплив на нас з 
вами. Навіть за тими підрахунками, які ми проводи-
мо, сьогодні потенційно всі люди, які в Україні пере-
живають наслідки війни, постарішали на 10-15 років. 
«Постарішали» — це умовно, тому що хвороби, які 
нас наздоганяли, наприклад, в 60, тепер будуть наз-
доганяти в 45-50, зокрема через психологічні зміни в 
нашому організмі», — заявив очільник МОЗ.

Він додав, що інфаркти, інсульти, особливо зараз, 
особливо на територіях, де є обмеження щодо інфра-
структури, призведуть до високої смертності через 
повномасштабне вторгнення рф. Ляшко наголосив, 
що сьогодні українці найчастіше помирають від сер-
цево-судинних хвороб. На другому місці – онколо-
гічні, оскільки немає можливості раннього скринінгу.

Водночас українці й далі хворіють на Covid-19, але 
звертаються по допомогу лише важких випадках, 
тому офіційні показники захворюваності низькі.

За словами Ляшка, люди під час війни відклали «на 
потім» і профілактичні огляди, терплять до останньо-
го, «бояться навантажити систему». Це призведе до 
того, що хвороби виявлятимуть на пізніших стадіях.

«А це означає довготриваліше та дороговартісніше 
лікування, і не завжди ефективне. Тому в мене про-
хання до всіх: якщо ви перебуваєте в безпечних регі-
онах і маєте проблеми зі здоров’ям або ви вже давно 
не були в сімейного лікаря, спробуйте записатися і 
проконсультуватися, оскільки українці повинні жити 
довго й бути здоровими», – сказав Віктор Ляшко.

МОЗ

За п’ять місяців захворюваність на туберкульоз 
збільшилася майже на 36 % у порівнянні з таким же 
періодом минулого року. 

За п’ять місяців цього року захворіла 231 особа. 
Тобто, майже на 36% зросла захворюваність на цю ін-
фекцію. Це у порівнянні за аналогічний період 2021-
го року. 

Це пов›язано, зокрема, зі збільшенням кількості 
пацієнтів, які переїхали через війну, а ще – стресами. 
По це повідомив заступник директора обласного про-
титуберкульозного диспансеру Анатолій Филенко. 

Із його слів, нині протитуберкульозне лікування 
в області отримують майже пів тисячі людей. Трохи 
більше сотні з них – у стаціонарному відділенні, реш-
та – амбулаторно. Серед пацієнтів 29 переселенців.

Найвищі показники захворюваності на туберку-
льоз нині у Лубенській, Пирятинській, Великоба-
гачанській та Кобеляцькій громадах. Стаціонарно 
пацієнтів лікують лише у Полтаві. Відділення для 
амбулаторного прийому, окрім обласного центру, є 
також у Кременчуці та Лубнах.

«БМ»

У Центрі протидії дезінформації при Раді націо-
нальної безпеки і оборони України спростували фей-
ки про ймовірність поширення холери в Україні, спо-
сіб зараження та лікування. 

Насправді холера – це гостре інфекційне захворю-
вання, що розвивається при вживанні харчових про-
дуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae, 
а найкращим способом профілактики є вакцинація, 
а не ліки.

Інформація про те, що в Україні зафіксовані спала-
хи холери, неправдива, адже випадків захворювання 
нині не зареєстровано.

«Кажуть, що вже не можна нічого мити сирою во-
дою! Вода у водоймищах вже заражена, купатися не 
можна» – це фейк. У жодній із водоймищ України хо-
лера не знайдена.

У прес-службі наголошують на важливості корис-
тування для їжі води в пляшках, або кип›ятиння рі-
дини, бо бактерія помирає при високій температурі.

«На сьогодні вся інформація, яку ви читаєте «від 
перевірених джерел», поки що на рівні конспірології. 
Перевірену інформацію читайте в офіційних новинах 
своєї громади/міста», – пишуть в ЦПД. 

Закон про обмеження обігу ліків з Росії та Білору-
сі не спричинить дефіциту препаратів в українських 
аптеках. Про це заявив перший заступник міністра 
охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Із його слів, закон здебільшого стосується бізне-
су і не покликаний знизити якість лікування україн-
ських пацієнтів.

«Закон про обмеження обігу ліків, виготовлених 
у Росії та Білорусі, спрямований на зниження рів-
ня податків, що надходять до бюджетів цих країн та 
фактично фінансують війну», – підкреслив Комаріда.

Він наголосив, що обіг інноваційних лікарських 
засобів та біоподібних препаратів, як-от інсулін, не 
буде обмежуватися. Також у МОЗ очікують, що но-
вовведення лише стимулюватиме українські фарма-
цевтичні компанії виготовляти нові препарати.

«Варто зазначити, що українці не отримують пре-
парати російського виробництва вже давно. Тому 
дефіциту ліків ми не очікуємо, навіть навпаки, я 
впевнений, що нове законодавство стимулюватиме 
українських виробників до виготовлення нових пре-
паратів», – вважає перший заступник глави МОЗ.

Також він заявив, що необхідно «жорстко реагува-
ти» на будь-які спекуляції чи маніпуляції щодо ви-
правдання наявності генеричних ліків, виготовлених 
у Росії, які продаються в українських аптеках.

Зазначимо, генеричні ліки пропонують альтерна-
тиву інноваційним препаратам. Вони містять ті ж 
активні інгредієнти, що й оригінальні інноваційні 
препарати, і зазвичай доступні в таких самих дозу-
ваннях, як і оригінал. Відмінність полягає у назві са-
мого препарату та ціні, адже генеричні компанії не за-
ймаються розробкою ліків «з нуля».

МОЗ

НА ПОЛТАВЩИНІ 
ПОБІЛЬШАЛО ХВОРИХ 
НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

ДЕФІЦИТУ НА ІНСУЛІН НЕ БУДЕ 

ВОНИ БОРОНЯТЬ 
МЕДИЧНИЙ ФРОНТ

УКРАЇНЦІ 
«ПОСТАРІШАЛИ» 
НА 10-15 РОКІВ 
ЧЕРЕЗ ВІЙНУ

«КАЖУТЬ, ЩО БУДЕ 
ЕПІДЕМІЯ ХОЛЕРИ!»

Востаннє Україна пережила епідемію хо-
лери у 1995 році, і з того часу окремі спала-
хи фіксували у різних районах країни, осо-
бливо на узбережжі Азовського моря.
Це діарейне захворювання, яке ви-
кликає бактерія Vibrio cholerae.
Більшість випадків - безсимптомні або ма-
ють легку чи середню тяжкість перебі-
гу та можуть успішно лікуватися.
Однак у деяких випадках за 12 годин - 5 днів після 
потрапляння в організм бактерії у пацієнтів розви-
вається важка рідка діарея та блювота. У таких ви-
падках втрата великої кількості рідини може швид-
ко призвести до серйозного зневоднення організму.
За відсутності належного лікуван-
ня це може призвести до смерті.
На холеру можуть хворіти і дорослі, і діти.
Джерело інфекції - хвора людина, яка ви-
діляє збудник з фекаліями.
Заразитися холерою можна через за-
бруднену бактеріями воду або їжу.

Він є, але просто набув характеру сезонної інфек-
ції. Про це повідомив імунолог Федір Лапій в ефірі 
інформаційного телемарафону.

«У попередні часи ми бачили зростання захворю-
вання восени, наприкінці зими та на початку вес-
ни. Звичайно, завдяки літу та відкритому просто-
ру COVID-19 знижується. Але це не означає, що він 
зник та залишив нас в спокої. Пройдіть ревакцина-
цію проти COVID-19. Якщо ви не отримали друге 
щеплення, незважаючи на те, скільки часу минуло з 
першого щеплення. Або, не зважаючи скільки часу 
пройшло з другого щеплення, і ви не отримали бус-
терну дозу. Пройдіть бустерне щеплення. Це важли-
во для всіх нас», - акцентував Лапій.

Він зауважив, що для дітей дуже важливим нині є 
захист проти поліомієліту, тому їм дуже важливо зро-
бити необхідне щеплення.

«Всі жахи, що пов’язані з інфекційними хворобами, 
вони у нас ще попереду. Тому що вони починаються 
не одразу тоді, коли починається війна. Очікувати 
спалахів інфекційних хвороб можна і там, де люди 
найбільше контактують між собою і на окупованих 
територіях, де люди не мають доступу до медичної 
допомоги та гігієнічних засобів», - підсумував Лапій.

«БМ»

COVID-19 НІКУДИ НЕ ЗНИК
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Коли у 1917 році розвалювалась Російська імперія, 
то стояло питання про кордони нових національних 
держав. Україна претендувала на території, заселені 
переважно українцями. Більшовики ж прагнули за-
гарбати усю територію колишньої імперії.

ІІІ Універсал, яким було проголошено Українську 
Народну Республіку, містив норму: «Остаточне ви-
значення границь Украінськоі народньоі республи-
ки, що до прилучення частин Курщини, Холмщини, 
Вороніжчини і сумежних губерній і областей, де біль-
шість населення украінська, має бути встановлено по 
згоді організованоі волі народів». 

По селах «сумежних» територій почали збиратись 
сільські сходи, які постановляли до якої держави їм 
приєднатись. Якісь села голосували за Україну, якісь 
- за Білорусь. Після сільських сходів подібні рішення 
ухвалювали міські думи, волосні та повітові народні 
ради (колишні земські збори). Більшовик Християн 
Раковський на українсько-російських мирних пере-
говорах влітку 1918 року заявляв, що на підтримку 
радянського уряду з Курської губернії, до складу якої 
входив Білгород, вони отримали аж одну телеграму. 

На жаль, російські архіви наразі не доступні для 
українських дослідників. Тому поки що не можемо 
стверджувати точно, яке рішення ухвалила Білго-
родська міська дума. Утім, не думаємо, що воно було 
на користь російських більшовиків, адже інакше ра-
дянська пропаганда поширила би такий документ по 
усіх усюдах.

Більшовики силою захоплювали Білгород. Навіть 
вбили командира військової частини, що дислокува-
лась у місті. А потім рушили захоплювати Україну. 
Утім, це їм не вдалось.

10 квітня 1918 року місто було звільнено від біль-
шовиків-загарбників. У Білгороді встановлено укра-
їнську владу. За законом «Про адміністративно-тери-
торіальний поділ України» від 6 березня 1918 року 
Білгородський повіт мав увійти до земель Донеччи-
на та Харків (однак, адміністративна реформа так і 
не відбулась). Регіональні органи влади та управлін-
ня зосереджувались у Харкові.

Міським головою був Микола Слатін (у 1919 році 
його розстріляють більшовики). Повітовим старо-
стою призначений Володимир Куколь-Яснополь-
ський. У Білгороді відкрилась митниця, прикор-
донний «дозорчий пункт», у школах вводились 
українознавчі предмети та викладання українською 
мовою. У кіосках з пресою появились україномовні 
видання. Працювала Державна варта.

Кілька раз більшовики пробували захопити Білго-
род. Утім, швидко відступали. Лише після накопи-
чення сил та скориставшись політичною ситуацією в 
Україні наприкінці 1918 року, росіяни відновили на-
ступ. 10 грудня повітовий староста розпочав евакуа-
цію повіту вглиб України. 20 грудня 1918 року, після 
восьмигодинного бою, українські сили та німецький 
гарнізон покинули Білгород. Туди вступили росіяни. 

«Тимчасовий робітничо-селянський уряд Украї-
ни» фактично зробив Білгород столицею радянської 
України, а невдовзі спеціальним декретом підтвер-
див приналежність Білгородського повіту до Украї-
ни. Через місяць більшовики спохопилися і переда-
ли Білгород до Росії. 

Цю табличку 
у Маріуполі 
написав 
хлопець, 
який вибіг 
до магазину 
принести 
щось 
їсти. Коли 
повернувся, 
то побачив, 
що від його 
будинку 
залишилимя 
тільки руїни. 
А під руїнами 
- його тато, мама, молодші сестри.
Таке не можна ні забути, ні пробачити. 

Олег Ущенко

«Історична 
правда» 
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Станція 
Гребінка
«На стації сліди швидкої евакуації: декілька пере-

кинутих возів на помості, покинута гармата, з якої зі-
скочило колесо і в поспіху було тоді наложили його; 
коло цієї гармати лежать два людські трупи — жінка 
в роздертому зверху до паса одязі та голими до колін 
ногами, що виглядали з під подертої в шматки спід-
ниці. Череп у неї розбитий стрілом, а її обличя зали-
те кров›ю; другий труп мужеський цілковито голий, 
і весь порубаний дрібними неглибокими ударами 
шаблі, так що не видно нічого крім запеклої крови, а 
труп, це якийсь чорний кусень чогось неживого, гру-
бо порубаний дрібними ударами в щось подібне до 
людини. Скручені ноги та руки доводять, що смерть 
настала не відразу.

На дальшому нашому хрестному шляху не раз до-
водилося нам зустрічатися з тими проявами звірячо-
го дикунства, спадщиною віків, системи виховання 
народніх мас і відсутности освіти, дикого визиску їх, 
який заганяв визискуваємих в умови життя, що мало 
чим відріжнялися від умов звірячих і плекав у них 
почуття біольоґічної ненависти до всього пануючого, 
до чого в уяві темної та озлобленої маси відносилося 
все, що так чи інакше вибивалося на поверхню життя. 

Налякані залізничники, які вийшли на зустріч, роз-
повіли, що забиті це Шаповал, який є братом того, що 
пішов у Богданівці, та його наречена, яка перехову-
вала свого жениха.

Не буду переказувати подробиць їх смерти та того, 
що робили з жінкою; колись, сподіваємося, ці жахи, 
як і колишні жахи святійших інквізіцій та царських 
тортур, як і інших тортур сучасности, відійдуть так 
далеко від людської психіки, що про них спомина-
тимуть із тим же розумінням їх злочинности та не-
доцільности, як сучасний інтелігент думає про святу 
Германдаду, про льохи Шильонського та Вишневець-
кого замку, Бригідки, табори інтернованих і т. д.

Я наказав забрати трупів до будинку, бо гайдама-
ки, які входили за ріжними справами на стацію, тов-
пилися коло забитих, а такі видовища викликають 
завжди почування, що може і причиняються до біль-
шої, мовляв, войовничости, але псують людину в оз-
броєному воякові».

Місто Хорол
«З першими промінями в›їздимо в місто. Місто не-

мовби вимерло. Усюди тихо, безлюдно, порожньо, — 
навіть пси якось не гавкають. Відразу стає зрозумі-
лим, чому: крім нагих трупів під в›язницею, поруч 
щойно збудованого собора, стоять сперті до стіни два 
трупи мужеський і жіночий, без нитки вбрання і з 
прорізами між ребрами, так що на них нібито мальо-
вані чорними смугами запеченої крови кістяки. До-
сить, не буду передавати дальших детайлів полового 
садизму. На ступінях собору сидить людина в салда-
цькій одежі з жовто-блакитними стрічками на рука-
вах, поли плаща долом цілі в крові. Це теж мерлець, 
з якого випороли всі внутренности та випхали сіном, 
неначе якого чучела. В правій щоці мерця зашпили-
ний значок, ось той невдалий значок з Архистрати-
гом Михайлом і написом на другому боці: «Українці 
мусять єднатися як українці для захисту прав україн-
ського народу: Михайло Грушевський в першім році 
свободи України».

Це, вибачте, вже не революція, не нищення воро-
га, в ім›я законів класової боротьби, це вже хтозна 
що — Азіятчина! А скільки її доводилося зустрічати; 
і не тільки у большевиків…».

На фото: Всеволод Петрів, генерал-хорунжий Армії УНР

ЯК НАС ЗНИЩУВАЛИ. 
ПАРАЛЕЛІ

БІЛГОРОД - ЦЕ УКРАЇНА

2022 року на державному рівні згідно з Постано-
вою ВР за ініціативи Українського інституту наці-
ональної пам’яті (УІНП) пошановується пам’ять 
видатного уродженця Полтавщини Івана Фальків-
ського (1762-1823). Майбутній вчений, математик, 
астроном, географ, правознавець, філософ, письмен-
ник, педагог, єпископ, ректор Києво-Могилянської 
Академії народився 260 років тому, 8 червня, Іван 
Фальківський народився у селі Білоцерківці, Пи-
рятинської сотні Лубенського полку Гетьманщини. 

«Мета російських окупантів знищити українські 
державність і ідентичність. Це підтверджує навіть 
побіжний погляд на дії загарбників: обстрілюються 
і нищаться музеї, бібліотеки та культурні пам’ятки, 
а на окупованих територіях помітне прагнення забо-
ронити українську мову, навчатися за українськими 
освітніми програмами, вивчати українську історію 
і читати українські книги. Відсіч окупантам дають 
ЗСУ. А відсіч на історичному фронті-це й поширен-
ня знань про таких видатних українських інтелек-
туалів як Іван Фальківський, увічнення їх пам’яті», 
- переконані у Полтавському офісі УІНП. Тож регі-
ональний представник УІНП у Полтавській облас-
ті Олег Пустовгар у межах підтримки належного ви-
конання Постанови Верховної Ради ініціював перед 
виконавчим комітетом Пирятинської міської ради 
перейменування вулиці міхаїла кутузова у місті Пи-
рятин (російський військовий діяч, генерал-фельд-
маршал, учасник франко-російської війни 1812 року, 
який до Пирятинської громади не причетний жодним 
чином) на честь свого земляка, а також виготовлен-
ня і встановлення меморіальної дошки Івану Фаль-
ківському на фасаді школи села Білоцерківка, де на-
родився філософ і яке підпорядковане Пирятинській 
міській раді.

Полтавський офіс УІНП

У складі Інтернаціонального легіону, який був 
створений в Україні у зв’язку із повномасштабним 
вторгненням російської федерації, служать добро-
вольці з 55 країн усіх континентів. Як інформує 
Україна молода, про це заявив речник Інтернаціо-
нального легіону оборони України Дам›єн Магру на 
брифінгу в Медіацентрі Україна.

«У нас є представники 55 країн з усіх континентів, 
навіть таких далеких, як Бразилія, Південня Корея, 
Австралія», - сказав Магру. Він говорить, що най-
більше в легіоні американців і британців, за ними 
йдуть поляки та канадці, а потім - представники ін-
ших країн. Зокрема, досить велика кількість - із кра-
їн Балтії та північних країн, серед яких речник Ін-
тернаціонального легіону виділив Фінляндію. Магру 
відмовився назвати загальну кількість легіонерів, по-
славшись на конфіденційність інформації. Відповіда-
ючи на запитання про фінансування, речник зазна-
чив, що Інтернаціональний легіон входить до складу 
Збройних сил України і фінансується з оборонного 
бюджету. «Це стосується всіх видатків на проживан-
ня, зарплати бійців, зброї та амуніції. У нас є додат-
кові благодійні кошти від приватних донорів, насам-
перед західних. Зібрані на різних платформах кошти 
ми витрачаємо виключно на обладнання для наших 
бійців, яке не входить у стандартний військовий па-
кет, що видається ЗСУ, і потрібне на полі бою, але не 
фінансується через державні канали України», - поін-
формував речник Інтернаціонального легіону.

«БМ»

У Полтавській області заборонено кататися на чов-
нах і катамаранах, але можна плавати на надувних 
матрацах.

4 червня розпочався купальний сезон. Багатьох 
мешканців цікавить питання: чи можна купатися на 
надувних матрацах?

У деяких ЗМІ була опублікована інформація, що 
до переліку заборонених суден входять і надувні ма-
траци. Нагадаємо, що з 1 квітня 2022 року на терито-
рії Полтавщини забороняється навігація для мало-
мірних суден на водоймах області, окрім військових 
і поліцейських. В травні Рада оборони області дозво-
лила спортивні тренування на воді. Секції, ДЮСШ 
та спортивні клуби з веслування на каное та бай-
дарках можуть працювати в рамках своїх територій. 
Щодо надувних матраців, то це також плавальні за-
соби. Однак, вони не належать до категорії маломір-
них суден.

Керівник Департаменту з питань оборонної робо-
ти Полтавської ОВА Віктор Стеблянко пояснив, що 
можна використовувати матраци на водоймах Пол-
тавської області. Рада оборони області не заборони-
ла їх використання.

«БМ»

ВШАНОВУЄМО СВОЇХ

ПЛАВАТИ НА 
МАТРАЦАХ МОЖНА

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ 
ЛЕГІОН
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Гранітні вироби
Пам’ятники в наявності 

та на замовлення 
(гранітні та з бетону, модулі)

Магазин пам’ятників

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

Гарантія та розстрочка
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(гранітні та з бетону, модулі)
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КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ

Банкетне меню

Тел. 066 2473630
Поминальні обіди

ОВЕН (21.03 - 20.04).
На цьому тижнi вам повезе в справах, якщо ви 
зможете проявити iнiцiативу, напористiсть i 
рiшучiсть. У вас повинен з`явитися шанс пере-
творити супротивникiв на союзникiв i досягти 

успiху у всьому, чим належить займатися. У вiвторок ви 
можете знайти, що дуже далеко зайшли в суперечцi з 
друзями, спробуйте вiднестися до розбiжностей з гумо-
ром i запобiгти конфлiкту. Вiдвiдини уявного вам нудним 
заходи у п`ятницю обiцяють стати початком яскравої ро-
мантичної iсторiї.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 - 21.05).
Не соромтеся використовувати кориснi зв`яз-
ки в робочих i фiнансових питаннях. Не роз-
раховуйте тiльки на свої сили, звертайтеся 
до знайомих за пiдтримкою. Можливi деякi 

ускладнення i перешкоди в досягненнi мети у вiвторок. 
У суботу ваша допомога буде необхiдна рiднi, знадо-
битися може як рада i пiдтримка, так i чисто фiзична 
сила в переїздi, наприклад, або в садових роботах. Не-
дiлю присвятiть власному вiдпочинку, не напружуйтеся, 
влаштовувавши чийсь.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06).
Наступає зоряну годину для людей творчих. 
З`єднавши надихання з конкретними задача-
ми, ви зможете одержати солiдний прибуток 
i укрiпити матерiальне положення. На цьому 

тижнi вас чекають нiжнi визнання i пристраснi побачен-
ня. Ви будете здатнi передчувати прийдешнi подiї, мо-
жуть снитися вiщi сни, попадатися знаки i символи. У 
другiй половинi тижня зсунуться з мiсця важливi справи, 
якими вам давно хотiлося зайнятися.

РАК (22.06 - 23.07).
Вiдносини з близькими i друзями стануть кра-
щими i гармонiчнєє. Iнiцiативу i сумлiннiсть 
оцiнить ваше начальство. Ви без працi спра-
витеся з самою трудомiсткою справою, ура-
зивши оточуючих своєю активнiстю Проте не 

забувайте про вiдпочинок. Самий час спланувати лiтню 
вiдпустку. Субота - вдалий день для романтичних зустрi-
чей.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
У професiйнiй сферi нинi можна чекати про-
блеми i пiдводне камiння, так що сосредоточь-
тесь на роботi. З`явиться можливiсть iстотно 
розширити свої дiловi контакти i непогано за-

працювати. У вихiднi залиште час для дружнiх посиде-
ньок в кафе або для пiкнiка на дачi.

ДЕВА (24.08 - 23.09).
З`явиться шанс позбавитися сумнiвiв, пiдозр i 
ревнощiв. Це час запам`ятатися великою кiль-
кiстю зустрiчей i цiкавими знайомствами. Не 
вiдкладайте рiшення особистих справ в дов-

гий ящик. У вiвторок можуть збутися найсмiливiшi мрiян-
ня, цього дня добре складати плани i розглядати шляхи 
їх реалiзацiї. 

ВЕСИ (24.09 - 23.10).
На роботi настає напружений час, зате ви ста-
єте незамiнним фахiвцем. Ваше сприйняття 
ситуацiї змiниться, рiшення проблем зажадає 
абсолютно iнший пiдхiд. Бажано, щоб емоцiї 

не стояли на завадi, тримайте їх пiд контролем. Спри-
ятливi поїздки, вiдрядження i початок подорожей i вiд-
пустки. 

СКОРПIОН (24.10 - 22.11).
Тиждень обiцяє бути достатньо вдалим. Задуманi 
вами плани реалiзовуватимуться. Вас порадують 
дiловi пропозицiї i додатковий прибуток. Не упу-
скайте шанс змiнити своє життя до кращого, поз-

бавитися зжив i обридлого. Не приховуйте своїх вiдчуттiв, 
повiрте, що любов - це важливо, це шлях на щастя i гармонiї.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12).
Не робiть на цьому тижнi скороспiшних 
висновкiв i не поспiшайте з однозначними 
оцiнками. В середу можливий деякий спад ак-
тивностi в iнтелектуальнiй сферi, але це мати-
ме тимчасовий характер. Нестандартний пiдхiд 

до ситуацiй дозволить вам справитися з будь-якою про-
блемою, потрiбно тiльки не бояться ризикувати. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01).
Не дивлячись на труднощi i перешкоди вашi 
справи йдуть в гору. Схоже, неприємностi 
тiльки для того i iснують, щоб успiх виявився 
желаннєє. У четвер вас порадують друзi або 
улюблена людина. У п`ятницю зробiть висно-

вки з власних помилок ранiше, чим зберетеся пройтися 
по граблях повторно. Вихiднi постарайтеся провести на 
природi.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02).
На цьому тижнi прагнiть бути м`якше i гнучкi-
ше, а рiшучiсть i жорсткiсть зараз нi до чого. 
Прагнiть уникати конфлiктiв i непорозумiнь, не 
час з`ясовувати вiдносини. У вiвторок невдачi 
в яких-небудь починах свiдчитимуть про те, 
що вiд цих проектiв краще вiдмовитися. У чет-

вер робiть все неквапливо i нiкуди не поспiшайте, якщо 
хочете уникнути перенапруження i нервових зривiв. У 
суботу прогуляйтеся по парку або по лiсу. Спiлкування з 
природою додасть вам сил.

РИБИ (20.02 - 20.03).
Тиждень буде для вас динамiчним i успiшним, 
хоча ви можете бути незадоволенi собою i 
оточуючими. Проявляйте наполегливiсть, але 
не грубiсть. Важливо, щоб вас почули, але i 
ви будьте готовi на компромiс. Не пiддайтеся 

спокусам, борiться з поганими звичками. Вихiднi дове-
деться присвятити рiшенню невiдкладних сiмейних про-
блем, якi вас почнуть дратувати.
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