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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

У 1996 році Верховна Рада України прийняла 
- першу Конституцію незалежної української 
держави.
Депутати працювали над проектом, 
залишаючись у сесійній залі всю ніч з 27 на 28 
червня. Парламентарії підтримали всі спірні 
статті проекту - про державні символи, про 
державну українську мову, про право приватної 
власності в Україні.

Прийняття конституції закріпило правові 
основи незалежної України, її суверенітет і 
територіальну цілісність.
Це був найважливіший крок у забезпеченні 
прав людини і громадянина, який сприяв 
подальшому підвищенню міжнародного 
авторитету України на світовій арені.

28 ЧЕРВНЯ ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
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ДОЖИТИ ДО ПЕРЕМОГИ
– Ой, так, так! І не кажи, Олено. Якби мій Яків те чув, 

то він би своє слово сказав, а так, бач, в могилі перевер-
тається, – стара вісімдесятилітня Ярина говорила до су-
сідки слабим тихим голосом, защораз прикладаючи до 
тонких пересушених губ білу хустинку. Олена була мо-
лодшою за Ярину на десять років, але різниці не спо-
стерігалося. На перший погляд їх можна було назва-
ти сестрами: обидві маленькі, худі, сиві та замачучені в 
хустки, які були модними ще за часів їхньої молодості. 
Але Ярина хворіла, а Олена ще була бравою жінкою. І 
характером різнилися, і долею. Олена, ставши вдови-
цею у тридцять років, сама трьох дітей на ноги ставила, 
працювала, як віл, і норов у неї був суворий, наче заліз-
ний. Зараз самотою живе, але господарку та городи три-
має. А Яринка за своїм люблячим Яковом прожила в до-
брі та спокої, наче за кам’яною стіною. Єдиний син нині 
в Штатах з сім’єю, а Яків упокоївся минулої осені. Від-
тоді вона й злягла. Олена, яка звикла до руху, тепер над 
сусідкою шефство взяла. Кожного дня забігає, страви 
свіжої принесе, новини сільські розкаже. Ото, як війна 
«справжня» почалася, так вони її назвали після того, як 
Київ бомбардувати стали, то у них тільки й мови, що про 
неї, кляту. І моляться, і прокльони шлють, і плачуть, і не 
можуть ніяк себе заспокоїти, коли така біда прийшла. 

– Я ото вже біля брами своєї блокпост збудувала, – 
каже Олена. – Лежала купа піску, то я його в мішки, все 
як має бути. А в хаті у мене в кожному кутку інстру-
мент є – там вила, там – лопата, там – сокира. Я воро-
га до хати не пущу, – відважно рапортує жінка, а Ярина 
лишень головою похитує.

– Та що ти допнеш? Він як бомбу вгатить, то хата роз-
летиться разом із твоєю обороною. 

– Не кажіть так. Ніхто того не допустить. Летіли вже 
до нашого краю ракети. І що? Всі позбивали наші хлоп-
ці. Я от що думаю. Треба якось помагати їм, дух бойо-
вий підтримувати нашим дорогим хлопчикам. Щоб вони 
знали, що ми на них, як на самого Бога надіємося. Ку-
рочки мої вже почали нестися. Назбираю сотню-дві яєць 
та передам Галиною, волонтеркою, нехай мають. 

– Думаєш, вони до них попадуть? – каже Ярина.
– Попадуть, не попадуть – моє діло дати. Кудись таки 

пригодяться. 
– І ось ще що. Ярино, я за той ваш город. під гайком, 

думаю, що облогом лежить. Треба його зорати та засія-
ти. Раніше до нас везли городину, а тепер нам треба лю-
дям підмогти.

– Та ти що, сама це зробиш? – дивується Ярина.
– Зроблю і не сумнівайтеся. В мене якась така зла 

сила з’явилася, що я сама себе не впізнаю. Хочу щось ро-
бити, чимось руки зайняти, щоб тільки голова не тума-
ніла від тих новин страшних. В Гафії переселенців повна 
хата, нудяться, то я їх попрошу, може поможуть, – каже 
Олена і очі в неї світяться голубим вогником надії. 

– Я то вже нічого не годна, – зітхає Ярина. 
– Та я що, вам щось кажу, ви собі лежіть.
– А то в Гафії родина, чи чужі приїхали? – питає 

Ярина.
– Чужих взяла. І утримує, копійки не бере. Мама її 

свекрухи-небіжки тяжкий гріх колись зробила, тепер 
виплило. Коли німці євреїв згонили до яру, щоб знищи-
ти, то в селі був Гершко, дуже багатий чоловік, магазин 
тримав. І була у нього єдина доня – Рузя, семирічна чор-
ненька кучерява дівчинка, як намальована, така файна. 
То він дав бабі торбину золота, щоб та малу заховала. Їх 
всіх стратили, а стара золото взяла, а дівчинку втопила 
коло млина, бо побоялася, адже казали, що хто євреїв пе-
реховує, то буде повішаним посеред села. 

– О, страх, то найбільший ворог людини і ще він се-
стру має – злість, – знов хитає сивою головою Ярина, а 
Олена продовжує:

– То дослухайте. Потім, через роки, одна з дочок тієї 
жінки заслабла. Лежала в лікарні та прийшла додому по-
митися і уявляєте – в ванній втопилася. Бог все бачить, 
за гріх кару дає. То тепер Гафія, хоч невістка, але попала 
в ту родину і всяке добро робить, щоб за гріхи старої не 
страждала родина. Чула, що й гроші великі переводила 
на армію і чоловіка в територіальну оборону записала. 
А сама вона медичка, то каже, як тільки покличуть, то 
зразу на передову йде.

  Ярина слухала Олену і різні хвилі настрою її на-
кривали, як ті хмари білі, що пливли в небі над хатою, 
кудись далеко, маючи свою дорогу і свій план. Якби 
був живий Яків, все було б інакше. Він би теж не сидів, 
склавши руки. Згадала, яким завзятим та вправним мис-
ливцем був чоловік – все здобич приносив. Старенька 
рушниця ще десь стоїть в коморі. Мали з району при-
їхати забрати, але чомусь не було нікого, а зараз уже не 
до того. Він би і партизанщину організував, і вміло б ке-
рував хлопцями, то така людина була, така людина… За 
вільну Україну його дід голову поклав, а батько навчив 
повстанських пісень співати. Як вони собі любо жили, 
як голубів пара…

Олена ще щось говорила, жестикулюючи руками, а 

Ярина думала про те, яке щасливе життя вона прожила 
зі своїм чоловіком. 

– А що я можу, Олено? – ще раз сказала, перебиваю-
чи сусідку. 

– Мені б дожити до Перемоги…
Раїса Обшарська

НЕЗАБУДКИ ПІД ПАЛАЮЧИМ НЕБОМ
Не міг зрозуміти: чому Юля любить ці скромні квіти. 

Інша річ - троянди, тюльпани, хоча би ромашки… А їй 
подобаються ці дрібненькі квіточки

- У них очі голубі, як у мене, - жартувала дівчина.
І що мав на те сказати Максим? Він кохав Юлю і ця 

маленька примха видавалася йому кумедною та милою 
водночас.

Вона засушувала незабудки у книжках, хоча теперіш-
ні дівчата вже так не роблять. 

Максим не втямив, який запах у непоказних дрібнень-
ких квіточок. Принюхувався... нічого особливого.

...Юля з Максимом світилися щастям, коли побрали-
ся. Облаштовували свою невеличку квартиру, на яку 
скинулися батьки. 

Вони часто гуляли пізньовечірнім містом. Юля люби-
ла вечори. Для неї магією видавався захід сонця. Благо-
словенням Небес - перша зоря...

Юля працювала в туристичній агенції. Її фірма хотіла 
відкрити новий туристичний маршрут в одній із країн. 
І Юля разом зі своєю колегою поїхали туди на «огляди-
ни». Там їх і застала страшна звістка про війну. Хотіли 
чим швидше опинитися вдома. І розуміли: про турис-
тичні подорожі наразі доведеться забути. 

Повернутися додому літаком уже не могли. Тому до-
рога до українського кордону була довгою. Тут завж-
ди було багато автотранспорту на виїзд у західному на-
прямку. Але цього разу незвично бачити стільки людей і 
довгі кілометри приватних автівок. Заплакані діти, стри-
вожені жінки, мовчазні літні люди...

Зателефонував Максим. Збирався на війну.
- Зустрінемось після перемоги, - сказав.
- Ти не можеш дочекатися мене? Я вже на кордоні.
- Ні, сонечко, пробач.
- Візьми засушені незабудки з собою. Вони в книж-

ках. Ти знаєш...
Чоловік засміявся. А Юля кричала в телефон:
- Будь ласка, прошу тебе! Візьми!!! Я навіть не можу 

обійняти тебе. Хай цей талісман буде з тобою. Хай обе-
рігає тебе! Зроби це ради нас, Максиме!

Він відкрив одну з книжок, узяв два засушених 
стебельця.

- Виконав ваш наказ, мій коханий генерале, 
- пожартував.

Юля плакала. Вона розуміла, що Максим повинен йти 
на війну. Але було невимовно важко повертатися в по-
рожню квартиру. І чекати...

...Ось і вдома. Тремтячими руками відкривала двері. 
Сусідів не було чути. Дехто подався з міста в село, а ро-
дина з двома малими дітьми - за кордон.

Батьки кликали Юлю до себе. Не погоджувалася. Му-
сить чекати коханого вдома.

- Ти ж в укриття бігай, коли сирени виють, 
- напучували.

Тепер Юля боялася вечорів і ночей. Їхня магія зни-
кла. Натомість залишилися темні вікна в будинках і ба-
гато тривоги.  

Телефонував Максим. Сказав, аби не хвилювалася. 
Ворог до їхнього міста не дійде. А тут, де він зараз, хлоп-
ці б’ються, наче велети. 

- Бережи себе, бережи, - повторювала, наче 
заклинання. 

До їхнього міста прибували переселенці. Здебільшого, 
жінки з дітьми, літні люди. Юлина однокласниця працю-
вала в бібліотеці. Там організовували різні заходи для ді-
тей біженців. Юля ходила в бібліотеку й розповідала ді-
тям цікавинки про різні країни. Вона багато мандрувала, 
багато бачила. І вміла гарно розповідати.

Водила дітлахів, яким довелося побачити війну, міс-
цями, де нема вибухів, холодних підвалів та смертей. Її 
розповіді скидалися на уявні чарівні картини, від яких 
ішли добро та спокій. Раділа, коли в дитячих очах бачи-
ла усмішки. 

А коли не було зустрічей з дітьми, плела разом з інши-
ми жінками та дівчатами маскувальні сітки. 

...Цього дня дуже неспокійно було в Юлиній душі. 
Забігла до своїх батьків, до Максимових. Сусіди з села 
повернулися. Вже не сама на поверсі. Але тривога не 
минала...

...Це був тяжкий бій. Гаряча земля. Палаюче небо. 
Максим не відчув болю. Лише дивний тонкий аромат. 
Може, здалося. Можливо, це було марево, напівзабуття. 
А, може, якийсь добрий знак...

- Живий, - почув голоси. - Тримайся, друже.
Він беззвучно шепотів пошерхлими губами:
- Юля... незабудки... я знаю... пахнуть...

Ольга Чорна

ВОЙНА 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Война! Я не хотела бы испить её до дна!
Валяться мёртвою или полуживой
В одном из зданий, в подвале в том сыром
Зимой. В две тысячи двадцать втором.

Февраль. Двадцать четвертое число
Я нахожусь в Полтавской области, с семьёй
В районном центре Гадяча, он не большой
Народ сплотился силою и ринулся он в бой.

В защиту стариков, детей и жён
Простого населения храня покой
Сражаясь за свободу, землю, дом
За Украину, сувернитет этничный свой.

На танки шли, под пули и на смерть…
За справедливость, независимость, успех.
С коктейлем Молотова и без Калаша
С единой мыслью: непобедима в нас душа.

Поставить на колени нас хотели
Мародёры, оккупанты омерзели
Детей насилуют тварюки, убивают всех
Дома бомбят, руины оставляют, воды нет.

Земельки захотелось гадам нашей
Природных ископаемых богатство
А так бы бомбанули ядерной ракетой
С лица земли и стёрли бы нас раши.

Нас не сломать, не победить, не истребить!
Мы еще очень долго будем жить.
И также независимы, как раньше
Плодиться, развиваться и расти.

Помж Юлия г. Гадяч.

 ЖУРАВЛИНИЙ ПЛАЧ

Журавлики додому повертались.
Зламався раптом ключ, 
тривожно закричали
Бо рідний край поранений війною
Із вирію вернувшись – не впізнали.

Вогненні вибухи зорали рідне поле,
Рідні ліси, як після бурелому
Гірка ти, в України-неньки, доле
Журавлики ж спішили всі додому.

Хотіли нас потішити цим летом,
Весну несли нам крилах в Україну.
Кричав тривожно ключ від вибуху ракети,
І повертав вожак подалі від руїни.

Скарай, Всевишній, попустом катюгу
Що він затіяв цей кривавих жах,
За смерть і кров, і за наругу
У журавликів, що плачуть в небесах.

Валентина Онопрієнко.
31.03.2022

СКАЖИ МЕНІ, МОСКАЛЬ ПРОКЛЯТИЙ…

Скажи мені москаль проклятий
Що спонукало вас, орда,
Прийти до нашої землі?
Ви подивіться, що ж ви наробили,
Загибли люди, вибиті діточки малі.
А як же ваші обіцянки,
Бути гарантом миру і добра?
Ваші підлі та підступні вчинки -
Горіти вам і мучитись в пекельному вогні.
Я вірю в нашу перемогу!
Я вірю в силу ЗСУ!
І перед вами, наші хлопці,
Схиляю голову свою!

Ольга Дорогань.12 років

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
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Радіаційний фон в місті Гадяч, за минулий 
тиждень, становив 13,8 мкр/год при середніх 
багаторічних показниках до 1986 року 12-14 
мкр/год.
У плані моніторингу з 13 по 19 червня 2022р 
відібрано та лабораторно досліджено 5 проб 
води відкритих водойм (р. Псел – 1 проба, р. 
Грунь – 1 проба, р. Хорол – 3 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 у 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 6 паці-
єнтів з тяжким перебігом на ГКІ, збудників холери 
не виявлено.

Стан забруднення атмосферного повітря шкідли-
вими речовинами. 

Дослідження проводилися на вміст фенолу, свин-
цю, аміаку, азоту діоксину, ангідриду сірчаного, вуг-
лецю оксиду. В місті Гадяч лабораторний контроль 
проведено в 1 точці спостереження : пл. Соборна, 15.

Станом на 19 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) в с. Соснівка досліджено 1 
пробу питної води на вміст нітратів, перевищення гі-
гієнічного нормативу (50 мг/дм3) не виявлено.

З джерел централізованого питного водопостачан-
ня ( водорозподільна мережа) по району досліджено 
12 проб питної води, із них 6 проб (50%) не відпові-
дає вимогам ДСанПіН 2.2.4.-171-10 « Гігієнічні вимо-
ги до води питної призначеної для споживання лю-
диною» по м. Гадяч в питній воді виявлено мікробне 
забруднення по вул. Драгоманова. Полтавська, Кот-
ляревського, Гагаріна. З 5 обстежених закладів до-
шкільної освіти П. - Роменської ТГ в 2 закладах в 
питній воді виявлено відхилення по мікробіологіч-
них та санітарно-хімічних показниках.

Результати лабораторних досліджень доведено до 
відому керівництва П. - Роменської сільської терито-
ріальної громади та Гадяцької міської територіальної 
громади та Миргородське районне управління Дер-
жпродспоживслужби 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 керів-
никам територіальних громад та підпорядкованих 
їм комунальних підприємств рекомендовано прове-
сти комплекс профілактичних заходів з метою за-
безпечення показників якості та безпечності пит-
ної води вимогам ДСанПіН 2.2.4.-171-10 « Гігієнічні 
вимоги до води питної призначеної для споживан-
ня людиною».

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

Доводимо до вашого відому, що за ТРАВЕНЬ-ЧЕР-
ВЕНЬ поточного року всім абонентам приватного 
сектору, у яких відсутні та незареєстровані прилади 
обліку води здійснено нарахування обов’язкової пла-
ти за полив 1(однієї) сотки присадибної ділянки на 
загальну суму 513,90грн : за травень - 256,95 грн, та 
за червень - 256,95 грн.

Оплата даної послуги обов’язкова!
За більш детальною інформацією звертатися до 

абонентської служби Гадяцького ВУ ЖКГ та за 
телефонами:

2-25-27- юрист; 3-34-60-абонвідділ; 
095-784-47-21-абонвідділ.

Адміністрація ВУ ЖКГ

«Обласний Центр народної творчості та культур-
но-освітньої роботи» Полтавської обласної ради, 31 
травня, дистанційно провів обласний огляд-конкурс 
родинних та сімейних ансамблів. В конкурсі взяли 
участь 125 колективів.

Дипломом І ступеню нагороджено:
Сімейний дует «Найкращі друзі» Євгенія та Роман 

Шведи, Петрівсько-Роменського СБК;
Сімейний дует Віталій Васильченко та Неоніла 

Вірченко - «Гадяцький будинок культури».
Дипломами ІІ ступеню нагороджено:
Родинний дует «Волошка» Валентина Охрімчук та 

Вадим Шамрай, Ручківський БК;
Імейний дует «ЛіТо» Тетяна Зощенко (Кіяшко) 

та Людмила Кіяшко, «Сарський сільський будинок 
культури»;

Сімейний дует «Мама і доня» Людмила Перепа-
дя та Інна Перепадя, «Сарський сільський будинок 
культури»;

Сімейний дует «Любов і краса» Діна та Лада Ма-
карові, Петрівсько-Роменський СБК.

Дипломами ІІІ ступеню нагороджено:
Родинний дует «Зорепад» Віра Демерлій та Світ-

лана Труш Оснягівський сільський клуб;
Вокальний ансамбль сім’ї Жартовських «Родина» 

Віктор Жартовський, Наталія Харагай, Альона Са-
ранчова, Харківецький сільський клуб;

Сімейний дует «Родинне джерело» Лідія та Єв-
ген Лукаші, «Біленченківський сільський будинок 
культури»;

Сімейний колектив «Світанок» Іван, Вікторія та 
Максим Лисенки, «Сарський сільський будинок 
культури».

Журі визначало переможців за такими критеріями: 
художній рівень виконуваного репертуару, його жан-
рову та стилістичну різноманітність, а також націо-
нально-патріотичне спрямування.

Джерело: фейсбук-сторінки територіальних громад

У Мартинівці, 18 червня, відбувся благодійний 
концерт на підтримку ЗСУ.

Зібрані кошти - 8400 грн. передали на потреби 
Збройних сил!

Інформація зі сторінки Великобудищанської громади.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 
№7273-д про заборону публічного виконання росій-
ських пісень, а також їхнього використання на ра-
діо і ТБ.

За словами співавтора ініціативи, голови підкомі-
тету з питань музичної індустрії Олександра Санчен-
ка, закон має дві мети: сприяти розвитку української 
музики через збільшення квот на радіо, а також забо-
ронити публічне виконання російських пісень, їх ви-
користання на радіо і ТБ.

«Ухвалення цього закону допоможе розвивати 
український музичний контент через збільшення 
квот на радіо, а також через запровадження поняття 
національного музичного продукту, який в майбут-
ньому підтримуватиметься грантами Українським 
культурним фондом», – додав Олександр Санченко.

Заборона не поширюватиметься на російських спі-
ваків, які засуджують агресію росії проти України. 
Відповідний перелік виконавців вестиме й оновлюва-
тиме Апарат Ради національної безпеки та оборони.

Крім того, законопроєкт передбачає:
- збільшення до 40 % частку пісень державною мо-

вою при здійсненні радіомовлення;
- збільшення до 75% добового обсягу ведення пере-

дач, у тому числі новинно- аналітичних блоків, роз-
важальних передач (дикторами, ведучими радіопере-
дач) державною мовою.

Також Парламент заборонив імпорт та розпов-
сюдження книг та іншої видавничої продукції з рф, 
тимчасово окупованих нею територій України та з 
Білорусі.

УНН

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) 1 1600 5000

р Грунь 
м Гадяч 1 2000 5000

р Хорол
с. П. - Роменська, 
с. Ручки,  
с. Березова Лука

3 1600-1900 5000

ДО УВАГИ 
ВОДОСПОЖИВАЧІВ 
ГАДЯЦЬКОГО ВУ ЖКГ!

ТАЛАНТИ ГАДЯЧЧИНИ 
ПЕРЕМОЖЦІ ОБЛАСНОГО 
КОНКУРСУ

ЗАБОРОНА 
РОСІЙСЬКОЇ МУЗИКИ

«НЕСКОРЕНІ»

ЕКОБЮЛЕТЕНЬ

У вівторок, 21 червня у відбулося вручення атеста-
тів про освіту для випускників 2021 - 2022 навчаль-
них років. 

Загальна кількість випускників 9 класів – 226, з 
них 17 з відзнакою. 

Загальна кількість випускників 11 класів – 123 
учні (з них двоє ВПО): 

Золотих медалей 15: (Гадяцький ліцей і-ІІІ ступе-
нів № 1 імені Олени Пчілки – 3; Гадяцька СШ І-ІІІ 
ст. № 2 імені Михайла Драгоманова – 3; Гадяцька 
СШ І-ІІІ ст. № 3 імені Івана Виговського – 6; Гадяць-
кий опорний ліцей І-ІІІ ст. імені Лесі Українки – 3);

Срібні медалі 2: (Гадяцький ліцей І-ІІІ ступенів № 
1 імені Олени Пчілки ).

Загальна кількість випускників по школах:
Гадяцький ліцей І-ІІІ ступенів № 1 імені Олени 

Пчілки – 24 учні 11 класу;
Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 

2 імені Михайла Драгоманова – 21 учень 11 класу;
Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 

імені Івана Виговського – 21 учень 11 класу та 8 ви-
пускників 12 класу вечірньої форми навчання;

Гадяцький опорний ліцей І-ІІІ ступенів імені Лесі 
Українки – 40 учнів 11 класу;

Опорний заклад освіти «Сарська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів» - 10 випускників 11 класу.

За інформацією Відділу освіти Гадяцької міської ради

Відбулась 21 червня.
До порядку денного увійшли такі питання:
Затвердження Програми надання одноразової до-

помоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьків-
ського піклування;

Про внесення змін до Програми розвитку ци-
вільного захисту, забезпечення пожежної безпеки 
та запобігання і реагування на надзвичайні ситуа-
ції (події);

Про внесення змін до Програми «Територіальна 
оборона»;

Про внесення змін до Програми мобілізаційної під-
готовки та забезпечення заходів, пов’язаних із вико-
нанням військового обов’язку;

Про внесення змін до рішення 16 сесії сільської 
ради 8 скликання «Про затвердження грошових норм 
витрат та організацію харчування дітей у закладах 
дошкільної освіти»;

Про затвердження розпоряджень голови сіль-
ської ради та рішень виконавчого комітету, прийня-
тих в міжсесійний період щодо використання ко-
штів бюджету;

Зміни до бюджету ТГ на 2022 рік;
Про затвердження Положення про списання май-

на комунальної власності;
Про Порядок виявлення, взяття на облік, збере-

ження та використання безхозного майна, визнання 
спадщину відумерлою та прийняття такого майна у 
комунальну власність; 

Про надання дозволу на списання та демонтаж 
приміщень по вул. Ватутіна та Соборна;

Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації на безхозне майно;

Про передачу майна комунальної власності Петрів-
сько-Роменської сільської ради в комунальну влас-
ність Гадяцької міської ради;

Про передачу майна КП «Інформаційний центр 
«Регіон» П.-Роменської с\р до КП «Петрівка-Агро» 
по договору безоплатного користування (позички) 
майна;

Про списання та знищення печаток і штампів Пе-
трівсько-Роменської сільської ради;

Про затвердження договорів укладених сільським 
головою за І квартал 2022 року;

Про внесення змін до рішення І пленарного засі-
дання І сесії Петрівсько-Роменської сільської ради 
восьмого скликання «Про утворення виконавчого 
комітету ради, визначення його чисельності та за-
твердження персонального складу»;

Також розглянули і земельні питання.

Інформація з сайту Петрівсько-Роменської громади

СЕСІЯ ПЕТРІВСЬКО-
РОМЕНСЬКОЇ ГРОМАДИ

ВИПУСКНИЙ 
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Минулого тижня
народилося 
6 немовлят

8 осіб 
пішли
з життя

8 пар
одружилися

1 пара
розлучилася

ДСНС України попереджає: 
не робіть так, як ця жінка: 
«На Полтавщині, в містечку Глобине, бабуся ви-

рішила навести лад у себе на подвір’ї і не придумала 
нічого кращого, як спалити сміття просто біля сво-
го сараю.

Вогонь за лічені хвилини перекинувся на очеретя-
ний дах споруди. І хоча рятувальники приїхали на 
виклик за 6 хвилин після сповіщення, рятувати вже 
не було чого… Втім, вогнеборці зашкодили вогню пе-
рекинутися на сусідські будівлі», – повідомляють на 
офіційній сторінці ДСНС України. 

 Однак мало того, що жінка лишилась без сараю 
та всього, що в ньому було, її притягнуто до адміні-
стративної відповідальності за статтею 175 КУпАП і 
тепер вона має сплатити штраф у розмірі 3 400 грн.

ДСНС Полтавської області

 Полтавське обласне управління лісового та мис-
ливського господарства застерігає населення про 
зростання кількості випадків шахрайства з приводу 
придбання дров паливних.

Чимало громадян звертаються зі скаргами про те, 
що в мережі Інтернет з’являється оголошення про 
продаж дров паливних від імені лісогосподарських 
підприємств. Після здійснення перерахунку на за-
значену банківську картку, з абонентом немає зв’яз-
ку і відповідно отримати оплачений товар людина 
не може.

У зв’язку з цим інформуємо, що державні лісогос-
подарські підприємства області не приймають опла-
ту на картку за продаж дров паливних, а мають від-
повідний порядок з реалізації! 

Купівля деревини для опалення для потреб фізич-
них осіб здійснюється за наступною процедурою:

Слід звернутися до контори лісгоспу або лісництва 
та написати заяву з проханням реалізувати дереви-
ну паливну для опалення власної будівлі, зазначити 
обсяг. До заяви необхідно додати копію паспорта та 
ідентифікаційного коду.

Отримати рахунок на оплату, де вказані всі рекві-
зити підприємства (юридичної особи), з найменуван-
ням продукції, об’ємів, ціни та суми.

Здійснити оплату у зручний спосіб у касі найближ-
чого лісництва/лісгоспу, у будь-якому відділенні бан-
ку, терміналі чи Приват 24.

Після оплати покупець матиме документ (квитан-
цію) про сплату, з яким слід звернутися повторно 
у лісництво для відвантаження деревини паливної.

Якщо ви стали жертвою шахраїв на електронних 
торговельних майданчиках (olx, наприклад) або в 
групах соціальних мереж, повідомляйте адміністра-
торів про випадок шахрайства та блокуйте подану 
інформацію.

Будьте обачними та ретельно перевіряйте інформа-
цію в оголошеннях!

Світлана Омельченко

Слідчі відділення поліції № 1 (м Гадяч) Мирго-
родського районного відділу поліції, за процесу-
ального керівництва Гадяцького відділу Миргород-
ської окружної прокуратури, спрямували до суду 
обвинувальний акт відносно 40-річного місцевого 
мешканця, який намагався підкупити патрульних 
поліцейських.

Як повідомив Ростислав Ярошенко, начальник 
відділення поліції № 1 (м Гадяч) Миргородського 
районного в ідділу поліції, працівники сектору ре-
агування патрульної поліції у місті Гадяч Мирго-
родського району зупинили автомобіль «RENAULT 
MEGANE», під керуванням фігуранта, 2 червня 2022 
року, на одній з вулиць міста. Під час перевірки доку-
ментів правоохоронці з’ясували, що чоловік перебу-
ває у стані сп’яніння. Тест, зроблений за допомогою 
спеціального технічного засобу, показав 3,36 проміле 
алкоголю, що у 16 разів перевищує допустиму норму.

Намагаючись вплинути на рішення працівників по-
ліції, порушник запропонував правоохоронцям гро-
ші. Результат цілком передбачуваний: протокол за 
керування транспортним засобом у стані алкоголь-
ного сп’яніння (стаття 130 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення) та кримінальне прова-
дження за неправомірну пропозицію службовій особі 
надати неправомірну вигоду за невчинення дій в ін-
тересах того, хто пропонує, з використанням наданої 
їй влади чи службового становища (частина 1 статті 
369 Кримінального кодексу України).

Якщо суд визнає фігуранта винним у вчиненні ін-
кримінованого йому кримінального правопорушен-
ня, йому загрожує штраф у розмірі від 17 тисяч до 68 
тисяч гривень або обмеження чи позбавленням волі 
на строк від 2 до 4 років. 

Пресс-служба Національної поліції Полтавщини

Поліцейський офіцер Петрівсько-Роменської тери-
торіальної громади, у лісовому масиві між селами Бе-
резова Лука та Мелешки, 3 червня, виявив факт не-
законної порубки дерев вільхи.

На місці події поліцейський виявив чоловіка, який 
бензопилкою спиляв декілька дерев та розпилював 
стовбури на частини. Правопорушником виявився 
35-річний місцевий чоловік, який раніше притягу-
вався до кримінальної відповідальності за майно-
ві злочини та незаконний обіг наркотичних засобів.

«У рамках відкритого кримінального проваджен-
ня слідчі відділення №2 (м. Гадяч) Миргородського 
районного відділу поліції, за процесуального керів-
ництва Гадяцького відділу Миргородської окружної 
прокуратури, провели відповідні експертизи та вру-
чили фігурантові підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого частиною 1 стат-
ті 246 (Незаконна порубка дерев у лісі, що заподіяла 
істотну шкоду) Кримінального кодексу України. За 
санкцією цієї статті чоловіку загрожує штраф від 
1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обме-
ження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі 
на той самий строк», – повідомив Сергій Рекун, за-
ступник начальника поліції Полтавщини.

Повідомляє Національна поліція Полтавщини

18 червня, близько 8 години ранку, до відділення 
поліції №2 (м Лохвиця) Миргородського райвідді-
лу, надійшла інформація про підозрілий предмет, ви-
явлений на хвіртці в’їзних воріт одного із домогоспо-
дарств Лохвиці.

 На місці події слідчо-оперативна група поліції та 
спеціалісти вибухотехнічної служби виявили імо-
вірний вибухонебезпечний предмет. За попередні-
ми висновками вибухотехніків, виявлений предмет 
може бути саморобною розтяжкою на основі страй-
кбольних гранат. Вилучений речовий доказ направ-
лено на експертне дослідження.

За вказаним фактом поліція здійснює перевірку та 
встановлює причетних до нього осіб. 

Пресс-служба Національної поліції Полтавщини

Правоохоронцями Лубенщини розкрито умис-
не вбивство 46-річного місцевого жителя. У скоєн-
ні особливо тяжкого злочину підозрюють 67-річно-
го співмешканця матері потерпілого.  

За даними слідства, 19 травня цього року, перебу-
ваючи за місцем свого проживання, унаслідок вини-
клого конфлікту, зловмисник із вогнепальної зброї 
застрелив потерпілого та з метою приховування зло-
чину вночі вивіз тіло на смітник, де його обгорілі 
рештки виявлено правоохоронцями. Особисті речі 
вбитого знайдено у ставку.

Наразі особі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 
115 КК України (умисне вбивство) та обрано запо-
біжний захід – тримання під вартою без права вне-
сення застави.

Досудове розслідування у кримінальному про-
вадженні здійснюється Лубенським районним від-
ділом поліції Головного управління Національної 
поліції в Полтавській області за процесуального ке-
рівництва Лубенської окружної прокуратури. Усі об-
ставини скоєння злочину з’ясовуються. 

Пресслужба Полтавсько ї обласної прокуратури

У ГАДЯЧІ НЕТВЕРЕЗИЙ 
ВОДІЙ ПРОПОНУВАВ 
ХАБАРЯ

У ЛОХВИЦІ ЗНАЙШЛИ 
САМОРОБНУ 
РОЗТЯЖКУ

НЕЗАКОННА 
ПОРУБКА 
ДЕРЕВИНИ

УМИСНЕ ВБИВСТВО

ПЕНСІОНЕРКА 
СПАЛИЛА САРАЙ 

На Сумщині, 18 червня, українські прикордонни-
ки, спільно зі співробітниками Національної поліції 
затримали двох громадян росії, які незаконно пере-
тнули кордон з росії в Україну. Окупанти мали явні 
ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це, 19 червня, повідомили у Східному регіо-
нальному управлінні Державної прикордонної служ-
би. Наразі обох іноземців затримали для з’ясування 
усіх обставин правопорушення. За незаконне перети-
нання державного кордону України їм загрожує ад-
міністративна відповідальність. Їх подальшу долю 
вирішить суд.

«БМ»

17 червня стало трагічним днем і для Лубенсько-
го району. На війні з рашистами загинуло семеро во-
їнів. Страшну звістку повідомила народна депутат-
ка України Анастасія Ляшенко: «…Жаль, сум, біль. 
Відразу семеро загиблих – троє Героїв із Лубенської 
громади, троє з Хорольської і один з Гребінківської 
громади нашого району. Вічна їм пам’ять і Царство 
Небесне!» – написала депутатка. 

20 і 21 червня на Лубенщині оголошена жалоба за 
загиблими. 

«Коло»

ЗАБЛУКАЛИ 
П’ЯНІ РОСІЯНИ  

ЛУБЕНЩИНА 
В ЖАЛОБІ: НА 
ВІЙНІ ЗАГИНУЛИ 
СЕМЕРО ВОЇНІВ 
З РАЙОНУ
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З метою гідного вшанування мужності та герої-
зму Повітряних Сил Збройних Сил України глава 
держави нагородив відзнакою військову частину з 
Миргорода.

Президент України Володимир Зеленський наго-
роди почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 
831-шу бригаду тактичної авіації, яка розташована 
у Миргороді.

«БМ»

Департамент з питань оборонної роботи, цивільно-
го захисту та взаємодії з правоохоронними органами 
Полтавської ОДА, 15 червня, уклав договір на бро-
нежилети для зовнішнього носіння. Захисне споря-
дження замовили харківському ТОВ «Топ Трейдінг 
Лайн» — на 18,9 млн грн. Про це «Полтавщині» ста-
ло відомо з порталу Prozorro.

Згідно з контрактом, Департамент отримає 1000 
бронежилетів упродовж місяця після повної оплати. 
Ціна одного комплекту, який складається з двох плит 
4-го класу захисту, вагою по 4 кг, й плитоноски, ста-
новить 18,9 тис. грн.

Довідково. До 4-го класу відносять професійні бро-
нежилети відкритого носіння, здатні протистояти ав-
томатній кулі 7,62 мм і можуть компонуватися плас-
тинами різного типу для захисту окремих ділянок 
тіла. Їхня середня вага сягає 10 кг.

У документах до закупівлі «Топ Трейдінг Лайн» 
зазначило, що виробляє ці бронежилети самостійно. 
Для плит використовує сертифіковану бронесталь, 
яку застосовують у США, Європі, ООН та НАТО, а 
жилети шиють з «високоякісної тканини військово-
го типу». У березні бронежилети компанії пройшли 
тестування в лабораторії ЗСУ та мають сертифікати 
від Збройних сил та МВС. Для порівняння, у квітні 
ГУ НП у Волинській області придбало 200 бронежи-
летів Velmet Armor в іншого українського виробни-
ка ТОВ «Велмет» — із таким саме, 4-м, класом захи-
сту. Ціна склала 4950 грн/шт, тобто втричі дешевше, 
ніж купують полтавські чиновники. Саме такі бро-
нежилети великими партіями купує фонд «Повер-
нись живим» для наших військових. Також у травні 
комунальне підприємство Запорізької облради при-
дбало бронежилети виробництва компанії «Бастіон», 
з 4-м класом захисту, які обійшлися у 8500 грн/шт. 
Це удвічі дешевше від полтавської закупівлі. Як за-
значають фахівці, вартість бронежилета на 80% скла-
дається з ціни плит. Тобто навіть якщо типи розгру-
зок у дешевших прикладах гірші, це все одно не може 
так сильно впливати на ціну — адже клас захисту у 
них однаковий.

До того ж, ще у квітні й травні ПрАТ «НЕК «Укре-
нерго» замовляло у «Топ Трейдінг Лайн» такі ж мо-
дульні тактичні бронежилети 4-го класу захисту. Але 
тоді їхня ціна складала 16500 грн/шт. Така висока 
ціна у порівнянні з аналогічними товарами інших 
виробників могла би бути продиктована матеріалом, 
з якого виготовлені бронеплити. Наприклад, виро-
би з кевлару дають кращий або такий самий захист 
із меншою вагою. Цей матеріал — це пара-арамід-
не волокно, яке легше за сталь, але у 5 разів міцні-
ше за неї. Вартість таких бронежилетів може сягати 
18000-27000 грн. Втім, як зазначає сам «Топ Трейдінг 
Лайн», його бронеплити зі сталі й в одному комплек-
ті важать 8,5 кг.

Дарина Синицька, «Полтавщина»

У Карлівці вода перетворюється на мінеральний кок-
тейль, тому водоканал планує провести 50-кілометровий 
водогін із Полтави

Комплексна програма передбачає прокладання 50,6 км 
трубопроводу від водозабору полтавського № 2 до самої 
Карлівки, включаючи дві насосні станції.

Трубопровід планують прокласти за маршрутом на-
ступних населених пунктів: Полтава — Копили — Зін-
ці — Терешки — Микільське — Кашубівка — Портнівка 
— Минівка — Бузова — Пасківка — Сухоносівка — Селе-
щина — Машівка — Сахновщина — Калинівка — Карлів-
ка. Населені пункти, які пролягатимуть вздовж трубопро-
воду, також можуть підключити до централізованого 
водопостачання. Таким чином, після завершення будів-
ництва, якісною питною водою будуть забезпечені 30000 
мешканців.

Наразі тривають геодезичні дослідження. Вартість робіт 
попередньо оцінюють у 15 млн євро, це понад півмільярда 
гривень, мабуть без міжнародних партнерів не обійтися.

Що сталося із водою?
У Карлівці видобувають воду з артезіанські свердлови-

ни з двох водоносних горизонтів глибиною від 220 до 770 
метрів. Потім цю воду змішують у резервуарі й подають 
до осель. У Карлівському районі з криниць вода «пішла» 
вже давно. Хто отримує ресурс із центрального водоза-
бору, проблем із кількістю води не має. Проблема саме в 
якості питної води. Водозабори розташовані в зоні, де під 
землею великі поклади мінералів. Щороку погіршується 
ситуація щодо вмісту фтору, хлоридів, заліза, сухого за-
лишку, сульфатів та мінералізації. Поки що воду із кранів 
можна пити, але з кожним роком вона стає гіршою. Хви-
лює збільшення фторидів і хлоридів у воді. Вони поки не 
перевищують допустимі норми. Якщо вони будуть збіль-
шуватися, люди питимуть із кранів мініральний коктейль, 
який небезпечний для здоров’я.

Пробити нову скважину у Карлівському районі немає 
сенсу, бо, за оцінками технологів, вона буде такою ж міне-
ралізованою. Є інший варіант — встановити промислові 
або побутові фільтри осмосу для очищення води, але та-
кий крок є дороговартісним, у такому разі водопостачан-
ня зросте у ціні у 2,5 рази.

До слова, вода зникає у колодязях не тільки в Карлів-
ському районі. Проблеми існують під Полтавою, напри-
клад в Терешках. У домогосподарствах у колодязях зни-
кає вода і люди за свої кошти пробивають свердловини на 
верхніх горизонтах.

За оцінками спеціалістів будівництво трубопроводу не 
позначиться на обласному центрі. Бо, кожні 25 років гід-
рологи проводять дослідження свердловин і якщо ресур-
су вдосталь, то видають ліцензію на видобуток. Як пока-
зують дослідження, потужність підземних вод у Полтаві 
поки тільки збільшується.

«БМ»

Такі дані оприлюднила  
Держслужба статистики.

Головне управління статистики у Полтавській об-
ласті опублікувало дані про індекси споживчих цін у в 
регіоні у травні 2022 року. Так, у порівнянні з квітнем, 
ціни по області зросли на 2,3%, а з початку року — на 
12,9%. Для порівняння, в цілому по Україні ціни зрос-
ли на 2,7% та 13,9% відповідно. Зокрема, з за останні 
півроку на Полтавщині ціни на продукти харчування 

та безалкогольні напої в цілому зросли на 18,1%. Ціни 
на овочі підвищилися на 85,8%, фрукти — на 70,2%. 
Імовірно, це зумовлено окупацією російськими вій-
ськами областей на півдні України та блокуванням 
портів, через які ці продукти ввозили з-за кордону.

Що і на скільки?
Макаронні вироби здорожчали на 22,6%, риба — 

на 21,1%, безалкогольні напої — на 15,8%, масло — 
на 13%, %, соняшникова олія — на 9%, цукор — 7,9%, 
хліб — на 7,1%, м’ясо та м’ясопродукти — на 6,5%. Ра-
зом з тим подешевшали яйця на 49,6%. Ціни на алко-
гольні напої, тютюнові вироби з початку року зросли 
на 15,7%. Також відзначають, що з квітня по травень 
найбільше подорожчав рис — на 19%, а ціни на одяг 
знизилися на 1,6%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електрое-
нергію, газ та інші види палива з квітня на 1,8% від-
булося через підвищення тарифів на гарячу воду на 
24,9%, плати за власне житло — на 3,6%, вартості утри-

мання та ремонту житла — на 3,4%, оренди житла — 
на 2,6%.

У сфері охорони здоров’я загальне зниження цін 
на 3,2% за місяць зумовлено подешевшанням фарма-
цевтичної продукції, медичних товарів та обладнан-
ня на 4,4%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 10,1% за раху-
нок підвищення вартості палива та мастил на 23,4%, 
проїзду в автодорожньому пасажирському транспор-
ті — на 4,5%, транспортних засобів — на 2,7%. У сфері 
зв’язку ціни підвищились на 1,0%, що пов’язано з по-
дорожчанням поштових послуг на 6,1%, мобільних те-
лефонів — на 3,2%.

На 0,2–3,5% зросли ціни на одяг і взуття, предме-
ти домашнього вжитку, побутову техніку та поточне 
утримання житла, послуги ресторанів та готелів. Вод-
ночас у сфері відпочинку і культури ціни знизились 
на 1,3%. Вартість послуг освіти залишилась без змін.

У КАРЛІВЦІ ЗНИКАЄ 
ПИТНА ВОДА 

ЦІНИ НА ТОВАРИ ТА 
ПОСЛУГИ В ОБЛАСТІ 
З ПОЧАТКУ РОКУ 
ЗРОСЛИ НА 13% 

НАГОРОДЖЕННЯПОЛТАВЩИНА 
ЗАКУПОВУЄ 
БРОНЕЖИЛЕТИ 
МАЙЖЕ УДВІЧІ 
ДОРОЖЧЕ, НІЖ В 
ІНШИХ РЕГІОНАХ

За останні 5 років на Полтавщині почастішали ви-
падки отруєння бджіл. Пасічник розповів про причи-
ни загибелі комах.

У селі Оріхівщина Хорольської громади Лубен-
ського району місцеві мешканці не одне покоління 
тримають пасіки. Поряд розташований липовий ліс, 
який приваблює до себе медоносних бджіл. Остан-
ні 5 років у селі щороку масово гинуть комахи. Про-
блема у небезпечних гербіцидах, які використовують 
фермери. Щоби здешевити виробництво й отримати 
більше прибутку, вони використовують отруйні речо-
вини, які знищують не тільки бур’ян, а й комах. Схо-
жі випадки відбуваються і в інших регіонах України.

Доброго дня! Мене звати Сергій Богаєнко, я мир-
городський пасічник з 23-річним досвідом і співвлас-
ник бджолиної ферми розміром у 300 сімей, яка була 
повністю отруєнна місцевим фермером, навмисне по-
рушившим правила обробки полів. 

В результаті чого була втрачена вся пасіка і цьо-
горічний сезон відповідно, а сума збитків досягає 
близько 1,5 міліони гривень, ми залишилися фак-
тично банкрутами.

Я хотів би звернутися в ваше видання для освіт-
лення цього злочину, підсиливши тим самим увагу 
до питання масового і щорічного знищення медоно-
сних бджіл і їх побратимів. А також не дати уникну-
ти відповідальності винним і довести вікрите кримі-
нальне провадження до кінця. 

Нижче я надам більше фактів і розповім детально, 
що відбувається.

Останні 10 років я разом з моїм тестем Миколою 
Миколайовичем Щербиною офіційно орендуємо ді-
лянку землі на хуторі Оріхівщина, що відноситься до 
Новачихівської громади. І до недавна мали пасіку су-
марну 300 бджоло-сімей.

Поки в вівторок (14.06), приїхавши після свят на 
роботу, не виявили гори мертвих бджіл, якими фак-
тично «засіяний» весь двір.

Так як це невелика сільська громада, то виявити що 
трапилось і ким скоєнно не складно.  Тим паче, що в 
суботу я був свідком оброблення поля в обідній час. 
Але поки що назвати конкретні імена не можу, щоб 
уникнути наклепу. Але точно можу сказати, що були 
порушені правила обробки.

По-перше, замість спеціальної рідини для розве-
дення яду проти шкідників було використано цукро-
вий сироп. По-друге, поле було оброблене вдень і без 
попередження в сільську раду. По-третє, оброблене 
поле знаходиться близ населенного пункту, що ро-
бить його обробку взагалі забороненою.

Тому було відкрито кримінальне провадження, за-
свідченне поліцією місце злочину, а також взяті про-
би грунту і отруєних бджіл. Ми маємо довести цю 
справу і не дати винним вийти сухими із води. Так 
прикро, що навіть ті бджоли, що не постраждали від 
війни, будуть вбиті безглуздими вчинками некомпе-
тентних чи нахабних фермерів. Я хотів би нагадати, 
що опилення бджолами приносить до 25% додатко-
вого врожаю і такі вчинки шкодять і їм також. 

Ми дуже вдячні за увагу і за потенційну допомогу! 
Для демонстрації мастштабу і «Було – стало» при-
кріпляю фото.

«БМ»

НА ХОРОЛЬЩИНІ 
ЧЕРЕЗ ГЕРБІЦИДИ 
ЗАГИНУЛО БЛИЗЬКО 
500 БДЖОЛОСІМЕЙ
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Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

ДОРОГОДОРОГО
Корів, биківКорів, биків

телят, коней, свинейтелят, коней, свиней
Перевезення худоби для власних потреб

закуповує у населення

Термінові 
виклики

Цілодобово

ДОРОГО
ЗАКУПОВУЄМО 

У НАСЕЛЕННЯ КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ

0664217175
0983080738Те

л.
 

Підприємство надає послуги спецтехніки:
Послуги навантажувача на базі МТЗ 82.1. 

Вартість 350 грн/год, 2400 грн/зміна.
Послуги екскаватора на базі ЮМЗ�6. 
Вартість 400 грн/год, 2800 грн/зміна.

Послуги самоскида МАЗ�5551. 
Вартість 350 грн/год, 2400 грн/зміна.

Послуги автовишки АП�18. Висота підйому 18 м. 
Вартість 400 грн/год, 2800 грн/зміна.

Працює система знижок!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

 БУДИНОК, вул. Кондратенка, 
113. Газ, вода, з/д 6 соток. Недо-
рого. Тел. 0505976790. 

 БУДИНОК, пров. Чапаєва, 22. 
Всі комунікації, два входи, від пер-
шого власника. З/д 6,9 соток, гос-
подарські споруди, з/п 73 м.кв. Тел. 
0954238850. (14)

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

 БУДИНОК цегляний, с. Петрів-
ка-Роменська, площа 85,7 м.кв., з/д 
15с. Є газовий котел та груба, водо-
постачання, 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 приватизована, господар-
ські 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, господарські споруди, 
гараж, л/кухня. Ціна договірна. Тел. 
0688948285, 0688640349 (Сергій 
Григорович)

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

 БУДИНОК, с. Розбишівка, газ, гос-
подарські споруди, гараж, колодязь, 
сад. Поряд луг, річка. Тел. 0506858793

 БУДИНОК, 86 м. кв., пров. Сум-
ський, 54. Поруч центр. Газ, вода, гос-
подарські споруди. Ціна договірна. 
Тел. 0951350748

 1/2 БУДИНКУ, терміново. 30 м.кв., 
р-н Заяр (біля школи №3). Є з/д 8 
соток. Тел. 0992236427 (Іван)

 БУДИНОК, с. Осняги, з усіма зруч-
ностями. Тел. 0950310793 

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

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

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

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

КВАРТИРИ
Продаж

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

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

 2-КІМН. кв., 70 м.кв., 1-повер-

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 СВИНЕЙ 
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

0669676637
0661192463

Цілодобово
КУПЛЮ СВИНЕЙ

Те
л.

 

те
л.

СВИНЕЙ 
0502541132

КУПЛЮ

Працював у Харкові, 
досвід роботи понад 3 роки, 
через мої руки пройшли 
тисячі телефонів 
та ще сотні ноутбуків. 
Також можливе замовлення 
аксесуарів до телефонів.

Пропоную вам швидкий, якісний 
РЕМОНТ ТЕЛЕФОНІВ, НОУТБУКІВ, ПЛАНШЕТІВ

За приємною ціною.

0957052395
Тел. 

Тел. 0674603183
КУПИМО ПАЙ 

ховий будинок, газ, вода, індивіду-
альне опалення, сарай, з/д 0,4га., вул. 
Лохвицька. Під офіс чи магазин. Тел. 
0667789136, 0678692045. 

 3-КІМН. кв., сучасне планування, 
індивідуальне опалення, 3-й поверх. 
Тел. 0500385403

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

 2-КІМН. кв., 58 м.кв., 3 поверх. 
Є бойлер, всі лічильники, м/п вікна. 
Продаж з меблями та технікою. Тел. 
0664564699. 

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

 2-КІМН.кв., центр міста, 1-й 
поверх, утеплена, індивідуальне опа-
лення. Гараж, сарай з погребом. Ціна 
25 тис. у.о. Тел. 0994703562. 

 1-КІМН. кв., з/п 45,7 м.кв., жит-
лова кімната 22 м.кв., 3-й поверх, р-н 
Старі Черемушки. Тел. 0958950040, 
0956193381

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

 З/Д 16 соток, приватизована, 
з фундаментом, 150 МЗ в «болгар-
ському містечку». Тел. 0953514363 

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

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

 З/Д 10 соток, приватизована, 
вул. Ставкова. Тел. 0955870932

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

 ЦЕХ по виготовленню тротуарної 
плитки з обладнанням. Ціна дого-
вірна. Тел. 0502812828
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22

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

КУПЛЮ

25

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

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

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

макулатуру, поліетилен, беги 

Тел. 0501838458, 0980922374

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

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

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

ГАРАЖІ
Продаж

 ГАРАЖ, р-н Сарського пере-
хрестя, з погребом. Тел. 0682833419

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

 ГАРАЖ, 6х4м., бетонне пере-
криття, мкрн. склади ЦО. Високі 
ворота. Тел. 0500385403.

 ГАРАЖ, центр міста, по вул. Гага-
ріна. Тел. 0502743434, 0674363593

 ГАРАЖ, 5х8м., центр міста, р-н В. 
Круг. Ворота 2,80х2,80м. Підсобне 
приміщення 5х4м., вхідний погріб, 
оглядова яма, опалення, площадка. 
Тел. 0686978587

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА С/Г ТЕХНІКА 
із Польщі: обприскувачі, дискові 
борони АГ, культиватори, розкидачі 
міндобрив, плуги та інше. Доставка. 
Тел. 0938156531, 0972790378. (19)

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

 ПРЕС-ПІДБИРАЧ New 
Holland-265, комплектний, потребує 
налаштування. Культиватор навісний 
КПН-4,2, без борін. Сіялка СПЧ 
6-рядна. Ціна договірна. Тел. 
0956066570

 КУЛЬТИВАТОР 2-рядний (для 
картоплі, кукурудзи, соняшника). 
Лапи, окучники, їжаки. Культиватор – 
2м. Тел. 0509700672

АВТО
Продаж

 ВАЗ-21043, 1999 р.в. Тел. 
0990029832. 

МОТО
Продаж

 МОПЕД BAJAJ Boxer BM-150UG, 
2019 р.в., КПП 5ст., ідеальний стан. 

Протикрадіжна система, підігрів 
керма, тахометр. Тел. 0957702302

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

 ДВИГУН до ГАЗ-2410 (Волга). 
«Кенгурятник» до УАЗ, піддон 
масляний. Тел. 0667011653, 
0975799474

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, гран-
відсів, пісок митий, жовтий, 
керамзіт, газоблок, кільця кана-
лізаційні ЗБВ, діаметр 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 можли-
вість доставки. Тел. 0663120600, 
0964949009

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

 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

 КУКУРУДЗА, пшениця. Тел. 
0992256242

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

 ПШЕНИЦЯ. Тел. 0957687467

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

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

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

 КАРТОПЛЯ дрібна, 30 кг. Вело-
сипед дитячий 7-10 років. Тел. 
0509779570.

 КУКУРУДЗА. Тел. 0995484823, 
0992488500.(4)

 СОЯ для населення, 9 грн./кг. 
Соєвий шрот – 12 грн./кг. Насіння 
соняшника, високо олійне – 13 грн./
кг. Тел. 0668761322, 0664534493 
(Роман)

 БАНКИ 3л. Ціна договірна. Тел. 
0501582055. 

 БАНКИ 3л. Тел. 0508480031. 

 СТІНКА меблева. Душова кабіна 
б/в. Ціна договірна. Тел. 0951850057. 

 ВАГОНКА, вікно фронтонне, 
бочка 200л. (цинк), бідон молочний 
40л., короб дверний (дуб), каністри 
20, 40л. Тел. 0995372117. 

 ПУХ (8 кг.). Стіл 1-тумбовий, візок 
металевий, дошки меблеві (поліро-
вані), граблі, лопати, вила, мішки 
джутові. Тел. 0990549626. 

 ЦИРКУЛЯРКА, пилосос «Сатурн». 
Швейна машинка «Чайка». Взуття 
чоловіче, р. 46. Взуття жіноче р. 
39-40 (нове). Тел. 0956746081. 

 БАНКИ 3л. - 15 грн., 0,5л. – 4 
грн. Машинка дитяча – 100 грн. Тел. 
0505169539. 

 ВОРОТА з хвірткою із профна-
стилу. Труби б/в на ворота та паркан, 
д.110, 89, 76, 57мм. Вуглекислотний 
балон. Тел. 0674373593, 0502743434. 

 ВЕЛОСИПЕД дитячий «Прин-
цеса» для дівчинки від 4 років. Новий. 
Недорого. Тел. 0999232382. 

 ВІТАЛЬНЯ-купе із дзеркалом, 
1,64х2,20х0,45м. Ціна 3500 грн. 
Шафи кухонні, стандартні, 2 шт. (низ 
і верх). Ціна 2500 грн. Телевізор, 500 
грн. Тел. 0996845653. 

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

 ВЕЛОСИПЕД «Салют», без рами, 
для дорослих. Ціна договірна. Тел. 
0953205409

ТВАРИНИ
продаж

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

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

 М’ЯСО баранини під замов-
лення. Ціна 200 грн./кг. Тел. 
0956066570

 КАЧЕНЯТА-шипуни. Тел. 
0994867747

 КОЗИ ДІЙНІ. Тел. 0504047052

 КОЗЕНЯТА зааненської породи 
(цапики і кізочки), вік 1 міс. Тел. 
0995586145

КУПЛЮ

 ШИФЕР б/в. Тел. 0509608070

 МЕТАЛ чорний та кольо-
ровий. Дорого. Тел. 0668761322, 
0664534493 (Роман) 

 МОТОЦИКЛ «УРАЛ» у гарному 
стані, або нові з/ч до нього. Тел. 
0668046130

БЮРО ЗНАХІДОК

 ВТРАЧЕНЕ посвідчення тракто-
риста-машиніста Серія АА №224569 
видане на ім’я Миколи Михайло-
вича Баляси

ЗНАЙОМСТВА

 ПОЗНАЙОМЛЮСЯ із жінкою
40-45 років. Тел. 0994146023

ПОСЛУГИ

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
Ford Transit до 1,5т. Послуги ван-
тажника. Тел. 0953255822

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

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
м/х пічок, м’ясорубок, мультиварок, 
блендерів-комбайнів, пилососів, хлі-
бопічок, духових шаф, інвекторних 
зварок, зарядних пристроїв, «бол-
гарок», дрилів та ін. Виїзд на замов-
лення. Досвід роботи 12 років. 

25Тел.0958276908

ПІДПРИЄМСТВО 
НАДАЄ ПОСЛУГИ 

АСЕНІЗАТОРА ЗІЛ - 130 

(ВИКАЧКА ВИГРІБНИХ ЯМ 
ТА ТУАЛЕТІВ,

 ПРОМИВКА ТА ПРОЧИСТКА 
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ)

ОБ’ЄМ 6 М КУБ

Доступна ціна. Тел. 0957423588, 
0684830471

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

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

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

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

 РЕМОНТ: плитка, штукатурка, 
сантехніка, електрика, гіпсокартон, 
пластик, ламінат, лінолеум. Санвузол 
під ключ. Тел. 0662806685

 УТЕПЛЕННЯ КВАРТИР, при-
ватних будинків, герметизація швів. 
Швидко. Якісно. Тел. 0660930660

 БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ 
виконає роботи: каналізація та 
переливні ями, траншеї, кладка цегли 
та блоків. Дахи, паркани. Бетону-
вання та інші будівельні роботи. Тел. 
0960767071, 0669958382 

 ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь, гран-
відсів, 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, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової техніки. 
Ремонт електроінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611

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

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ до 
7 т. ЗІЛ - 130 самоскид (цегла б/в, 
щебінь, пісок, глина, чорнозем, плити 
ПКЖ, гранвідсів та інші будмате-
ріали). Послуги екскаватора. Тел. 
0501881470

 МОНТАЖ міжкімнатних дверей. 
Майстер з досвідом 8 років. Якісна 
установка. Професійний інстру-
мент. М. Гадяч і м. Полтава. Тел. 
0990425228

 РЕМОНТ ПИЛОК: обрізка зубів, 
наточка нових, розвод, заточка. Тел. 
0951503747

 НАТЯЖНІ СТЕЛІ будь-якої склад-
ності. Гарантія 15 років. Утеплення 
будинків, всі види внутрішніх робіт. 
Тепла підлога. Виїзд по району. Тел. 
0661194638, 0665947293

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

 КОПАЄМО, чистимо та погли-
блюємо колодязі. Копаємо каналі-
зації. Б’ємо скважина до 20м., труба 
63мм. Тел. 0508392210.(3)

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

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 

 На роботу потрібен КОМБАЙНЕР. 
Комбайн Claas Lexion 600. Тел. 
0680539775

 ПОТРІБНА ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ
за інвалідом I-ї групи, с. Тепле. Тел. 
0975097193

 ШУКАЮ РОБОТУ по догляду за 
людьми, або роботу прибиральниці. 
Тел. 0955696263 (Марія)

 ШУКАЮ РОБОТУ підсоб-
ника, приберу на подвір’ї. Виконаю 
будь-яку іншу роботу. Тел. 
0952512043, 0950080976. 

 ШУКАЮ РОБОТУ зварювальника, 
токаря. Розгляну будь-які варіанти. 
Тел. 0984628507

22

корів, тільних телиць, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

свиней 
кнурів
биківКУПЛЮ

КУПЛЮ ДОРОГО
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ

24Тел. Тел. 0669669486, 06729960550669669486, 0672996055

ЦІЛОДОБОВО, ЦІЛОДОБОВО, 
ВИМУШЕНИЙ ДОРІЗВИМУШЕНИЙ ДОРІЗ

По вулиці Гетьманській, 
тиждень тому, 

загубилася кішка 
світло-сірого кольору, 

вагою понад 6 кілограм, 
з великим животом. 
Хто знайде, гарантую 

вигагороду 500 грн.

Тел. 0501515822



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 22 (1021)
23 червня 2022 року8 Здоров’я

Через військову агресію росії багато українців 
опинилися в умовах, коли доступ до питної 
води та якісної їжі обмежений або зовсім 
відсутній. За таких обставин виникає загроза 
здоров’ю та навіть життю людини через 
харчові отруєння, викликані вживанням 
неякісних, зіпсованих або брудних продуктів.

Особливу небезпеку становить гостре токсикоз-ін-
фекційне захворювання – ботулізм. Ботулізм – тяж-
ке харчове отруєння, яке виникає внаслідок потра-
пляння з їжею в організм людини токсину бактерії 
ботулізму. Це захворювання характеризується ви-
соким рівнем смертності, який коливається в ме-
жах 37-100%. Специфічне та неспецифічне лікуван-
ня не завжди приносить успіх, тому основна увага 
має бути прикута до питань профілактики цього не-
безпечного захворювання. Спорові форми бактерій 
ботулізму широко розповсюджені в довкіллі, ґрунті, 
воді, на різних предметах через фекальне забруднен-
ня, вони зберігаються довгий час і є дуже стійкими 
до перепадів температури. Наприклад, при кип’я-
тінні спори можуть загинути лише через 5-6 годин. 
На це мають звернути увагу ті, хто займається до-
машнім консервуванням. А при нагріванні до 1200С 
спори витримують аж 20 хвилин. Наголошуємо, що 
знищення спорових форм можливе лише за автокла-
вування продуктів. 

Найчастіше причиною ботулізму стають зіпсова-
ні домашні консерви з м’яса та риби, рідше – овочів; 
консервні продукти, які були погано помиті, непра-
вильно, недостатньо термічно оброблені; в’ялені, коп-
чені продукти домашнього приготування. Упродовж 
2021 року в Україні зареєстрували 88 осередків за-
хворювання на ботулізм, унаслідок яких захворіли 98 
людей, із них – 3 дитини. 10 випадків стали леталь-
ними. 79 пацієнтам ввели протиботулічну сироватку. 

Здебільшого причиною отруєнь стало вживання 
в’яленої/соленої/сушеної прісноводної риби домаш-
нього приготування або невідомого походження, яку 
придбали на стихійних ринках, м’ясних консервів до-
машнього приготування. В червні 2022 року випадок 
ботулізму зареєстровано в м. Заводське (Лохвиць-
кий район). Захворіла 45 річна жінка після вживан-
ня в’яленої (соленої) риби домашнього приготуван-
ня. Перебіг хвороби важкий, в даний час перебуває 
на лікуванні в Полтавській обласній інфекційній лі-
карні. Проте реєструються випадки хвороби й піс-
ля вживання продуктів, виготовлених у промисло-
вих умовах.

Для профілактики ботулізму важливо дотримува-
тися таких порад: не вживайте їжі з ємностей, які мо-
жуть нести ризик ботулізму: роздутих бляшанок; ба-
нок, з яких щось витікає або ж відчувається дивний 
чи неприємний запах. Не вживайте консервованих у 
домашніх умовах продуктів, які зберігаються понад 
рік або термін зберігання яких сплив. Уникайте спо-
живання в’яленої, копченої, соленої та консервова-
ної риби, виготовленої вдома. Не купуйте консервів 
домашнього виготовлення з рук, на вулицях та сти-
хійних ринках. Не вживайте продуктів, якщо сумні-
ваєтеся в їхній якості або невпевнені, що їх виготов-
ляли, зберігали чи транспортували належним чином. 
Дуже важливо, щоб перед споживанням м’ясних та 
рибних консервів домашнього приготування їх під-
давали термічній обробці, адже токсин ботулізму за 
температури 1000С гине в перші ж хвилини, а якщо 
температура сягає 800С, то руйнується за 25 хвилин.

У разі підозри захворювання на ботулізм (а його 
перші симптоми можуть з’явитися після інкубацій-
ного періоду від 2 годин до 10 діб після вживання за-
бруднених токсином ботулізму продуктів (нудота, 
блювання, розлад зору («туман» чи «сітка», подво-
єння зображень (диплопія)), утруднення ковтання 
та гугнявість мови, загальна слабкість, головний біль, 
запаморочення тощо). Необхідно – і це найголовні-
ше – негайно звернутися до лікувально-профілак-
тичного закладу, тому що єдиним способом лікуван-
ня хворих є анатоксин проти ботулізму. Чим раніше 
буде введеним цей препарат, тим більше шансів оду-
жати. Важливо також терміново промити шлунок і 
кишківник лужним розчином. 

Інфекції «піднімають голову» в умовах війни, бід-
ності та недбалості. Тому будьмо уважними до свого 
раціону харчування, дбаймо про своє здоров’я та ві-
рмо в перемогу.

Сергій Бабак, В. о. завідувача Гадяцького ВП ДУ 
«Полтавський ОЦКПХ МОЗ України»

Аспірин є одним з найпопулярніших ліків для лі-
кування болю, застуди та грипоподібних симптомів, 
проте він здатний викликати побічні ефекти.

Для профілактики небажаних ефектів прийому лі-
ків медики радять приймати в низьких дозах. Якщо, 
наприклад, відбудеться передозування аспірином, це 
може призвести до різних проблем, включаючи по-
шкодження печінки.

Аспірин зазвичай використовується при больових 
симптомах, зокрема, при головному, зубному, мен-
струальному болю, а також для лікування застуди та 
грипоподібних симптомів, зниження високої темпе-
ратури. Додатково він відомий як ацетилсаліцилова 
кислота і належить до групи ліків, які називаються 
нестероїдними протизапальними засобами. У бага-
тьох аптечних засобах від застуди та грипу аспірин 
присутній у поєднанні з іншими інгредієнтами.

Даний препарат не рекомендується для прийому ді-
тей віком до 6 років. У дорослих людей одним із по-
бічних ефектів аспірину може стати пошкодження 
печінки, попереджає британська Національна служба 
охорони здоров’я (NHS). Сигналом цього порушен-
ня стає зміна кольору шкіри, очей, сечі. Якщо біл-
ки ваших очей або шкіра стають жовтими, або ваша 
сеча стає темнішою, це може бути ознакою проблем 
із печінкою.

Поява подібних симптомів і натомість прийому ас-
пірину є серйозним приводом звернення до лікаря.

Крім того, прийом аспірину може сприяти вираз-
ки слизової оболонки травного тракту. Аспірин може 
викликати виразку в шлунку або кишечнику, особли-
во якщо ви приймаєте його протягом тривалого часу 
або у великих дозах.

Інші серйозні побічні ефекти аспірину можуть бути 
такими сигналами:

Відбувається внутрішнє виділення крові, що з’яв-
ляється із кашлем, у сечі.

Болять суглоби рук та ніг – це може бути ознакою 
високого рівня сечової кислоти в крові

Руки чи ноги опухли – у тканинах затримується 
вода.

При прийомі аспірину важливо бути впевненим, 
що препарат є безпечним для організму, підкреслю-
ють експерти.

Я – здоровий

В Полтавській області зареєстрований випадок за-
хворювання на ботулізм. За результатами розсліду-
вання встановлено, що випадок пов’язані з вживан-
ням в’яленої риби домашнього виготовлення. Про це 
повідомила Миргородська держпродспоживслужба. 

За 5 місяців 2022 року в Україні зареєстровано 23 
випадки ботулізму з 26 постраждалими, 2 хворих 
померло. Летальні випадки пов’язані із вживанням 
паштету м’ясного домашнього виготовлення, риби 
«тараньки» придбаної у містах стихійної торгівлі та 
в’яленої риби домашнього виготовлення.

«Полтавщина»

Із слів фахівця, у черешні безліч вітамінів та різних 
речовин, що сприяють зниженню запальних процесів 
– часто причини онкології. Також у них високий рі-
вень мелатоніну, що забезпечує глибокий сон.

Черешня корисна для зняття стресу, перенапруги. 
Вона має багато магнію, вітамінів групи В та А.

«За даними низки досліджень, лише дві столові 
ложки черешневого соку перед сном збільшують рі-
вень мелатоніну. Це з тим, що у ягоді міститься амі-
нокислота триптофан, яка сприяє виробленню гормо-
ну сну. Якщо їсти її перед тим, як лягти спати, то сон 
буде міцнішим», — наголосив дієтолог.

У той же час регулярне вживання часнику, осо-
бливо молодого, допомагає в період профілактики 
інфекційних захворювань. Лікарі акцентують ува-
гу на декількох корисних властивостях часнику. Да-
ний продукт здатний: знизити «шкідливий» холес-
терин, який провокує утворення атеросклеротичних 
бляшок; відрегулювати тиск і знизити навантаження 
на серце; посприяти боротьбі людини з інфекціями в 
кишківника; пригнітити розвиток бактерій і вірусів, 
а також грибів; поліпшити стан судин; уповільнити 
процеси старіння організму; позбавити людину від 
паразитів (гельмінтів).

Деякі фахівці стверджують, що часник корисний 
при профілактиці онкологічних захворювань.

Пам’ятайте про те, що часнику в день можна з’їда-
ти від половини до одного зубчика.

Країна здоров’я

Використання канабісу у медичних та наукових 
цілях дозволено в 56 країнах світу. Днями уряд під-
тримав законопроект, який дозволить забезпечити 
повний цикл виробництва медпрепаратів на осно-
ві канабісу. Текст має схвалити профільний комітет 
здоров’я нації, а потім він має пройти два читання у 
Верховній Раді. Це буде вже третя спроба легалізу-
вати медичні коноплі в Україні.

Канабіс чи марихуана – це рослина роду коноплі 
(Cannabis), яка через наявність канабіноїдів здатна 
впливати на нервову систему людини. Рослина ко-
нопель містить понад 100 різних психотропних ре-
човин – канабіноїдів. Вони ж по-різному й вплива-
ють на стан людини. Два основних канабіноїдів – це 
канабідол і тетрагідроканабідол (ТГК). У забороне-
ній марихуані більше тетрагідроканабідолу, який збу-
джує організм людини і призводить до галюцинацій. 
Натомість у медичному канабісі його практично не-
має, але є велика концентрація канабідіолу, який має 
знеболювальний і заспокійливий ефект.

У контексті дозволу обігу конопель йдеться лише 
про рослини роду коноплі (Cannabis) з допустимою 
кількістю відсотку вмісту концентрації ТГК. 

В Україні лікування канабісом особливо актуальне 
для таких категорій осіб: діти з епілепсією; онкохво-
рі; хворі, що потребують паліативної допомоги; вете-
рани війни з посттравматичним стресовим розладом.

У разі ухвалення закону дозволять:
купувати, зберігати та вживати ліки українським 

пацієнтам на основі медичних конопель, а лікарям – 
їх призначати

бізнесу – культивувати та вирощувати медичні ко-
ноплі на території України та виробляти з них ліки, 
перевозити й продавати їх на території України

науковцям – досліджувати цю рослину, що сти-
мулюватиме інновації в цій сфері.

NTA

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дми-
тро Лунін.

«Команда іспанської платформи Help to Ukraine 
передала нам для тестування кілька телемедичних 
боксів Homedoctor. 

Пристрій дає змогу лікарю дистанційно, а пацієн-
ту самостійно проводити базові дослідження: вимі-
рювати температуру, тиск, сатурацію, робити ЕКГ, 
дослідження вух, горла, носа, шкіри. Цим обладнан-
ням дуже легко користуватися, воно добре підходить 
для жителів віддалених районів. Достатньо під’єдна-
ти живлення, інтернет і смартфон. І зв’язок із вашим 
лікарем гарантований», - повідомили в ОВА.

Homedoctor став дуже популярним в Іспанії під час 
пандемії ковіду. Зараз такими пристроями користу-
ються понад 70 тисяч іспанських сімей.

ЗАФІКСУВАЛИ 
ЗАХВОРЮВАННЯ 
НА БОТУЛІЗМ

ПРОФІЛАКТИКА 
БОТУЛІЗМУ

АСПІРИН МОЖЕ 
УШКОДИТИ ПЕЧІНКУ

КОГО І ЯК ЛІКУЄ 
КОНОПЛЯ

ЧИМ КОРИСНІ 
ЧЕРЕШНЯ ТА ЧАСНИК 

НА ПОЛТАВЩИНІ 
ХОЧУТЬ ВПРОВАДИТИ 
ІСПАНСЬКУ СИСТЕМУ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНИ 
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Минуло понад вісім років із часу 
ухвалення декомунізаційного 
закону. Триває восьмий рік 
російсько-української війни. 
Гадяч увесь цей час лишався 
єдиним в Україні (за винятком 
окупованих росією) містом, 
де не відбулася декомунізація 
топоніміки. Це всеукраїнська 
ганьба. Ворожі маркери СРСР, 
правонаступником якого є 
путінська росія, в’їлися, наче 
іржа, у публічний простір 
древнього славного козацького 
Гадяча - гетьманської столиці, 
полкового міста Гетьманщини, 
міста, де укладався знаменитий 
Гадяцький договір, батьківщини 
видатних діячів УНР, Олени 
Пчілки, колиски роду 
Драгоманових.

Червона дияволіада російсько-
комуністичних окупантів у 
гетьманській столиці
Перейменування топонімів, назви 

яких містять символіку комунорежи-
му, є обов’язком, а не правом органів 
місцевого самоврядування, і відповідна 
норма статті 7 Закону «Про засуджен-
ня комуністичного та націонал-соціа-
лістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропа-
ганди їхньої символіки» не передбачає 
винятків щодо можливості не перейме-
нування такого об’єкту топоніміки. Тож 
на проблему саботажу законодавства ще 
два роки тому звернув увагу Полтав-
ський офіс Українського інституту на-
ціональної пам’яті (УІНП).

31 рік після відновлення незалежнос-
ті, а таке враження, наче мандруємо ма-
шиною часу у часи пізнього Брєжнєва. 
Судіть самі про площі, вулиці, провул-
ки. Піонерська - на честь Всесоюзної пі-
онерської організації імені В.І. Леніна, 
створена комуністами у 1922 р., мала 
на меті ідеологічне виховання дітей у 
дусі відданості комуністичній партії. 
Воровського - один з організаторів ма-
сових репресій проти духовенства, по-
грабування Церкви. Дзержинського - 
засновник ЧК російської радянської 
республіки, організатор кривавого ле-
нінського «червоного» терору. Енгель-
са та Маркса - вчення яких стало під-
ґрунтям утвердження комуністичних 
тоталітарних режимів. Калініна - один 
із організаторів комуністичного теро-
ру в Радянському Союзі у 1920–1930-
х рр. 1 грудня 1934 р. підписав поста-
нову ЦВК, якою санкціонував репресії 
і розстріли. Комсомольська - на честь 
комуністичної молодіжної організації, 
підконтрольної КПРС. А хіба не анек-
дотично звучали вулиці Чапаєва або 
Крупської - дружини і особистого се-
кретаря лідера більшовиків лєніна - ор-
ганізатора агресії більшовицької Росії 
проти Української Народної Республі-
ки? Луначарського, одного з ідеологів 
комуністичного режиму, у 1917–1929 
рр. відповідав за всі злочинні дії кому-
ністичного радянського уряду у сфері 
освіти і науки. Ніколая Островського 
- комсомолець, комуніст, письменник, 
автор пропагандистського роману «Як 
гартувалася сталь», воював проти Ар-
мії Української Народної Республіки у 
складі кавалерійської бригади Котов-

ського, причетний до каральних експе-
дицій проти населення, нічних обшуків, 
грабунків, організованих комуністич-
ною владою – ходив по квартирах і від-
бирав продовольство, книги та інше 
майно у людей, оголошених буржуя-
ми. Паризької Комуни – на честь ре-
волюційного уряду в Парижі, який був 
оголошений комуністами-марксиста-
ми першим в історії прикладом дикта-
тури пролетаріату. Вулиця Радянська 
символізувала встановлення радян-
ської влади. Якова Свердлова - голо-
ва Всеросійського центрального вико-
навчого комітету (формальний голова 
РСФРР), один з організаторів «черво-
ного терору». Тельмана – цей німець-
кий комуніст не мав жодного стосун-
ку до України, і Гадяча зокрема, його 
ім’я активно використовувалась кому-
ністичною пропагандою в процесі вста-
новлення радянської влади в Україні. 
Щорса і Фрунзе – обидва придушува-
ли петлюрівський повстанський рух. Те-
решкової – космонавтка, депутат Вер-
ховної Ради СРСР, член ЦК КПРС, як 
депутат Держдуми росії голосувала за 
окупацію Криму. Володарський - один 
з організаторів та натхненників чер-
воного терору, комісар у справах дру-
ку, пропаганди та агітації Петрогра-
да. Провулок 1-й Червоний Провулок, 
2-й Червоний - прикметник, що вико-
ристовувався комуністичним режимом 
як символ збройної боротьби Червоної 
Армії проти УНР під червоним прапо-
ром комуністичної партії. Кірова - ро-
сійський більшовик, організатор пере-
слідувань духовенства, у 1921р. стає 
першим секретарем ЦК компартії Азер-
байджану, 1926 р. стає першим секрета-
рем Ленінградського губкому партії і 
Північно-Західного бюро ЦК ВКП(б), 
мав у віданні будівництво Соловецького 
табору особливого призначення. Котов-
ський – російський авантюрист, грабіж-
ник, розбійник, брав участь у війні про-
ти УНР, чинив масові злочини проти 
цивільного населення. Аркадій Гайдар 
- чекіст, російський комуністичний ди-
тячий письменник-прозаїк, висміював 
прихильників УНР. Восени 1921 року 
був відправлений до Башкирії для при-
душення «залишків банд націоналістич-
ного спрямування», а потім начальни-
ком ЧК в Хакасії на кордоні з Тувою. 
Власноручно застрелив з нагана у по-
тилицю сотні невинних місцевих жите-
лів, простих селян, жінок, підлітків, ді-
тей. Вулиця і провулок Жовтневі - на 
честь перевороту російських більшови-
ків у Петербурзі…

Ось така червона російська дияволіа-
да. Яким боком до історії України і Га-
дяча ці істоти - збагнути важко. Тож, 
спільно з громадськістю Гадяча, де-
путатами міської ради намагався кон-
структивно співпрацювати з мерією. 
Рішенням Гадяцького міськвиконкому 
за № 281 було створено комісію з пи-
тань перейменування, до якої увійшли 
співробітники мерії, місцевого істори-
ко-краєзнавчого музею, історики, кра-
єзнавці, вчителі, директори шкіл, ви-
кладачі Гадяцького коледжу культури 
і мистецтв імені Івана Котляревсько-
го, депутати міської ради Катерина Ку-
лик і Юрій Гаврилко. Паралельно ді-
яла дорадча група, основу якої склали 
голова громадської спілки «Українська 

культурна спадщина» Олексій Новіков, 
вчитель, громадський діяч і один із за-
сновників Руху у Гадячі Анатолій Ска-
женик, краєзнавиця Ірина Орлова та ав-
тор цих рядків.

На жаль, справа йшла, як мерзле го-
рить. Чому? Про це краще запитати 
міського голову Володимира Несте-
ренка. 2022 рік. Повномасштабне втор-
гнення росії. Швидкість російських ра-
кет прискорила й зміну свідомості у 
гадяцьких можновладців? Чи баналь-
не перевзування прямо у повітрі? Не 
знаю. Не моє це діло. Хоча Гадяцький 
край мені небайдужий, там я народився, 
провів дитинство і юність, там долучав-
ся до НРУ. Одне слово, у квітні червону 
російську чортівню «забанили»: депу-
тати Гадяцької міської ради перейме-
нували понад 30 площ, вулиць, провул-
ків Гадяча.

Історія Гадяча у назвах вулиць: 
гетьмани, козацькі полковники, 
літописці, діячі УНР, літератори
Враховано низку ініціатив Полтав-

ського офісу УІНП, зокрема автора цих 
рядків та депутатів міської ради Катери-
ни Кулик й Валерія Нижника.

У древньому українському місті біль-
ше не буде топонімів, які возвеличува-
ли російсько-більшовицького комди-
ва васілія чапаєва. Натомість з’явилися 
вулиця і провулок на честь Гадяцького 
Договору. До речі, вулицю і провулок 
Жовтневі теж перейменовано на честь 
видатного українського гетьмана Іва-
на Виговського, який і уклав знамени-
тий Гадяцький договір. У 1650 р. став у 
ієрархії Гетьманщини другою людиною 
після Хмельницького - обійняв поса-
ду генерального писаря. На Військовій 
Раді у м. Корсунь (25.10.1657 р.) обра-
ний гетьманом України. У часи СРСР 
цю непересічну постать російсько-ім-
перські комуністичні ідеологи воліли 
або замовчувати або таврувати як, на-
чебто, «зрадника Росії і попихача Поль-
щі». Насправді, ж Іван Виговський не 
подобався окупантам через те, що усві-
домлював всю згубність для Гетьман-
щини промосковського зовнішньополі-
тичного курсу. На початку серпня 1658 
р. відкрито виступив проти Москви, що 
почала втручатися у внутрішньополі-
тичне життя України. Тобто вже через 
три роки після Переяславської угоди 
з Московським царством вдався до її 
денонсації, уклавши 16 вересня 1658 
р у місті Гадяч на Полтавщині дого-
вір, що став першою спробою євроін-
теграції України. Саме цей договір став 
причиною агресії Московщини проти 
Гетьманщини. У липні 1659 р. під Ко-
нотопом козацькі війська під команду-
ванням Івана Виговського при підтрим-
ці татарської кінноти завдали поразки 
московським окупаційним військам, що 
вторглися на Лівобережну Україну. Тоді 
війську Виговського і союзників вдало-
ся вщент розбити московського ворога 
під Конотопом. Справу звитяжців Ко-
нотопської битви продовжують сучас-
ні ЗСУ.

Вулицю луначарського перейменова-
но на честь ще одного видатного укра-
їнського гетьмана - борця проти мос-
ковської тиранії, за волю України Івана 
Мазепи. До речі, цю пропозицію підтри-
мано й заступницею директора музею 

«Поле Полтавської битви» з наукової 
роботи Людмилою Шендрик. За книгою 
«Універсали Івана Мазепи» вона вста-
новила, у яких населених пунктах Геть-
манщини перебував Іван Мазепа. Одні 
із найперших Універсалів на гетьман-
ському уряді він видав у Гадячі, в серпні 
1687 року. Гадяч Іван Мазепа відвідував 
у серпні 1687 р., червні 1689 р., січні-лю-
тому 1690 р., серпні 1692 р., травні-ве-
ресні 1698 р., січні 1699 р., листопа-
ді-січні 1708-1709 рр. Також музейники 
надали Полтавському офісу УІНП та 
Гадяцькому міськвиконкому матеріали 
зі щоденника капелана Смоландського 
кавалерійського полку Юхана Шьомана 
від 18 листопада 1708 року. Там оповідь, 
коли шведи і козаки-мазепинці зайшли 
до Гадяча: «з нами був Його Величність 
Мазепа. У місто ми увійшли з литавра-
ми і розгорнутими прапорами. Козаки 
теж були з нами. Тут є традиція, коли 
старійшини міста чи села зустрічають 
чи проводжають знатних людей з хлі-
бом у руках».

Генеральний писар Гетьманщини і со-
ратник Мазепи, поет, публіцист, борець 
за визволення з-під московського ярма 
Пилип Орлик теж бував у Гадячі. На 
його честь та в межах виконання По-
станови ВР «Про пам’ятні дати та юві-
леї у 2022-23 рр», з нагоди 350 - річчя із 
дня народження цього політичного, дер-
жавного та військового діяча, гетьмана 
України, упорядника «Конституції Пи-
липа Орлика» перейменовано вулицю 
Воровського.

Провулок Володарського тепер має 
назву Козацький. Так актуалізували 
тему Гадяцького козацького полку - ад-
міністративно-територіальної і військо-
вої одиниці Війська Запорізького Горо-
дового (Гетьманщини). За переписом 
1764 р. на території полку було 11 міст 
та містечок і 971 село. У 1782 році полк 
ліквідовано урядом Російської імперії. 
У різний час до складу полку входило 
від 9 до 18 сотень. Станом на 1782 рік 
було три сотні Гадяцькі, три – Опіш-
ненські, три – Зіньківські, дві – Комиш-
нянські, дві – Ковалівські, Веприцька, 
Грунська, Куземинська, Лютенська і Ра-
шівська. Тож важливо, що козацькі часи 
нагадає назва провулку Сотенний (за-
мість Кірова). До речі, замість дружини 
лєніна Крупської на топонімічній мапі 
Гадяча з’явилося ім’я Михайла Борохо-
вича - мецената і гадяцького полковни-
ка, який 17 років у період гетьмануван-
ня Івана Мазепи очолював Гадяцький 
полк (1687–1704), обозний Гадяцько-
го полку (1672). Походив із вихреще-
ного єврейського роду, який бере свій 
початок від Андрія Бороховича. Впер-
ше у історичних джерелах згадується як 
сотник Лютенської сотні (1671). У 1872 
році обіймає посаду гадяцького полко-
вого обозного. У 1687 році признача-
ється полковником Гадяцького полку. 
В 1690 і 1696 роках від гетьмана Іва-
на Мазепи отримав універсали на села 
Лютенька, Перевіз, Млини, Сакаловка 
(нині Соснівка). Мазепа доручав Боро-
ховичу відповідальні військові опера-
ції, і він не підводив свого керманича. 
У вересні - жовтні 1693 року, під його 
управлінням були два охотницькі пол-
ки — свій та Полтавський, з якими Бо-
рохович «для бережения від знамірених 
ворожих бусурманських находів» сто-
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яв біля Коломаку і стримував ордин-
ців від походу в глиб Гетьманщини. Га-
дяцький полк взяв участь у деяких боях 
із кримчанами у 1695 року, штурмував 
Азов. Найточніші дані про родину Ми-
хайла Бороховича дослідники з’ясували 
із заповіту його вдови, який був напи-
саний в 1724 році. У документі вказа-
но, що сім’я мала багато дітей, згадано 
імена Максима, Федора, Івана, Феодо-
сії і Марії. Згідно з заповітом, був до-
сить заможним. Це один із найбільших 
меценатів Гетьманщини, який підтри-
мував православну церкву. Зокрема, 
фінансував великий мурований п’яти-
верхий, хрещатий у плані Успенський 
храм (1686) у містечку Лютенька непо-
далік Гадяча, де й похований. У церкві 
зберігався величний портрет Борохо-
вича, у 1890-х його передали до Черні-
гівського музею українських старожит-
ностей В. Тарновського, а для храму 
виконали копію. У 1688 р. пожертвував 
100 злотих Мгарському Лубенському 
монастиреві, 1692 року виділив кошти 
на спорудження мурованої п’ятивер-
хої Миколаївської церкви у Гадяцько-
му Миколаївському Красногорівсько-
му монастирі. 1786 монастир закрили, 
а храм відійшов до с. Монастирські Бу-
дища, що поблизу м. Гадяч. 

Знаково і символічно, що нарешті 
у Гадячі шляхом перейменування ву-
лиці Фрунзе увічнено пам’ять Григо-
рія Граб’янки - полковника Гадяцького 
полку, видатного вітчизняного літопис-
ця, автора знакового козацького літопи-
су — «Літопису Граб’янки». Це унікаль-
на оповідь про історію козацтва з часів 
його виникнення і до 1709 року. У лі-
тописі оприлюднено низку історичних 
джерел - різноманітних державних до-
кументів, гетьманських універсалів, гра-
мот тощо. Цей історичний трактат є од-
ним із основних джерел історії України 
козацьких часів. Мав прекрасну осві-
ту, адже навчався у найбільшому і най-
престижнішому навчальному закладі 
східної Європи - Києво-Могилянській 
академії. З 1686 р. – на військовій служ-
бі в козацькому війську. Кар’єра Григо-
рія Граб’янки нерозривно пов’язана із 
Гадячем: обіймав посади гадяцького сот-
ника, гадяцького полкового осавула, га-
дяцького полкового обозного, а із 1717 
р. став гадяцьким полковим суддею. У 
1729 – 1738 рр. – полковник Гадяць-
кого козацького полку. Учасник Азов-
сько-Дніпровських походів 1695 – 1696 
рр., Північної війни 1700 – 1721 рр. та 
війни з Туреччиною 1735 – 1739 рр. Гри-
горій Граб’янка підтримував гетьма-
на Павла Полуботка. Обидва прагну-
ли унеможливити остаточне знищення 
російською імперією прав і вольнос-
тей Гетьманщини. Втім, такі самостій-
ницькі патріотичні настрої спричини-
ли переслідування з боку московитів. 
У 1723 – 1725 рр. вони ув’язнили ви-

датного українського історика Григорія 
Граб’янку у Петропавлівській фортеці. 

Вулицю Комсомольську переймено-
вано на честь Героїв Крут. Так у Гадячі 
увічнили пам’ять патріотичної молоді, 
яка захищала Київ від військ радянської 
росії 29 січня 1918р. в бою поблизу за-
лізничної станції Крути. У бою брали 
участь і юнаки з Полтавщини: Гонча-
ренко Федір Матвійович, Божинський 
- Божко Микола Васильович, Шуль-
гин Володимир Якович, Вороний Юрій 
Юрійович, Коваленко Василь, Шарий 
Іван Ількович та ін. Цей бій зупинив 
на кілька днів наступ російських біль-
шовиків, що дало час дипломатам УНР 
підготувати документи про визнання 
незалежності. Завдяки жертовності мо-
лоді 9 лютого 1918 року Німеччина, Ав-
стро-Угорщина, Болгарія і Туреччина 
визнали УНР самостійною державою.

Вулицю Паризької Комуни переназ-
вали на честь родини Чижевських. Пав-
ло Чижевський - уродженець Гадяча, 
міністр фінансів УНР. Один з організа-
торів і провідників Полтавської Грома-
ди Товариства українських поступовців. 
Став членом правління, а згодом і ди-
ректором головного фінансового центру 
представників місцевого середнього біз-
несу — Полтавського Товариства Взаєм-
ного Кредиту. Саме з ініціативи Павла 
Чижевського в Полтаві було побудова-
не училище імені Товариства Взаємного 
Кредиту. «Вогнищем українського жит-
тя» називали у Полтаві Український 
клуб (1913), ініціатором створення і ру-
шієм діяльності якого був Павло Чи-
жевський. Делегат перших загальних 
зборів Центральної Ради у Києві 8 квіт-
ня 1917-го. Написав текст майбутньої 
Конституції України, яка складалася з 
трьох відділів, 34 статей. В останні роки 
життя розробив спеціальну модель віт-
ряної турбіни — прообраз сучасних віт-
ряків-генераторів вітрової енергії. Мав 
синів Григорія — міністра внутріш-
ніх справ УНР, губернського комісара 
Української Центральної Ради та Ди-
ректорії УНР на Полтавщині, учасника 
Другого Зимового походу Армії УНР, 
та Миколу - видатного науковця-ме-
талурга, підполковника Артилерії Ар-
мії Української Народної Республіки. 

Вулицю Карла Маркса перейменува-
ли на честь Климента Квітки - чолові-
ка Лесі Українки, правника, засновника 
української музичної етнографії, музи-
кознавця. Здобув освіту в Київському 
музичному училищі та фах юриста в 
Київському університеті святого Воло-
димира. Із Лесею познайомився 1898 
року на зібранні літературно-артис-
тичного гуртка Київського університе-
ту. Через дев’ять років – у 1907 році – 
вони побралися. Працював товаришем 
Генерального секретаря судових справ і 
заступником Міністра юстиції Україн-
ської Народної Республіки у 1917–1918 

роках. Був серед ініціаторів створення 
Українського правничого товариства у 
Києві. «За гетьмана Павла Скоропад-
ського у травні – жовтні 1918 року вхо-
див у Комісію з питань правничої тер-
мінології, очолював її лексикографічну 
секцію. На початку 1920-х років по-
ринув у музикознавство. Працював у 
Всеукраїнській академії наук, де орга-
нізував Кабінет музичної етнографії. 
Одночасно викладав у Київському ви-
щому музично-драматичному інститу-
ті імені Лисенка. Під час процесу щодо 
сфабрикованої справи Спілки визво-
лення України був під наглядом НКВД. 
Двічі його заарештовували радянські 
спецслужби. Вперше – 1933 року, коли 
за політичними звинуваченнями він 
провів у в’язниці півтора місяця», - роз-
повідають на офіційному сайті УІНП. 
На початку 1934-го за ним знову при-
йшли у так званій «Справі славістів». 
Того разу ув’язнили на три роки. По-
карання відбував у сумнозвісному кон-
цтаборі «Карлаг» у Казахстані. Завдяки 
тому, що підготував з англійської мови 
до вступу в престижний виш Москви 
дочку начальника табору, 1936 року 
Климента Квітку достроково звільни-
ли. Знав 18 іноземних мов, надзвичай-
ний ерудит. Зібрав і зберіг шість тисяч 
народних пісень. Автор понад сотні нау-
кових праць з етнографії та музикознав-
ства, народних музичних інструментів, 
навчальних та методичних посібників. 
Відігравав важливу роль у збереженні 
кобзарської музики за допомогою за-
пису звуку нещодавно винайденим фо-
нографом. Зробив унікальні записи дум 
кобзаря Гната Гончаренка, голосів Лесі 
Українки та Івана Франка. Готував до 
друку перший семитомник Лесі Укра-
їнки (виданий у 1923–1925 роках у хар-
ківському видавництві «Книгоспілка»).

Ім’я Котовського викреслено з кар-
ти Гадяча, а натомість постав провулок 
Героїв Майдану. Так увічнено боротьбу 
за незалежність України від імперської 
Росії, коли під час Революції Гідно-
сті українці провели найбільшу про-
європейську демонстрацією в історії 
європейського континенту. Це найтри-
валіший мітинг останнього часу. Безпе-
рервно простояв 92 доби.

А вулицю і провулок Тельмана пере-
йменовано на честь Захисників Укра-
їни. Так пошановано пам’ять борців за 
волю України різних історичних пері-
одів- козаків, воїнів УНР, УПА й су-
часних ЗСУ. Провулок Гайдара пере-
йменовано на Косачів - у знак шани до 
українськогокозацько-старшинсько-
го роду, що дав Україні культурних та 
громадських діячів. Найвідомішими є 
уродженка Гадяча Олена Пчілка (Оль-
га Косач) – письменниця, діячка «Про-
світи» та її донька - поетеса Леся Укра-
їнка (Лариса Косач).

Низці топонімів повернули 
історичні назви

Так вони називалися здавна. Це під-
твердили і старожили Гадяча, і архів-
ні довідки, над якими працював очіль-
ник спілки «Українська культурна 
спадщина» Олексій Новіков. Тож ву-
лиці Радянській повернули історич-
ну назву Зелена, а вулиці Калініна 
- Староковальська. 

Ще цілий пласт історичних назв скла-
дають питомо християнські православ-
ні. У Гадячі діяли Петропавлівський, 
Михайлівський, Преображенський пра-
вославні храми. Тож площі і провулку 
Піонерським повернули назву Петро-
павлівська, адже в Гадячі здавна ша-
нують святих апостолів Петра і Павла. 
Символічно, що вулиця та провулок 
імені червоного бузувіра Дзержинсько-
го отримали назву Михайлівська. «Не-
бесний оборонець України», «небес-
ний командир» українського війська 
– так віруючі українці називають ар-
хистратига Михаїла, чий день Право-
славна церква України відзначає 21 
листопада. Так само торжеством спра-
ведливості стало перейменування ву-
лиці і провулку червоного безбожника 
і пропагандиста Ніколая Островського 
на Преображенську (свято Преображен-
ня Господа Бога і Спаса нашого Ісуса 
Христа встановлено на згадку про єван-
гельську подію, коли троє апостолів по-
бачили Ісуса Христа у всій його Боже-
ственній величі). До речі, провулок 1-й 
Червоний і 2-й Червоний тепер отрима-
ли назву 1-й Пасічний і 2-й Пасічний.

Письменник Олесь Гончар, Підлісна й 
Герої Чорнобиля

Вулицю Терешкової депутати Гадяць-
кої міськради перейменували на Героїв 
Чорнобиля. Вулиця і провулок Якова 
Свердлова тепер Підлісна / Підлісний, 
а вулиця і провулок щорса - Пагорбна / 
Пагорбний. 

Вулицю і провулок Енгельса перейме-
нували на честь українського письмен-
ника Олеся Гончара,який переймав-
ся збереженням українських пам’яток, 
української мови, літератури. Долучив-
ся до багатьох проектів, зокрема з від-
новлення музею Івана Котляревського в 
Полтаві. У Державному архіві Полтав-
ської області зберігаються документи 
про його перебування на Полтавщині, 
в тому числі і Гадячі. Перший сильний 
удар з боку комуністичної цензури че-
кав після публікації його твору «Мо-
дри Камінь». А ще запропонували на-
писати роман про УПА «так, як треба», 
але Олесь Гончар відмовився: «Правду 
ви мені все одно не дасте написати, а не-
правду — не хочу!» Роман «Собор» ко-
муністична система так само нещадно 
критикувала і вилучила з літературного 
процесу на два десятиліття. Навіть за-
грожував арешт, але партійне керівниц-
тво врешті-решт відмовилося від цього, 
щоб не робити письменника-фронто-
вика символом інакодумства. У жовтні 
1990 року українські студенти на Май-
дані Незалежності у Києві оголосили 
голодування, яке згодом отримало наз-
ву «Революція на граніті». Гончар ви-
словив їм свою підтримку і написав за-
яву про вихід із комуністичної партії. 
Цей крок став прикладом для багатьох 
українців, які слідом теж виходили із 
компартії, чимало робили це прилюдно.

Отже, декокомунізацію топоніміки 
гетьманської столиці завершено. Втім, 
попереду ще й дерадянізація і деколо-
нізація топоніміки Гадяцької міської те-
риторіальної громади, де загрозливо ве-
лика кількість назв топонімів на честь 
військових, політичних та культурних 
діячів періоду СРСР та країни-теро-
риста - росії.

Олег Пустовгар, регіональний представник 
Українського інституту національної пам’яті 

в Полтавській області
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Зберiться з духом i силами, оскiльки вам належить 
досить напружений тиждень. Практично всi верши-
ни доведеться брати з боєм. Дуже важливо подола-
ти iнерцiю i апатiю, i результати не примусять себе 

чекати. Ви повиннi бути рiшучi, повнi сил i оптимiзму, забудьте 
про меланхолiю. Розкривайте свiй творчий потенцiал, застосо-
вуйте свою майстернiсть на практицi. Тодi вам вдасться завер-
шити початi справи i вiдчути довгождане полегшення.

ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05).
На цьому тижнi ви неусвiдомлено дратуватимете 
Фортуну, i абсолютно марно. Тримайте себе в руках, 
прояви азарту зараз абсолютно недоречнi. Втiм, рiв-
но як i образливiсть i амбiтнiсть. Краще якийсь час 

провести тихiше вода, нижчi трави, не видiляйтеся з натовпу. 
Пожинати плоди своєї працi будете трохи пiзнiше. Вашi про-
зорливiсть i iнтуїцiя виявляться на висотi, надiливши вас здат-
нiстю уникати конфлiктних ситуацiй. В кiнцi тижня може змiни-
тися думка про деяких колег i друзiв. Фiлософський пiдхiд до 
життя дозволити вам вийти на вищий рiвень.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06).
Самий час для того, щоб звернути пильну увагу на 
сферу творчостi, позитивнi результати i високi гоно-
рари з`являться практично вiдразу. Вже з понедiлка 
ви зануритеся в круговерть рiзноманiтних справ, 
зустрiчей, побачень. Об`єктивно розраховуйте свої 

можливостi i постарайтеся не перевтомлюватися, потрiбно 
бiльше вiдпочивати, загоряти, гуляти по лiсу, кататися на ве-
лосипедi, дивитися на захiд. Так ви досягнете гармонiї. У лю-
бовнiй сферi вас чекають приємнi сюрпризи i довгожданi змiни.

РАК (22.06 - 23.07).
У першiй половинi тижня ви активно вчитиметеся 
новому i спiлкуватиметеся з людьми. У серединi 
тижня може змiнитися настрiй, з`явитися чiтке ро-
зумiння своїх цiлей. Захочеться здiйснити задумане. 

Постарайтеся не потрапити в мережi дратiвливостi i незадово-
леностi собою. До суботи багато проблем зважаться навiть без 

вашої участi.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Не робiть рiзких рухiв, рухайтеся вперед в тому рит-
мi, який для вас найбiльш комфортний. Не варто 

дуже замислюватися над тактикою, всi рiшення дiйдуть вас по 
ходу справи. Не сприймайте все дуже серйозно, допустiть у ва-
ших справах i вiдносинах елемент гри, це додасть вам бiльше 
захопленостi i розкриє вашi творчi можливостi. У вихiднi вiд-
правляйтеся подалi вiд запорошеного мiста, на природу.

ДIВА (24.08 - 23.09).
На цьому тижнi гарний настрiй i душевний пiдйом 
дозволять вам швидко i легко дозволити навiть 
досить складнi професiйнi питання. На пiдтримку 
i допомогу з чиєю б те нi було сторони краще не 

розраховувати. Вiвторок вдалий день для занять музикою i iно-
земними мовами. У п`ятницю не прагнете обiйняти неосяжне, 
оскiльки бажання переробити одночасно велику кiлькiсть справ 
може привести до перевтоми i нервових зривiв. Субота - вель-
ми вдалий день для нових знайомств.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10).
На цьому тижнi ви будете вельми енергiйнi i прива-
бливi. Цiлком реальне пiдвищення по службi, осо-
бливо, якщо воно очiкувалося вже досить давно. 
Бажано стримувати пориви переповнюючих вас 

вiдчуттiв, оскiльки це може не сподобатися вашим колегам. 
Постарайтеся не створювати приводiв для плiток, проявiть 
дисциплiнованiсть i зiбранiсть. У суботу ви вiдчуєте прилив сил, 
можливо, вас чекає вельми приємне побачення.

СКОРПIОН (24.10 - 22.11).
У понедiлок успiх буде особливо прихильний до 
юристiв i правозахисникiв. Ви зможете розiбратися 
в невiдкладних справах i одержати прибуток. Спра-
ви в професiйнiй сферi складуться саме так, як вам 
би хотiлося. В середу вас порадують новi зустрiчi i 

враження, успiх в партнерських вiдносинах. Важлива задача 
цього тижня - вчасно зробити свiй вибiр, змiнити своє життя 
так, як вам зручно i комфортно. Ви маєте на це право. У вихiднi 
розслабляйтеся i вiдпочивайте, як ваша душа побажає.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12).
Тиждень створений для вiдпочинку, початку вiдпустки, життя 

на дачi, рибалки i iнших приємних лiтнiх справ. Вашi 
знання будуть затребуванi, гумор доречний. На по-
чатку тижня можуть вiдбутися подiї, якi дозволять 
вам знайти новi можливостi i перспективи. Звiльняй-
теся вiд нав`язливих iдей i страхiв. Не берiть на себе 

великий об`єм роботи, реально розраховуйте свої сили. Зараз 
гармонiйний перiод, скористайтеся цим шансом, щоб багато 
що встигнути.

КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01).
В найближчий день, можливо, вас вiдвiдає гостре 
бажання привести в порядок не тiльки свої справи, 
але i зовнiшнiй вигляд, щоб виглядати елегантнєє i 
ефектнiше. У понедiлок добре придбавати дiловий 

одяг i будь-якi речi для роботи. Цього дня ви можете одержати 
неоцiниму послугу з боку друга, але не варто розголошувати 
подробиць. У четвер постарайтеся тримати свої документи i 
дiловi папери подалi вiд цiкавих поглядiв, оскiльки конкуренти 
легко можуть скористатися вашою довiрливiстю. У п`ятницю 
проявите передбачливiсть i обережнiсть, особливо при контак-
тах з новими людьми. У суботу не соромтеся проявляти iнiцiа-
тиву, пiдтримка буде вам забезпечена.

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02).
На цьому тижнi на перший план можуть вийти осо-
бистi справи, питання, пов`язанi з сiм`єю, загрожу-
ють зайняти весь ваш час i думки. Можливо, буде 
багато суєти, занепокоєння, складностi в ухваленнi 
конкретних рiшень. У дiловiй сферi наступає досить 

розслаблений перiод, коли роботи буде небагато. Розширення 
круга знайомств принесе новi можливостi, але все-таки бiльше 
проблем i плутанини. У п`ятницю у вас буде можливiсть захопи-
ти оточуючих своїми iдеями i знайти пiдтримку.

РИБИ (20.02 - 20.03).
На цьому тижнi вельми бажано вiдправитися в по-
дорож, вас можуть чекати пригоди або таємничi 
подiї. У понедiлок варто захистити себе вiд зайвого 
спiлкування. В середу виберiть час вивчити ситуа-
цiю, що склалася, у всiх її аспектах, але не робiть 

поспiшних висновкiв, поки не почуєте думку кого-небудь, 
не залученого в неї. У п`ятницю варто застосувати всю свою 
чарiвливiсть для досягнення кар`єрних висот, якщо, звичайно, 
ви готовi багато працювати. В недiлю ви потребуватимете ком-
форту i спокою.
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