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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

Українським захисникам вдалося вибити 
російських окупантів з острову Зміїний. Зробили 
вони це завдяки самохідній гаубиці 2С22 
«Богдана». Гаубиця має ствол з калібром 155 мм, 
тому вона стала першою українською САУ, що 
розробили під зразок НАТО.
Розробленням займався Краматорський завод 
важкого верстатобудування на підставі спільного 
рішення з Міністерством оборони України.
Вперше публічна згадка про САУ Богдана 
з’явилася 14 липня 2018 р., коли військові експерти 
повідомили, що установка буде вперше показана 
громадськості на військовому параді на честь Дня 

Незалежності 24 серпня 2018 р.
Швидкострільність гаубиці 4-6 пострілів в хвилину, 
дальність вогню – від 40 до 50 кілометрів, в 
залежності від типу снарядів. Коштує САУ – 140 
мільйонів гривень.
Наші воїни використовують всю доступну 
зброю та наближають Перемогу. Окрім Західних 
зразків озброєння, гідний результат показують і 
українські розробки. Обмежена кількість новітньої 
української зброї нівелюється вправністю її 
застосування, що регулярно демонструють на полі 
бою військовослужбовці ЗСУ. 

НЕ HIMARS’ом ЄДИНИМ
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Після початку повномасштабної агресії Росії понад 8 
млн українців були вимушені виїхати зі своїх областей 
до інших регіонів України. Тікали передусім мешкан-
ці територій, де розгорнулися найактивніші бойові дії 
– з Харківщини, Київщини, Донеччини, Луганщини, 
Миколаївщини, Запоріжжя, Херсонщини, Сумщини.

Після приїзду на нове місце українці оформлюва-
ли статуси внутрішньо переміщених осіб і тоді могли 
претендувати на державні виплати та гуманітарну до-
помогу. Її роздають благодійні організації, Червоний 
хрест та представники влади на місцях.

У Києві для вимушених переселенців, окрім видачі 
продуктових наборів, міська влада організувала кон-
сультаційний центр Vcentri Hub. Там можна отрима-
ти консультацію юристів, представників центру за-
йнятості, дізнатися інформацію щодо оформлення 
соціальної допомоги. А також, за необхідності, по-
спілкуватися із психологом. Кореспондент Gazeta.ua 
побував у центрі, аби поспілкуватися з людьми та по-
слухати, про що у черзі за допомогою говорять виму-
шені переселенці.

Послав кума
До хабу найпростіше дістатися від станції метро Зо-

лоті ворота. Дорога до центру займає не більше 5 хв. 
неспішним кроком. Щоправда, аби точно втрапити 
на місце призначення, може знадобитися «порада» 
онлайн-карти на смартфоні або когось із перехожих – 
Vcentri Hub причаївся у внутрішньому закритому дво-
рі багатоповерхівки. Проходити до нього треба через 
арку. В основному у хаб люди приходять за отриман-
ням гуманітарної допомоги від Червоного хреста. Те-
тяна Гоенко з київської організації Червоного хреста 
розповіла, що спершу у Vcentri Hub переселенцям роз-
давали грошові сертифікати від 1500 до 4500 гривень. 
На цю суму люди могли скуповуватися у магазинах 
«Сільпо». Нині програма сертифікації завершилася і 
переселенцям роздають тільки пакунки з допомогою. 
Робота у Vcentri Hub «кипить» в одному із двох вели-
ких приміщень. Люди можуть підходити до того спе-
ціаліста, консультація якого потрібна.

Перед входом у приміщення, над яким гордо майо-
рять прапори України і Києва, зібралося зо три де-
сятки людей. Переважно – літнього віку. Жінки та 
чоловіки у строгих сукнях, футболках і сорочках ста-
рого крою, жваво гомонять між собою: перепитують 
одне одного, хто останній в черзі, та переповідають 
про види гуманітарної допомоги, яку отримували в 
інших місцях.

- Я на проспекті Перемоги раньше гуманітарку от-
римував. Останній раз хорошу дали – 2 літра молока, 
печеньє, горішки, каші, шоколадку. І даже паштєт був 
м’ясний із ікрою красною. Хватило із жінкою надов-
го, - 67-річний Віталій Миколайович рукавом довгої 
сорочки витирає піт із почервонілого від спеки облич-
чя. Допиває мінералку з півлітрової пляшки. – Мене 
консультації й психологи мало інтересують. Прийшов 
сюда виключно за продуктами. На кашках і водичках 
безплатних отак і виживаємо з жінкою. Це ще спасіба 
сестрі троюрідній, що приютила у своїй квартирі в Ки-
єві. Живемо у кімнаті з її лежачою 90-річною матір’ю. 
А вона із сином в іншій. Тугенько в побутовому плані 
приходиться, але хоч дах над головою є.

Віталій із дружиною виїхали до Києва кілька тиж-
нів тому із Сіверськодонецька на Луганщині. Всти-
гли евакуюватися ледь не в останній момент, зізнаєть-
ся. Із родичами, які там залишилися – не спілкується.

- І причина навіть не у відсутності зв’язку. Просто в 
моїй сімейці оказалося багато тих, хто ту сторону під-
тримує (росіян. – Gazeta.ua). Як почалася оця жестока 
заварушка, то навіть кум із ума вижив: «Считаю, что 
пусть уже Россия нас заберет и остановится это бе-
зумие». Послав його на три букви, а він – мене. Отак 
по-братськи і розійшлися. Чорт би його узяв, – Віта-
лій Миколайович підвищує голос. – Ми жили з 2014-
го так-сяк, але отакого, щоби по місту лупасили усім 
підряд – не було. Але бачиш, що робить оте російське 
тєлєвіденіє. Я то ще можу його критично сприймати, 
а деякі вірять. І коли «прилітає», то думають, що ре-
ально Україна себе ж бомбить.

– Мужчина, неужели вы думаете, что нас интересу-
ют ваши семейные беды? Говорите тише! – осмикує 
Віталія жінка років 50 із дуже коротко підстриженим 
чорним волоссям і масивними сережками у вухах зі 
штучним каменем.

– Але ти не думай, що весь Сіверськодонецьк за Ро-
сію. Більшість там все-таки за наших, – стишує голос 
Віталій. – Просто зараз мовчатимуть. А як на камеру 
попросять щось заявити, то і росіян похвалять. Не вір-
те отому. Це тільки через страх.

Із дверей виходить чоловік років 40 у футболці з ве-
ликою емблемою Червоного хреста на спині. Записує 
дані людей, які прийшли до центру, та формує чер-
гу. Потім вигукуючи прізвища, запрошує всередину. 
Обов’язково питає у кожного: яка допомога потрібна?

– Хто до центру зайнятості? Є такі? – повторює 
кілька разів. Із усього натовпу на заклик відгукуєть-
ся лише жінка середнього віку у довгій чорній сукні. 

«У мене в Слов’янську усе покруче було»
– Блін, та яку роботу вони тут можуть запропону-

вати? Дворніком чи касиром? Спасибі, але не треба. 
У мене в Слов ‘янську усе покруче було – тисяч 15–
20 рубав щомісяця на продажах, – каже російською 
чоловік років 30 у розтягнутій синій футболці та зі 
скуйовдженим волоссям. Із товаришем курять тро-
хи осторонь від загальної черги. – Поки воздержуся, 
поживу на запаси. Ну оце тільки продуктів хай наси-
плять трохи.

– І, може, ще якусь грошову допомогу підкинуть, – 
посміхається друг. – Бо ми з жінкою і 6500 получили, 
і по 2 тисячі вже було. Але ж мало. Попробуй у Києві 
на цю суму вижить. А робити теж неясно як. Устрої-
шся десь, а воно там (на Донбасі. – Gazeta.ua) раз і за-
тихне усе, і додому можна вертатися. То треба зі звіль-
ненням рішати. Геморойна справа.

Обидва чоловіки в унісон ствердно кивають го-
ловами на фрази одне одного. Запалюють по другій 
цигарці.

росія без цивілізації
Високий чоловік із сивими вусами та випрасуваній 

білосніжній футболці більше нагадує викладача яко-
гось вузу, який прийшов на зібрання педколективу. 
Однак реальність інша – Олег Долич з окупованого 
Бердянська на Запоріжжі вимушений чекати на про-
дуктовий набір. Стоїть у кінці черги, хоча прийшов 
сюди заздалегідь.

– Я тут вперше. Пенсія закінчилася і довелося іти, 
аби щось отримати. Прийшов чисто за гуманітаркою. 
Живемо із дружиною у сина. Він каже: «Я тобі помо-
жу». Відказую: «Та чого ж ти мені маєш помагати?» – 
говорить Олег. – У Бердянську там тисяч 100 людей 
живе. Багато повиїжджали і на ту сторону (у Росію. – 
Gazeta.ua). У місті кошмар зараз із-за того, що не мож-
на ніде грошей получити. Пенсіонерам важко бігати і 
займати черги у банках. І ще й неясно, чи в результа-
ті щось видадуть.Ну а вообще відчуття неприятні, що 
вони (росіяни. – Gazeta.ua) там знаходяться. Вони ак-
тивних, які вначалі виходили і протестували, шукали. 
І в тюрму їх везли якоби. Тому зараз там працюють 
партизани. Недавно було зірвали підстанцію. Робити 
ж щось треба і показувати, що ми не протів лишитися 
в Україні. Дехто, правда каже, що і під Росією непога-
но. Я так не думаю. Українці нормально працюють, а 
не п ‘ють сутками. У росіян це повально.

Чоловік 20 років їздив на заробітки в Росію. Мав ро-
боту у Якутії, Забайкаллі, Підмосков ‘ї. Працював і на 
судноремонтних заводах біля річки Волга.

– У 1970–1980-х там ще не було ніякого зверхньо-
го ставлення до українців. Хоча робив я і з чеченця-
ми, і з дагестанцями. Шутки тільки були і все: ти – 
хохол, а ти – кацап. А вже після розпаду СРСР було 
дуже замітним (зверхнє ставлення росіян до україн-
ців. – Gazeta.ua). Я тоді у Москві працював і вони вже 
говорили: «Вы нас кинули, вы нас бросили!» І піш-
ло-поїхало, із роками стало ще гірше, – веде далі Олег. 
– Хоча, коли працював у Ярославлі, то саме в нашу 
українську бригаду їхали робити росіяни з Волгогра-
да. Бо знали, що українці нормально працюють, а не 
п’ють сутками. У росіян це повально. Зарплату полу-
чив – неділю немає на роботі. Зате причисляли нас до 
«меншого брата».

Згадуючи про вояжі в РФ, Олег Долич говорить мо-
нотонно і майже не підвищує голос. Проте в його інто-
нації чітко відчувається – російська культура і стиль 
життя йому абсолютно неприйнятні.

– Відсутня у них цивілізація. Ну Москва і Пітер 
ще живуть. А далі – там нічого немає. І оці прийшли 
нам розказувати, як жити? Та рєбята, ви ніколи так не 
жили, як ми! Насаджують нам свій «русский мир» із 
жорсткішою, ніж у нас корупцією. Там хто має гроші 
і владу – той і править, – каже Долич. – Нам ближчі 
європейські цінності. Де закон і право.

– Україна може швидко звільнити Бердянськ? 
– питаю.

– Хочеться, щоб так було. Але тяжко буде забрати, - 
відказує переселенець. – Не треба було його і Херсон 
так швидко віддавати. Мости ж із Криму були заміні-
ровані. Хто здав нас? Треба було б уже сказати і, може, 

й розстріляти. Вони ж (росіяни. – Gazeta.ua) зайшли 
свободно. Ми навіть цього не ожидали. Жінка про-
сто у вікно виглянула, а там вже вони з автоматами. А 
наші всі воєнні вийшли, техніка лишилася. Може це 
тактика була. Але якщо і так, то якась вона не хороша, 
бо Маріуполь тоді оказався один і окружонний з усіх 
сторін. А можна ж було їх ще на Херсоні зупинити.

Чоловік на хвилину замовкає, прислухаючись до 
волонтера Червоного хреста, який зачитує прізвища 
людей для отримання продуктових наборів. Переко-
навшись, що його прізвища немає – Долич продов-
жує розповідь.

– На рахунок Маріуполя я зараз не знаю, як бути. 
Нам би решту України цільною залишити. Син каже: 
«Та ми все назад заберемо!» Та не знаєте ви Росії, а я 
там багато пропрацював. Поки є бутилка водки і кон-
серви банка – вони сюди ітимуть і йтимуть. Їм пофіг 
усе буде. У них там зовсім інша логіка і пропаганда 
дуже сильна. 

Нарешті Долича кличуть за продуктовим набором. 
Чоловік прощається, міцно потиснувши руку.

– А у Бердянську гуманітарку забирають багаті. Со-
ціальних служб там немає, щоб бабушкам рознести. 
То отак російські солдати винесуть продукти, а під-
приємці якісь під’їжджають, грузять і увозять, – до-
дає наостанок.

Мутна історія
На стільці біля вхідних дверей, згорбившись, сидить 

худорлява літня жінка зі стосом паперів у руках. Час 
від часу вона оглядає натовп та глибоко зітхає. У її по-
ставі та погляді – відчувається повна безнадія та від-
чай. Ольга Михло із сином переїхала до Києва з Лиси-
чанська на Луганщині. Живуть у квартирі знайомих.

– Поки дозволяють у кімнаті бути, а далі не знаю, 
чого чекати. Раніше у мене якась надія на краще була, 
а зараз нічого не залишилося, – каже Ольга Іванівна. 
– Тут я уперше. Хочу спитати – чому я досі не отрима-
ла жодних виплат. Ставала на облік, щоб 6500 гривень 
дали, то тільки сказали: «Чекайте». І в інші організації 
зверталася, усюди. А в результаті – усюди балалайка. 
Жінка виїхала з Лисичанська у березні.

- На той момент там ще ігрушки були (не надто 
сильні обстріли з боку окупантів. – Gazeta.ua), – про-
довжує. – Рідні там лишилися – тітка з дядьком. Але 
зв’язку із ними немає. А сестра двоюрідна погибла. 
Знаємо тільки, що її з кулею в якомусь органі знайш-
ли – лежала на землі біля будинку. І в дім її наче щось 
влетіло. Оце і все. Мутна інформація, але більше ні-
чого не відомо. Ольга Іванівна зізнається, що дуже 
хоче додому. Для життя у Києві їй із сином не виста-
чає грошей.

– Перебиваємося водичкою. Ну хіба ось пенсія 
ще буде, то трохи вєсєлєє усе буде. В решті все пе-
чально. Дякую, що хоча б набори якісь дають, - додає 
переселенка.

Черга потроху рідшає. Із приміщення все частіше з 
‘являються переселенці із продуктовими наборами в 
руках. Крупи, макарони, консерви, цукор та інші про-
дукти – складені у картонні коробки, переклеєні скот-
чем. На кожній красується велика емблема Червоно-
го хреста.

Сертифікати і набори
Vcentri Hub складається із двох основних великих і 

світлих приміщень. Основна робота «кипить». Поруч 
– роздають продуктові набори, які накладені одне на 
одного так, що ледь не дістають стелі. А у переговор-
ній кімнаті клієнтів приймає психолог. Він особливо 
потрібний людям, які приїхали у Київ із найгарячіших 
точок, пояснюють працівники хабу.

За одним із дальніх столів на відвідувачів чекає ад-
міністратор Vcentri Hub Артем Демиденко. Сьогодні 
його задача – інструктувати людей, як реєструватися 
в електронних сервісах для отримання грошової і гу-
манітарної допомоги.

– Допомога найперше надається найбільш незахи-
щеним верствам населення, – говорить Артем. – Але 
слід розрізняти. Бо була в мене одна жінка з Гостоме-
ля. Каже: «Поможіть». Дізнався, що вона отримала від 
держави і 6500 гривень, і 2200 гривень, і набір від Чер-
воного хреста. Має статус ВПО. Але каже: «Може, ще 
щось ?» От є такі люди, яким усе дали, а вони все рів-
но йдуть.

–Усі звикли, що хтось має робити за них. Але я не 
хочу розводити інфантилізм. Я тут для того, щоб по-
казати інструменти. А так ваша доля і щастя – у ваших 
руках, – каже наостанок.

Сергій Дзех

УБИТА СЕСТРА І ПАРТИЗАНИ В БЕРДЯНСЬКУ: ПРО ЩО 
ГОВОРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ В ЧЕРЗІ ЗА ГУМАНІТАРКОЮ У КИЄВІ
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Місце відбору 
проб води
(населений 

пункт)

Всього 
досліджено 
проб води

Індекс 
ЛКП 

фактично

Індекс ЛКП 
згідно сан. 
норм (ДСП)

до 5000

р. Псел
м. Гадяч (пляж) 2 2300 5000

р Грунь
м. Гадяч 1 2900 5000

Радіаційний фон в місті Гадяч, за минулий тиж-
день, становив 13 мкр/год при середніх багаторічних 
показниках до 1986 року 12-14 мкр/год.

У плані моніторингу з 04.07.2022р. по 10.07. 2022р 
відібрано та лабораторно досліджено 3 проби води 
відкритих водойм (р. Псел – 2 проби, р. Грунь – 1 
проба).

Патогенних мікроорганізмів в воді не виявлено.
Згідно «Гігієнічних нормативів якості води водних 

об’єктів для задоволення питних, господарсько-побу-
тових та інших потреб населення» затверджених на-
казом МОЗ України №721 від 02.05.2022р. відхилень 
по санітарно-хімічних і мікробіологічних показниках 
не виявлено. На холеру досліджено 2 проби збудни-
ків 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 8 липня 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. Сари, с. Вельбівка, с. В. 
Будища) досліджено 3 проби питної води на вміст ні-
тратів, перевищення гігієнічного нормативу (50 мг/
дм3) виявлено в 1 пробі води (с. Сари 135 мг/дм3.)

З джерел централізованого питного водопостачан-
ня (водорозподільна мережа) в м. Гадяч дослідже-
но 7 проб питної на відповідність вимог ДСанПіН 
2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної при-
значеної для споживання людиною». Відхилень по 
санітарно - хімічних показниках не виявлено. Відхи-
лення від нормативу по мікробіологічних показниках 
виявлено в 5 пробах - виділено загальні коліформи, 
ентерококи (вул. Гагаріна 76, вул. Драгоманова, 22, 
вул. Котляревського, 13, пров. Сумський, пл. Собор-
на, 15). В зв’язку з мікробним забрудненням питної 
води, населенню міста рекомендуємо для пиття вжи-
вати кип’ячену воду до нормалізації показників яко-
сті питної води. 

Результати лабораторних досліджень доведено до 
відому керівництва Гадяцького ВУЖКГ, Гадяцької 
міської територіальної громади та Миргородське ра-
йонне управління Держпродспоживслужби в Пол-
тавській області.

За 6 місяців 2022 року на санітарно-хімічні показ-
ники було досліджено 342 проби питної води з дже-
рел централізованого та нецентралізованого питного 
водопостачання, із них 39 проб (11,4%) не відповідає 
санітарним нормам по вмісту заліза, аміаку. На мі-
кробіологічні показники досліджено 304 проби пит-
ної води, із них не відповідає санітарним нормам 63 
проби (20,7%) (виділено загальні коліформи, ентеро-
коки). Патогенних мікроорганізмів в т. ч. збудників 
холери у воді не виявлено.

З відкритих водойм (р. Псел, р. Грунь, р. Хорол) до-
сліджено на санітарно-хімічні та мікробіологічні по-
казники 40 проб, відхилень від санітарних норм не 
виявлено. Патогенних мікроорганізмів в воді не ви-
явлено. Досліджено 42 проби грунту та 36 проб ат-
мосферного повітря, відхилень не виявлено.

Проведено 455 вимірів гамма-фону, перевищень 
фонових показників порівняно з 1986 роком не було.

Керуючись законом України «Про забезпечення 
санітарно та епідемічного благополуччя населення» 
№4004-ХІІ від 24 лютого 1994 року з метою недо-
пущення ускладнення санепідситуації Гадяцькому 
міському голові, головам сільських ОТГ та керівнику 
Гадяцького ВУЖКГ рекомендовано провести комп-
лекс профілактичних заходів з метою забезпечен-
ня показників якості та безпечності питної води ви-
могам ДСанПіН 2.2.4.-171-10 « Гігієнічні вимоги до 
води питної призначеної для споживання людиною».

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

Про це повідомили на сторінці КНП «Гадяцька 
МЦЛ» у Фейсбук.

Катерина Кравченко – лікар акушерсько-гінеколо-
гічного відділення другої категорії з Має 4 роки дос-
віду. Раніше працювала у пологовому відділенні Цен-
тральної міської лікарні міста Рубіжне, де приймали 
від 35 до 60 пологів на місяць.

Лікар має великий досвід роботи з веденням по-
логів з ускладненими перебігами вагітності. Також 
Катерина Кравченко неодноразово приймала поло-
ги у вагітних з коронавірусною хворобою, артеріаль-
ною гіпертензією та іншими складними випадками. 
На базі лікарні навчала інтернів акушерсько-гінеко-
логічної кафедри Луганського Державного Медич-
ного Університету. У 2019-2020 р. р. пройшла кур-
си тематичного удосконалення «Невідкладні стани 
в акушерстві».

«БМ»

Відповідно до рішення Ради Оборони Полтавської 
області від 30 червня 2022 року № 19:

1.Керівництву торгівельних центрів, магазинів, ке-
рівникам підприємств, установ та організацій з масо-
вим перебуванням людей, забезпечити викорнання 
наступних заходів:

забезпечити в місцях з масовим перебуванням лю-
дей наявність об’єктової системи оповіщення;

підготувати (облаштувати) підвальні приміщення 
для відвідувачів та персоналу на випадок оголошен-
ня повітряної тривоги;

забезпечити наявність спеціальних вказівників до 
них;

провести навчання персоналу для супроводу від-
відувачів до підвальних приміщень під час оголошен-
ня повітряної тривоги;

призначити відповідальних осіб з персоналу за 
утримання укриттів для відвідувачів відповідно до 
вимог, визначених чинним законодавством;

в разі неможливості забезпечити такі місця-при-
пинити роботу закладу під час оголошення повітря-
ної тривоги.

2.Заборонити на території Полтавської облас-
ті продаж і використання салютів, фейерверків, пе-
тард та інших піротехнічних засобів на період дії во-
єнного стану.  

3.Заборонити рух транспортних засобів на тери-
торії Полтавської області, які використовують у 
своїй конструкції систему випуску відпрацьованих 
газів «прямострум» та інші вихлопні системи без 
шумопоглинача.

4.Здійснювати лов риби (добування біоресурсів) 
виключно в світлу пору доби, з урахуванням заборо-
ни на любительський вилов риби, біоресурсів з плав-
засобів та дозволити здійснювати любительську ри-
боловлю, виключно в межах населених пунктів.

Сподіваємося, що керівники закладів з масовим 
перебуванням людей та їх відвідувачі з відповідаль-
ністю ставитимуться до загроз, які постають перед 
нами в умовах воєнного стану. Адже найціннішим є 
людське життя і треба прикладати максимальних зу-
силь для його збереження. Лише так, спільними зу-
силлями, ми зможено подолати ворога і наблизити 
нашу Перемогу!

Гадяцька міська рада

З першого дня війни українці включились у по-
сильну боротьбу з ворогом. Їх праця в тилу, підтрим-
ка армії волонтерським рухом, була і залишається од-
ним з головних елементів наближення ПЕРЕМОГИ. 

Спецобладнання та засоби боротьби, продукти, гу-
манітарні вантажі та доставка їх до місць ведення бо-
йових дій - це неповний перелік того, що робилось і 
робиться нині.

На виконання доручення Полтавського осередку 
Всеукраїнської організації інвалідів війни Зброй-
них Сил та учасників бойових дій, за проявлену ак-
тивність у наданні безкорисливої допомоги, вручив 
нагороди

Є в г е н у  Го н ч а р о в у  -  д и р е к т о р у  Т О В 
«Вентиляторний завод «Горизонт», м. Гадяч; 

Васіфу Гафарову - приватному підприємцю, м. 
Гадяч; 

Володимиру Пасюті - приватному підприємцю, с. 
Книшівка.

Разом ми сильні! 
Запрошую вас підключатись до волонтерського 

руху. 
Допомагайте!
Тел. 050 239 6052
Картка «ПриватБанку» 4731 2196 4582 3372.

Олександр Зозуля у ФБ.

А точніше майстер-клас на тему «Мені не можна не 
любити, тобі не можна не цвісти».

У заході взяло участь понад 20 дітей, значна ча-
стина з яких переїхали з родинами до нашої грома-
ди, втікаючи від війни. Діти, керівництвом директор-
ки СБК Євгенії Швед та майстрині Валерії Король, 
малювали, ліпили та просто бавились. Можемо ска-
зати, що захід пройшов успішно, бо діти залишились 
задоволені. 

Відбувся майстер-клас за підтримки Міжнародної 
молодіжної організації UNICEF Ukraine, яка надала 
матеріали для подібних форм дозвілля: фарби, олів-
ці, папір, ігрові набори. Будемо проводити такі ак-
ції ще не раз.

Із ФБ сторінки громади

Приведення до належного стану дорожньої 
інфраструктури громади було і залишається одним з 
пріоритетних напрямків діяльності Гадяцької міської 
ради. На ці роботи виділена субвенція, з місцевого 
бюджету, 2 млн. грн. ДП «Агентству місцевих доріг 
Полтавської області» на ремонт доріг загального 
користування місцевого значення Гадяч-Миргород 
та /Т-17-05/- Біленченківка. Розпочали роботи на 
автомобільній дорозі /Т-17-05/-Біленченківка.

Із метою проведення робіт по експлуатаційному 
утриманню доріг комунальної власності громади 
виконавчим комітетом Гадяцької міської ради 
було подано до Полтавської обласної військової 
адміністрації, на затвердження, пропозиції щодо 
Переліку експлуатаційного утримання доріг 
комунальної власності у населених пунктах 
Полтавської області. Даний перелік включає 14 
вулиць, дорожнє покриття яких потребує приведення 
до належного стану. Найближчим часом приступимо 
до виконання робіт на даних об’єктах. 

Повідомили на фейсбук сторінці громади

ЕКОБЮЛЕТЕНЬ У ГАДЯЦЬКІЙ ЛІКАРНІ 
ПРАЦЮЄ МЕДИК ІЗ 
РУБІЖНОГО

У ПЕТРІВСЬКО-РОМЕНСЬКОМУ 
СБК ВІДБУВСЯ  
СЕАНС АРТ-ТЕРАПІЇ

«ПРО НЕВІДКЛАДНІ 
ЗАХОДИ ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОБОРОНИ УКРАЇНИ, 
ЗАХИСТУ БЕЗПЕКИ 
НАСЕЛЕННЯ ТА 
ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ»

РОЗПОЧАЛИСЯ РОБОТИ 
ПО ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ 
УТРИМАННЮ ДОРІГ

РАЗОМ ДО 
ПЕРЕМОГИ!

Інформація про це з’явилась на ресурсі Prozorro.
Вартість робіт по ремонту сховища у Качанівській 

школі. становить 274 153 грн.
Ще один тендер вартістю 668 656 грн замовили для 

укриття Сергіївської школи.
Планують зокрема забетонувати підлогу та стіни, 

постелити лінолеум, вирівняти та пофарбувати сті-
ни, установити вентиляцію та повітропроводи, а та-
кож світильники.

Роботи на обох об’єктах мають завершити до 23 
серпня.

«БМ»

У СЕРГІЇВСЬКІЙ 
ТА КАЧАНІВСЬКІЙ 
ШКОЛАХ ПЛАНУЮТЬ 
ВІДРЕМОНТУВАТИ СХОВИЩА
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Минулого тижня
народилося 
5 немовлят

8 осіб 
пішли
з життя

6 пар
одружилися

4 пари
розлучилися

Уродженка російської астрахані, яка живе у Кре-
менчуці й перебуває на пенсії, з 16 по 22 березня по-
ширювала в «Однокласниках» пропаганду про «укра-
їнський фашизм» та виправдовування збройної 
агресії рф проти України. Автозаводський суд Кре-
менчука визнав її винною у виправдовуванні агресії 
й засудив до 4 років умовного терміну. Про це стало 
відомо з реєстру судових рішень. 

17 березня пенсіонерка поставила відмітку «вважає 
класним» публікацію за посиланням допис про те, що 
«Казачья Лопань освобождена армией России неде-
лю назад». Потім лайкала пости про «денацификато-
ров». Також жінка «вважала класним» відео «В Вене, 
прошла акция в поддержку жителей Народных Рес-
публик Донбасса и спецоперации РФ по их защите».

«БМ»

7 липня, близько 18:30, в селі Погарщина 48-річ-
ний водій автомобіля “Опель Астра” не впорався з 
керуванням, виїхав на узбіччя та зіткнувся з деревом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди паса-
жир легковика, 2007 року народження, отримав ті-
лесні ушкодження та доставлений до Лохвицької ра-
йонної лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слід-
чими поліції, під процесуальним керівництвом про-
куратури, відомості внесені до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (По-
рушення правил безпеки дорожнього руху або екс-
плуатації транспорту особою, яка керує транспорт-
ним засобом, що спричинило потерпілому середньої 
тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального ко-
дексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство. 
Пресс-служба Нацполіції Полтавщини

З початку року поліцейські Полтавщини отрима-
ли 254 повідомлення про зникнення дітей. Наразі 
250 дітей розшукали та повернули додому. Також 
встановлено місцезнаходження ще чотирьох безві-
сти зниклих дітей із територій, де ведуться актив-
ні бойові дії.

Лише з початку липня до підрозділів поліції облас-
ті надійшло 14 повідомлень від батьків та родичів про 
зникнення дітей. На часі всі зниклі розшукані та по-
вернуті в родини. Під час перевірки причин і обста-
вин залишення ними домівок ювенальні поліцейські 
з’ясували, що більшість дітей тікають із дому через 
сварки та непорозуміння з рідними .

Враховуючи викладене, поліція рекомендує:
Частіше спілкуватися зі своїми дітьми, як друзі та 

порадники;
Підтримувати дітей, враховувати їх інтереси та зна-

ти коло друзів;
Періодично телефонувати своїм дітям, цікавитися 

їх дозвіллям, місцем перебування та станом здоров’я.
Маленьких діток постійно тримати у полі зору та 

не залишати без нагляду ні на мить. Особливо біля 
водойм, та доріг.

Обмежити доступ малолітнім дітям до відчинених 
у приміщеннях будинків та квартир вікон, балконів, 
у тому числі обладнаних москітними сітками, які да-
ють хибну уяву про безпеку.

Якщо ж у вас є достатньо підстав вважати, що ваші 
діти чи дорослі родичі зникли безвісти – не зволі-
кайте, а одразу звертайтеся за допомогою до полі-
ції на номер 102, або надайте інформацію будь-яким 
іншим, зручним для вас способом. Бережіть себе та 
своїх дітей.

Пресс-служба Нацполіції Полтавщини

За тиждень на полтавщині сталось аж 32. 
Інспектори Полтавського гарнізону ДСНС Украї-

ни склали на паліїв за фактами пожеж 5 протоколів 
на загальну суму 14280 гривень.

Загалом, інспекторським складом складено на па-
ліїв 95 протоколів, з них 49- за фактами пожеж та 46 
– по результатам рейдових перевірок.

Також, ще раз нагадуємо, що навмисні підпали, 
зокрема і сухої рослинності розцінюються як кри-
мінальний злочин, який передбачає покарання у 
вигляді ув’язнення строком від 10 до 15 років з кон-
фіскацією майна!

У випадку коли бачите пожежу або як хтось нама-
гається підпалити траву: дитина чи дорослий, негай-
но телефонуйте за номером 102 та за номером 101.

ГУ ДСНС України у Полтавській області

РОЗШУКАЛИ 
КОЖНУ ДИТИНУ

ПОЖЕЖІ В 
ЕКОСИСТЕМАХ 

 ВОДІЙ ЗІТКНУВСЯ З ДЕРЕВОМ

ЗА ПОШИРЕННЯ РОС. 
ПРООПАГАНДИ СУДИЛИ 
ПЕНСІОНЕРКУ

1.Чи потрібно подавати додаткові 
документи для переходу? 
Ні, адже перехід від попередньої газопостачальної 

компанії відбувся автоматично. Водночас ми радимо 
споживачам звернутися до контакт-центру Товариства 
для актуалізації контактної інформації. 

2. Чи були збережені пільги після 
зміни постачальника? 
Так, зміна постачальника не вплинула на наявні піль-

ги споживача. 
3. Якою буде вартість газу? 
Усі споживачі отримують газ відповідно до річного та-

рифного плану «Фіксований» за ціною 7,96 грн/м3 (з 
ПДВ, без вартості транспортування). Така ціна діятиме 
щонайменше до 1 травня 2023 року. 

4. З якої дати слід оплачувати рахунки? 
Розрахунок за газ, спожитий з 1 травня 2022 року, має 

бути здійснений на рахунки ГК «Нафтогаз України». 
Оплати за газ, отриманий до 30 квітня 2022 року, мають 
здійснюватися на рахунки попереднього постачальника. 

5. Що робити з переплатою за спожитий газ? 
Питання повернення залишків переплат, нарахованих 

сум пільг і житлових субсидій слід розв’язувати, звер-
нувшись до попереднього постачальника. На жаль, ді-
євого механізму переведення коштів між компаніями 
не існує. 

Водночас ми радимо споживачам, які станом на 1 трав-
ня 2022 року мали переплати, здійснити такі дії:

написати заяву на повернення переплати; 
додати копію паспорта, ідентифікаційного номера та 

повних банківських реквізитів власного карткового ра-
хунку (із зазначенням IBAN, МФО, ЄДРПОУ банку); 

надіслати пакет документів на адресу для листування 
попереднього постачальника. КОНТАКТ-ЦЕНТР: 066-
300-28-88 098 -300-28-88 093-300-28-88 

6. Що робити, якщо попередній постачальник 
продовжує надсилати рахунки? 
Споживачі отримуватимуть два окремі платіжні 

рахунки. 
Перший – від ГК «Нафтогаз України» за спожитий газ. 
Другий – від місцевих операторів газорозподільних 

мереж (операторів ГРМ) за його транспортування. 
7. Чи зберігся мій номер особового рахунку? 
Ні, оскільки компанії використовують різні інформа-

ційні системи. Дізнатися номер особового рахунку мож-
на такими способами: 

на квитанції, яку доставить Укрпошта; 
у контакт-центрі Товариства. 
8. Як оплатити послуги спожитого газу? 
Ми пропонуємо кілька зручних способів оплати 

рахунку: 
Онлайн: 
в особистому кабінеті споживача на my.gas.ua; 
через платіжні термінали самообслуговування; 
у відділеннях банку, Укрпошти або «Нової пошти». 
Усі споживачі можуть отримати додаткову 
інформацію та консультації, звернувшись 
до контакт-центру: +38 066 300 2 888; 
+38 0 98 300 2 888; +38 093 300 2 888.

 Працівники ДБР викрили масштабну схему за-
бруднення відходами одного з молочних підпри-
ємств, водних об’єктів та земельної ділянки площею 
майже 2 га. За попередніми підрахунками, збитки 
екології регіону перевищують 200 млн гривень. Про 
це повідомив прес-офіцер Теруправління ДБР у Пол-
таві Олександр Білка.

За даними правоохоронців, відходи з виробництва 
молочної продукції кілька років незаконно скидали 
в лісі. Посадовці лісгоспу, в інтересах ділків, не реа-
гували на ці порушення. Користуючись службовим 
становищем, вони прикривали протиправну діяль-
ність, яка становила небезпеку життю і здоров’ю міс-
цевих мешканців.

ДБР провело слідчі дії на підприємстві та в у по-
мешканнях фігурантів, серед яких є працівни-
ки лісгоспу. Готується повідомлення про підозру 
останнім.

Досудове розслідування триває за фактами злов-
живання владою або службовим становищем та за-
бруднення або псування земель (ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 
239 ККУ). Процесуальне керівництво здійснює Пол-
тавська обласна прокуратура.

За даними власних джерел «Полтавщини», слід-
чі ДБР викрили діяльність підприємства в Оржиць-
кій громаді та, відповідно, Оржицького лісництва ДП 
«Миргородський лісгосп». Мова йде про ТОВ «Ор-
жицький молокозавод», зареєстрований у селі Заріг, 
який виробляє продукцію під маркою «Зарог».

Дарина Синицька, «Полтавщина»

Боротьба за єдину незалежну Україну триває. По-
ліція, як найбільший правоохоронний орган держа-
ви, забезпечує правопорядок та безпеку населення в 
ці складні часи.

Загалом за час широкомасштабної війни поліція:
– Отримала та опрацювала понад 3 млн звернень 

від громадян.
– Розпочала майже 22 тисячі кримінальних про-

ваджень за фактами злочинів, вчинених військо-
вослужбовцями рф та їх пособниками. В межах цих 
проваджень вже оголошено 359 підозр фігурантам, у 
тому числі й заочних.

– Відкрила 945 кримінальних проваджень за кола-
бораціонізм. 163 особи - в статусі підозрюваних. 69 
обвинувальних актів уже передано в суд.

– Викрила 99 ДРГ та затримала понад 1,4 тисячі 
осіб за підозрою у диверсійній діяльності.

– Зафіксувала більше 21,5 тисячу майнових злочи-
нів, з яких понад 20,7 тисяч – крадіжки. Більш як 4,4 
тисячі підозрюваних осіб встановлено.

– Зібрала у спецбазі «Блокпост» дані про понад 
2,2 млн осіб, які перебувають у розшуку, є учасни-
ками незаконних збройних формувань або можуть 
бути причетними до колабораційної чи диверсійної 
діяльності. В результаті під час перевірки на блокпо-
стах поліцейські виявили більше 370 розшукуваних 
та майже 3 тисячі підозрілих осіб, ймовірно причет-
них до незаконної діяльності.

– Розпочала більш як 890 кримінальних прова-
джень за фактами незаконного переправлення через 
державний кордон чоловіків, які підпадають під мо-
білізацію. Підозри за цю протиправну діяльність от-
римали понад 450 осіб. Більше 300 матеріалів скеро-
вані до суду.

– Зареєструвала понад 290 кримінальних прова-
джень за розкрадання гуманітарної допомоги та бла-
годійних пожертв. 47 осіб отримали повідомлення 
про підозру за скоєння цих злочинів.

– Знайшла 3049 зниклих дітей. 185 діток ще 
розшукуємо.

– Заблокувала понад 4,2 тисячі ворожих інформ-
каналів із загальною аудиторією більше 31 млн 
користувачів.

Національна поліція  України

«НАФТОГАЗ» ВІДПОВІВ 
НА НАЙПОШИРЕНІШІ 
ПИТАННЯ СПОЖИВАЧІВ

ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА 
МОЛОКОПРОДУКТІВ НЕ 
ОДИН РІК СКИДАЛИ У ЛІС

19 ТИЖНІВ ВІЙНИ В ЦИФРАХ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ 
ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ 
РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Акціонерне товариство «Укргазвидобування» має 
наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих ре-
човин у атмосферне повітря стаціонарними джерела-
ми для новоствореної промплощадки «Свердловина 
107 Тимофіївського нафтогазоконденсатного родо-
вища» філії Бурового управління «Укрбургаз» Акці-
онерного товариства «Укргазвидобування», розташо-
ваної в межах Великобудищанської територіальної 
громади на території Миргородського району Пол-
тавської області.

Основний вид діяльності - добування природно-
го газу.

Джерелом виділення забруднюючих речовин в ат-
мосферу - є стандартне промислово-виготовлене тех-
нологічне обладнання, необхідне при спорудженні 
свердловини.

В атмосферу виділятимуться: азоту діоксид - 13,033 
т/рік, вуглецю оксид- 9,111 т/рік, метан - 0,010 т/рік, 
ангідрид сірчистий - 1,207 т/рік, недиференційова-
ний за складом пил (аерозоль) - 0,353 т/рік, вугле-
водні насичені С12 - С19 (розчинник РПК-26511 та 
ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 
-6, 782 т/рік, заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 
0,011 т/рік, марганець і його сполуки (у перерахунку 
на двоокис марганцю) - 0, 0007 т/рік, пил неорганіч-
ний, що містить двоокис кремнію в %: - більше 70 (ді-
нас та ін.) - 0,0007 т/рік, фтористі сполуки добре роз-
чинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат 
натрію) у перерахунку на фтор - 0,003 т/рік, фтори-
сті сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алю-
мінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на 
фтор - 0,002 т/рік, фтористі сполуки газоподібні (фто-
ристий водень, чотирифтористий кремній) у перера-
хунку на фтор - 0,0009 т/рік, та парникові гази: вуг-
лецю діоксид - 9251,555 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] 
- 0,0001 т/рік.

Даний об’єкт не має виробництв або технологічного 
устаткування, на яких повинні впроваджуватися най-
кращі доступні технології та методи керування (ос-
новні джерела).

Максимальні приземні концентрації по всіх забруд-
нюючих речовинах у викидах не перевищують гранич-
нодопустимих концентрацій на межі нормативної са-
нітарно-захисної зони.

Пропозиції та зауваження від громадських організа-
цій та окремих громадян надсилати впродовж 30 ка-
лендарних днів із дня публікації, до Миргородської 
районної військової адміністрації за адресою: 37600, 
обл. Полтавська, м. Миргород, вул. Гоголя, 120, тел. 
(0532)51-92-52.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ 
ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ 
РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Акціонерне товариство «Укргазвидобування» має на-
міри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин у атмосферне повітря стацюнарними джерелами 
для таких новостворених промплощадок філії Буро-
вого управління «Укрбургаз» Акціонерного товариства 
«Укргазвидобування».

Свердловина № 74 Гадяцького родовища, розташова-
на в межах Краснолуцької територіальної громади Ми-
ргородського району Полтавської області.

Основний вид діяльності - добування природно-
го газу. Джерелом виділення забруднюючих речовин 
в атмосферу - є стандартне промислово-виготовлене 
технологічне обладнання, необхідне при споруджен-
ні свердловини.

В атмосферу виділятимуться: азоту діоксид - 5,033 
т/рік, вуглецюоксид - 6,122 т/рік, недиференційова-
ний за складом пил (аерозоль) - 0,257 т/рік, ангідрид 
сірчистий - 1,878 т/рік, вуглеводні насичені С12 - С19 
(розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумар-
ний органічний вуглець - 5,2997 т/рік, метан - 0,0107 т/
рік, заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,0104 т/
рік, марганець і його сполуки (у перерахунку на двоо-
кис марганцю) - 0,00076 т/рік, кремнію діоксид амор-
фний (аеросил-175) - 0,0007 т/рік, фтористі сполуки 
добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафтор-
силікат натрію) у перерахунку на фтор - 0,0034 т/рік, 
фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид 
алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку 
на фтор - 0,0019 т/рік, фтористі сполуки газоподібні 
(фтористий водень, чотирифтористий кремній) у пере-
рахунку на фтор - 0,00088 т/рік, пил неорганічний, що 
містить двоокис кремнію в 70-20 (шамот, цемент та ін.) 
- 0,014 т/рік, кальцію гідроксид - 0,0092 т/рік, пил вуг-
лепородний - 0,00085 т/рік, кальцію карбонат - 0,0699 
т/рік, парникові гази - вуглецю діоксид - 6734,6612 т/
рік, азоту (1) оксид [N2O]- 0,2413 т/рік.

Даний об’єкт не має виробництв або технологічного 
устаткування, на яких повинні впроваджуватися най-
кращі доступні технології та методи керування (основ-
ні джерела).

Максимальні приземні концентрації по всіх забруд-
нюючих речовинах у викидах не перевищують гранич-
нодопустимих концентрацій на межі нормативної сані-
тарно-захисної зони.

Пропозиції та зауваження від громадських організа-
цій та окремих громадян надсилати впродовж 30 ка-
лендарних днів з дня публікації, до Миргородської 
районної військової адміністрації за адресою: 37600, 
обл. Полтавська, м. Миргород, вул. Гоголя, 120, тел. 
(0532)51-92-52.

Закон № 7251 від 05.04.2022 про внесення 
змін до деяких законів України щодо 
оптимізації трудових відносин вже ухвалено 
та направлено на підпис Президенту України.
Він передбачає скасування виплати військовослуж-

бовцям середнього заробітку, відповідно до частини 3 
статті 119 Кодексу законів про працю України. 

Це стосується строковиків, призваних на військо-
ву службу під час мобілізації, на особливий період, 
резервістів та тих, хто уклав контракт на проход-
ження військової служби та працював на підприєм-
ствах, установах, організаціях тощо незалежно від 
підпорядкування та форми власності на час призо-
ву. Тобто, заробітну плату по контракту із будь-яким 
збройним формуванням людина отримувати буде, а 
от середній заробіток, від місця роботи – ні. Водно-
час, норма законодавства, що передбачає збережен-
ня місця роботи і посади, залишається незмінною.

19 червня 2022 року ВРУ прийняла Закон 
«Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо особливостей оподаткування 
військовим збором грошового забезпечення 
військовослужбовців та інших осіб, які беруть 
безпосередню участь в бойових діях в умовах 
воєнного стану» (законопроект №7432). 
7 липня Президент Зеленський підписав цей За-

кон. Про це свідчить інформація з картки законопро-
єкту №7432. Остаточний текст Закону вже оприлюд-
нений та опублікований в Голосі України 9 липня, це 
означає, що Закон вступив у дію.

За законопроєктом, тимчасово, на період дії право-
вого режиму воєнного стану, не підлягають оподатку-
ванню військовим збором доходи у вигляді грошово-
го забезпечення військовослужбовців та працівників:

Збройних Сил України;
Національної гвардії України;
працівників правоохоронних органів;
Служби безпеки України;
Служби зовнішньої розвідки України;
Державної прикордонної служби України;
осіб рядового, начальницького складу, військо-

вослужбовців, працівників Міністерства внутріш-
ніх справ України, Управління державної охорони 
України, Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України;

інших утворених відповідно до законів України 
військових формувань та інших осіб на період їх без-
посередньої участі в здійсненні заходів із забезпечен-
ня національної безпеки і оборони, відсічі і стриму-
ванні збройної агресій Російської Федерації.

«БМ».

Сьогодні ми єдині як ніколи.
Війна в Україні довела всьому світу, що українці – 

це велика родина, яка, міцно тримаючись за руки, ге-
роїчно виборює свою свободу і право на щасливе не-
залежне майбутнє.

Україна – це не просто територія. Це, насамперед, 
неймовірно красиві серцем люди, їх долі, культура, 
традиції, мова і безмежна любов до рідної землі, що 
опинилися під прицілом ворога. Проте, в цій битві 
ми обов’язково переможемо, адже разом ми незламні.

Наперекір ворогу ми живемо, кохаємо, одружуємо-
ся і будуємо амбітні плани. І найкращий варіант від-
святкувати ДЕНЬ РОДИНИ – створити свою.

Фахівці органів державної реєстрації актів ци-
вільного стану Північно-Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Суми), 8 лип-
ня, зареєстрували понад 120 шлюбів. На Полтавщи-
ні одружилися - 55 пар, на Сумщині - 35 пар, а в Чер-
нігівській області 30 пар.

Ірина Свистун, керівник Північно-Східного 
міжрегіонального управління Мінюсту

До національної збірної долучиться наш земляк, 
український захисник, ветеран АТО Володимир 
Мусяк. Він уже повернувся з передової, щоб розпо-
чати відновлення і тренування. 

Чому це дуже крута новина? Бо «Ігри Воїнів» – це 
найпрестижніші змагання для поранених військових 
і ветеранів. І запрошення України на них є визнанням 
героїзму та професійності наших захисників і захис-
ниць. «Ігри Нескорених», про які ми всі знаємо й де 
постійно виступають українські бійці, є британським 
аналогом цих американських ігор. «Ігри Воїнів» від-
будуться наприкінці серпня в Орландо.

Ветерани братимуть участь в адаптивних спортив-
них змаганнях. Наш Володимир Мусяк виступатиме 
в п’яти дисциплінах: академічне веслування на кон-
цепті, баскетбол та регбі на візках, стрільба з лука та 
кульова стрільба з гвинтівки.

Вболіваємо за воїна! І пишаємося його мужністю. 
Він свого часу отримав поранення, реабілітувався та 
знову став на захист держави, а тепер відстоюватиме 
честь України на спортивному фронт.

«БМ»

ПОНАД 120 ПАР 
ОДРУЖИЛИСЯ  
В ДЕНЬ РОДИНИ

ПОЛТАВЩИНА ЇДЕ НА 
«ІГРИ ВОЇНІВ» У США

СКАСУВАННЯ 
СЕРЕДНЬОГО 
ЗАРОБІТКУ ТА 
ПОДАТКУ ДЛЯ 
ВІЙСЬКОВИХ

Р

11 липня до Полтавщини від Великої Британії на-
дійшли чотири вагони гуманітарної допомоги. Це 
їжа, засоби гігієни та одяг.

«Сьогодні отримали партію гуманітарної допомо-
ги від Великобританії. Це дитячий і жіночий одяг, 
взуття, засоби гігієни та два види продуктових на-
борів. Усе це роздаватимемо сім’ям переселенців», – 
повідомив начальник Полтавської обласної військо-
вої адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, 
Полтавщина отримала 3456 проднаборів. У кожно-
му – вівсяна крупа, рис, макарони, шинка, квасоля, 
сосиски й печиво. Крім того, надійшли й 18 900 на-
борів, в яких локшина, квасоля, солодкий батончик, 
горіхи й сухофрукти.

У Гадячі, 12 липня, на площі Соборна, представни-
ки Благодійного Фонду «РОБИМО ДОБРІ СПРА-
ВИ РАЗОМ» спільно з Благодійним Фондом «ВІД-
НОВИМО РАЗОМ» при підтримці Міжнародного 
фонду «World Central Kitchen» видавали продукто-
ві набори для ВПО, які зареєстровані та проживають 
на території Гадяцької громади. Всього було видано 
понад тисячу пакунків. Організатори сподіваються, 
що така тенденція видачі гуманітарної допомоги ста-
не щотижневою.

«БМ»

ГУМАНІТАРНА 
ДОПОМОГА 
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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

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

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

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 

Тел. 0950086550

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ

26

0504005868
0688806881

КОЛОДЯЗІ
Поглиблюємо

Чистимо
Тел.

Тел. 0954028499

КУПЛЮ СВИНЕЙ 
ДОРОГО

Тел. 0930106631

КУПИМО ПАЇ
Швидке оформлення

З документами, проклеймовані та 
проглистовані. Від робочих, 
дипломованих батьків. Лайки з 
гарним пошуком, постійно в 
полюванні (кабан, борсук, куниця, 
єнот). По втікаючому кабану роблять 
больові хватки ззаду і зупиняють 
його. Батьки з красивим 
екстер’єром. Продаємо, у звязку із 
смертю власника, ні з ким їм більше 
ходити на полювання.
Тел. 0955797980

ПРОДАМ: ЧИСТОКРОВНІ 
ЗАХІДНО-СИБІРСЬКІ ЛАЙКИ 

0661106006, 
0974695275

КУПЛЮ 
КОРІВ, БИКІВ, 
КІЗ, КНУРІВ, 

СВИНОМАТОК
ДОРІЗ

ТЕ
Л

.

25

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403

ДОРОГО

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

26

корів, тільних телиць, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

свиней 
кнурів
биківКУПЛЮ

26

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

КУПЛЮ

26

м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те
л

. 
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Справжній українець не уявляє свого життя без за-
пашного борщу. В ньому зібрані всі корисні вітамі-
ни та мікроелементи для нашого організму. Щоб во-
їни змогли відчути смак домашньої кухні на фронті, 
гадячанка Ірина Каплій створила проект «Гадяць-
кий борщ». Сенс проекту – передати воїнам домаш-
ню страву, яку можна легко і швидко приготувати у 
польових умовах.

Овочі та м’ясо сушать та збирають докупи у необ-
хідній пропорції. З одного пакету можна приготува-
ти 3 літри борщу, а рецепт приготування неймовірно 
простий – закип’ятити воду, висипати вміст пакету 
та варити 15 хвилин.

На десятий день роботи проекту пересушили біль-
ше ніж 90 кг овочів, 6 кг м’яса, а це 60 пакетів сухого 
борщу, або 180 літрів «мокрого». Скільки виготовле-
но сухих наборів на даний момент не оголошували, 
але точно відомо – робота триває. Нещодавно, до 
асортименту «сушених страв» додали «Укропський 
суп» із вермішеллю, перша партія якого вже достав-
лена бійцям на фронт. Термін придатності такої стра-
ви 3-4 місяці 

Всіх, хто хоче і може допомогти, запрошуємо до 
співпраці. Дзвоніть, пишіть у вайбер чи телеграм 
- 0990654718.

Номер карти 5168 7427 3143 0553 «Приватбанк» - 
Каплій Ірина Іванівна.

Фото Hadiach City. 
«БМ»

Я був дуже приємно здивований, коли у кварти-
ру хтось постукав. Відчинивши двері, побачив трьох 
невеликих хлопчаків із пакунками в руках. Один по-
перед одного гості почали мені розповідати, що, діз-
навшись від батьків про збір мешканцями нашого 
будинку (вулиця Гагаріна, 88, м. Гадяч) благодійної 
допомоги захисникам України, вони вирішили теж 
прийняти участь. Тому із накопичених ними коштів 
школярі закупили різних круп на суму 115 грн. Запи-
тавши, чи знають про це їхні рідні, побачив на балконі 
бабусю одного із хлопців, яка кивнула головою і хуст-
кою витерла сльози на обличчі. 

«Справжні патріоти ростуть», - подумав я тієї миті. 
А їхню гуманітарку ми віднесли сусідці, колишній 

директорці однієї зі шкіл Сумщини Ніні Іванівні Бур-
чак, котра відповідальна за збір допомоги воїнам. 

Дякуючи юним волонтерам Даніілу Цимбалу, Ар-
тему Онищенку та Владиславу Гайдуку і їхнім бать-
кам за гарне виховання дітей, я запропонував сфото-
графуватися на пам’ять разом із жінкою, яка все своє 
життя плекала підростаюче покоління, прищеплюю-
чи любов до рідної Батьківщини. 

Упевнений: УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ, коли ростуть 
такі юні ПАТРІОТИ.

Олег Березенко, член будинкового комітету.

Фото автора

Веселі, завзяті, з почуттям гумору та відповідально-
сті. Вони майже щовечора збираються для того, щоб 
після  робочого дня, часто нехтуючи роботою вдома, 
робити, пекти, показувати свій хист у вже випробу-
ваному та придумувати і випробовувати щось нове. 

Із багатьох небайдужих жителів Краснолуцької те-
риторіальної громади, склеївся чудовий колектив 
«Лариса і К»: Наталія Павленко, Лариса Павленко, 
Тетяна Нікітенко, Світлана Нижник, Тетяна Стро-
кань, Тетяна Харченко, Тетяна Коваленко, Наталія 
Опришко, Світлана Рубан, Валентина Левун, Вален-
тина Павленко, Аліна Павленко, Вікторія Рубан, Алі-
на Ларченко, Людмила Павлюченко, Оксана Кучеря-
ва, Наталія Потапенко. Різноманітні Краснолуцькі 
смаколики, пиріжки та м’ясні шкварки, мелене з час-
ником сало. А нещодавно освоїли новий вид – енерге-
тичні батончики для наших ЗАХИСНИКІВ.

На виконання доручення Полтавського осередку 
Всеукраїнської організації інвалідів війни Збройних 

Сил та учасників бойових дій, за проявлену актив-
ність у наданні безкорисливої допомоги вручив ко-
лективу Почесну медаль «За допомогу українській 
армії» №258, наказ від 15 червня 2022 року №057, го-
лова Президії Ради О. Маматов.

Разом ми сильні! Крокуємо до ПЕРЕМОГИ разом!

ФБ сторінка Олександра Зозулі

7 липня у Полтавській обласній бібліотеці відкри-
лася виставка Олександра Сиваша. У перші дні вій-
ни він отримав поранення, а під час лікування від-
крив для себе малювання.

У перший день повномасштабного вторгнення 
Олександр став добровольцем і разом із земляками 
допоміг зупинити російську навалу, що сунула на Га-
дяччину. У квітні Президент нагородив Олександра 
орденом «За мужність» III ступеня.

«28 лютого я отримав два кульових поранення. Це 
сталося під час проведення розвідувальної роботи. 
Наша група наткнулася на ворожий підрозділ і мої 
побратими почали зачистку. А я просто не зміг зали-
шити автомобіль зі зброєю, який стояв поруч. У цей 
час мене підстрелив російський снайпер, хоча я все ж 
вивіз цю машину. Всередині була зброя, комп’ютер і 
багато цінної інформації», - згадує наш земляк.

Після цього Олександр потрапив до лікарні, де на 
нього чекало тривале лікування і реабілітація. З ним 
працювали психологи, які й порадили спробувати 
арттерапію. Цікаво, що Олександр правша, тож йому 
довелося опанувати малювання лівою.

«Люди, яким важко висловлювати свої емоції та 
почуття, можуть робити це за допомогою мистецтва. 
Це дуже позитивно впливає на хід реабілітації», — за-
значила психологиня Тетяна Романенко.

На виставці представлено 17 робіт. Решту ново-
спечений художник подарував друзям і близьким 
людям. Проте на цьому зупинятися не збирається — 
каже, малюватиме ще.

Наразі Олександр Сиваш готується до восьмої опе-
рації на руці.

 «Полтавська Хвиля»

«СИТИЙ ВОЇН — 
СИЛЬНИЙ ВОЇН»

ПІСЛЯ 
ПОРАНЕННЯ 
ЗНАЙШОВ СЕБЕ 
У МАЛЮВАННІ

«За допомогу українській армії»

В основі таких батончиків підсушені вівсяні 
пластівці, суміш очищених горіхів, мед 
та різні сухофрукти: чорнослив, курага, 
фініки, родзинки, інжир. Термін придатності 
– кілька місяців. Батончик містить у собі 
всі необхідні вітаміни та поживні речовини. 
За тестами винахідників цього рецепту, 
воїн буде ситий близько восьми годин.

РОСТУТЬ СПРАВЖНІМИ ПАТРІОТАМИ
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БУДИНКИ
Продаж

 БУДИНОК, вул. Кондратенка, 
113. Газ, вода, з/д 6 соток. Недо-
рого. Тел. 0505976790. (15)
 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. (11)
 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
 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 
зручностями. Тел. 0950310793 
 1/2 БУДИНКУ, потребує ремонту. 
З/д 7 соток. Ціна 2500 у.о. з вашим 
переоформленням. Тел. 0500339845
 БУДИНОК, 86 м. кв., пров. Сум-
ський, 54. Поруч центр. Газ, вода, 
господарські споруди. Ціна дого-
вірна. Тел. 0951350748.(1)
 БУДИНОК житловий, с. Сари. 50 
м.кв., газ, світло, всі господарські 
споруди. З/д 40 соток. Ціна дого-
вірна. Тел. 0953470862 (Богдан)
 БУДИНОК, пров. Першотрав-
невий,43 (р-н дитбудинку). Будинок 
з меблями, жила площа 64 м.кв., 
з/д 6 соток, господарські споруди, 
гараж, л/кухня. Ціна договірна. Тел. 
0688948285, 0688640349 (Сергій 
Григорович)
 БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 80 м.кв. 
Всі господарські споруди, зруч-
ності. З/д 10 соток. Недорого. Тел. 
0953995098.
 БУДИНОК, у хорошому стані. 
Л/кухня, вхідний погріб, сарай. 
З/д 6 соток. Ціна 23 тис. у.о. Тел. 
0990478439. 
 ДАЧА 2-поверхова, кооп 
«Нафтовик». Плита, камін, сарай, 
полив води, сад, город. Тел. 
0667011653, 0975799474. 
 1/2 БУДИНКУ, центр міста, зруч-
ності. Деталі по телефону. Тел. 
0978238683. 
 БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4 м.кв, 
газ, колодязь, господарські споруди,  
+ пічне опалення. З/д приватизо-
вана. Сінокіс. Ціна договірна. Мож-
ливі всі варіанти. Тел. 0957757334.
 БУДИНОК, с. Красна Лука, 66,7 
м.кв. Газ, вода, господарські спо-
руди, з/д, річка поряд. Ціна дого-
вірна. Можлива розстрочка. Роз-
гляну всі варіанти. Тел. 0957757334.
 1/2 БУДИНКУ, за великим 
кругом. Газ, вода, господарські спо-
руди, з/д 7 соток, приватизована. 
Можливий обмін. Тел. 0955711574. 
 БУДИНОК під дачу, с. Броварки. 
З/д 30 соток. Вода у дворі, пічне опа-
лення. Тел. 0955338675
 ДАЧА в с. Малі Будища, 50 метрів 
від річки, з/д 9 соток, вагончик. 
Недорого. Тел. 0995372117

КВАРТИРИ
Продаж

 3-КІМН.кв., 5-й поверх, р-н 
Сарський. Ціна 14 тис. у.о. Тел. 
0535432696
 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., 35,9 м.кв., у 1-повер-
ховому будинку, центр, р-н м-н 
«Мотовелоспорт». Газ, вода, лічиль-
ники, сарай, погріб. Недорого. Торг. 
Тел. 0958497388, 0951234372. 
 2-КІМН. кв., 70 м.кв., 1-повер-
ховий будинок, вул. Лохвицька . 
Індивідуальне опалення, сарай, з/д 
0,4га. Можливо під офіс чи магазин. 
Тел. 0667789136, 0678692045. 
 3-КІМН.кв., 5-й поверх, лічиль-
ники, опалення централізоване, не 
кутова, вул. Полтавська, 100. Тел. 
0667121463. 

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 8 соток, з нежилим 
будинком. Комунікації частково, 
молодий сад. Вул. Першотравнева, 
111. Ціна договірна. Тел. 0956843543

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

 МАГАЗИНИ у с. Вельбівка, та с. 
Лютенька. Або здам в оренду. Тел. 
0955507117

ЗНІМУ

 СІМ’Я із трьох людей (мама, 
2-є дітей, собака такса) візьме 
в оренду житло у м. Гадяч. Тел. 
0985496119
 ЗНІМУ недорого 1-кімн. кв. чи 
житло. Біженка!!! Тел. 0668609417. 

ЗДАМ

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790
 ЖИТЛО, подобово, на тривалий 
термін або бригаді у відрядженні, 
Інтернет, кондиціонер. Можливість 
надання відповідних документів. Тел. 
0508783429 
 ГАРАЖ під ремонт авто. Тел. 
0669958030
 3-КІМН.кв., в 1-поверхо-
вому будинку, р-н М. Круг. Гараж, 
погріб, сарай. Всі комунікації, зруч-
ності, індивідуальне опалення. Тел. 
0663821244 
 КВАРТИРА комфорт-класу. На 
тривалий термін та подобово. Тел. 
0956751072
 1-КІМН.кв., на тривалий термін, 
р-н Заяр. Тел. 0661286208
 БУДИНОК, р-н Заяр. На тривалий 
термін. Зручності на вулиці. Тел. 
0953255822, 0678862611

ГАРАЖІ
Продаж

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

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. (16)
 ПРЕС-ПІДБИРАЧ New 
Holland-265, комплектний, потребує 
налаштування. Культиватор навісний 
КПН-4,2, без борін. Сіялка СПЧ 
6-рядна. Ціна договірна. Тел. 
0956066570
 СІВАЛКА зернова 6,3 м. Повний 
комплект. Тел. 0680539775. (13)
 ПРИЧЕП тракторний, 1-осний. 
Ціна договірна. Тел. 0507184743
 ПЛУГ до міні-трактора (новий), 
2-корпусний. Ціна 3500 грн. Тел. 
0507619105. 

АВТО
Продаж

 MAZDA-626, 1991 р.в., червоний 
колір, 1,8 двигун. Робочий стан. Ціна 
35 тис. грн. Тел. 0501985124 
 PEUGEOT 807, 2006 р.в., мінівен, 
7-місний, турбодизель 2,0. Пробіг 
208 тис. км., голубий металік. Ціна 5 
тис. у.о. Торг. Тел. 0509410142
 ВАЗ-21011, 1978 р.в. Робочий 
стан. Газ/бензин. Продаж по 
техпаспорту. Ціна 18 тис. грн. Тел. 
0668840508, 0669315953. 

МОТО
Продаж

 МОТОЦИКЛ BAJAJ Boxer 
BM-150UG, 2019 р.в., КПП 5ст., 
гарний 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)
 РЕСОРИ до ЗІЛа, нові, передні. 
Задні б/в. Камазовський причеп. 
Тел. 0955250575, 0667409268. 
 ГБО 2-го покоління, б/в, гарний 
робочий стан. Повний к/т. Підійде до 

ВАЗ, ГАЗ, «Москвич». Ціна 2000 грн. 
Тел. 0995141773

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

 ДОШКА, брус, штахет. Обрізна. 
Дрова (сосна, дуб, береза). 
Доставка. Тел. 0509080626 
 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
 ПИЛОМАТЕРІАЛИ: брус, дошка, 
шалівка, штахет. Дрова пиляні, 
рубані. Доставка. Тел. 0970787764, 
0999331261
 ШИФЕР новий. Тел. 0661336577. 

МЕБЛІ
Продаж

 СТІЛ розсувний, полірований 
80х130 (+40) +4 м’які стільці - 800 грн. 
Шафа-сервант, полірована, в хоро-
шому стані, скляні полиці, дзеркала 
все ціле - 600 грн. Комод (під теле-
візор), полірований, у хорошому стані 
-300 грн. Трюмо трельяж на три дзер-
кала, поліроване -300 грн. Диван роз-
кладний 300 грн. Софа двоспальна, 
стан хороший - 800 грн. Жур-
нальний столик, полірований, у хоро-
шому стані - 300грн. Самовивіз. Тел. 
0953377778
 СТІНКА меблева. Душова кабіна, 
б/в. Тел. 0951850057

РІЗНЕ
Продаж

 ВЕЛОСИПЕДИ з Європи на 
будь-який смак та бюджет. Тел. 
0668088886 (Сергій)
 КУКУРУДЗА. Тел. 0995484823, 
0992488500.(1)
 ХОЛОДИЛЬНИК, пральна 
машина, газова плита, морозильна 
камера, м/х піч. Тел. 0953094117.(3)
 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
 ЯЧМІНЬ і пшениця – 4 грн./кг. 
Горох – 5 грн./кг. Тел. 0997148520
 ПШЕНИЦЯ гарної якості. Ціна 5 
грн./т. Самовивіз. Тел. 0958168648
 ЗЕРНО КУКУРУДЗИ, сухе. Тел. 
0957403415
 ТЕЛЕВІЗОР «Thomson», розмір 
екрану 42х32, кольоровий, 2002 р.в. 
м., Гадяч. Тел. 0999533821. 
 КОМПРЕСОР автомобільний, ста-
ціонарний, 220В. Тел. 0999533821.
 КАРТОПЛЯ дрібна, 30 кг. Вело-
сипед дитячий 7-10 років. Порічки 
жовті. Тел. 0509779570.
 МЕБЛІ. Стільці. Лампа паяльна. 
Бак для душа. Сітка рабиця.  Палатка. 
Каністри. Бочки. Телевізор. Відеомаг-
нітофон, колонки. Дитячий велосипед 
та взуття. Жіноче взуття р.35-37  Тел. 
0955711574. 
 БАНКИ 3л. Ціна 10 грн./шт. Тел. 
0975922976.
 КОТЕЛ КЧМ, б/в, під дрова. Тел. 
0997648724. 
 РЕЧІ чоловічі, нові: костюми, 

куртки зимові, осінні, вітровки, 
брюки, светри, рубашки, шапки 
хутряні. Ціна від 50 до 300 грн. Тел. 
0950083541. 
 ДОШКА гладильна. Крісла роз-
кладні, 2 шт. Ліжко 1-спальне, нове. 
Комод. Тел. 0992739512. 
 МАКУХА нежарена, 25 кг. по 8 
грн./кг. Тел. 0507747092.  
 БАНКИ 0,5л. Ціна 7 грн./шт. Тел. 
0950220586. 
 МІНІ-ЦИРКУЛЯРКА. Швейна 
машинка-тумба «Чайка». Пилосос. 
Взуття чоловіче р.46, жіноче – р.39-40 
(нове). Тел. 0956746081. 
 ОДІЯЛА шерстяні. Посуд, таз 
цинковий. Банки 3, 1,5, 1, 0,5л. Тел. 
0992739512. 
 БАНКИ 3, 1л. Бутлі 5л. Таз 100л. 
Квіти кімнатні: алое, монстера, дра-
цена, юкка, клівія, диффенбахія. Тел. 
0950678649. 
 КИЛИМ новий, 4-5м. Тел. 
0506763490. 

ТВАРИНИ
продаж

 М’ЯСО баранини під замовлення. 
Ціна 200 грн./кг. Тел. 0956066570
 КОЗИ ДІЙНІ. Тел. 0504047052. 
(17)
 ВІДДАМ у добрі руки кошенят
від 3-мастної кішечки. Три котики 
і кішечка. Народжені 14.05.22. 
Все їдять, до лотка привчені. Тел. 
0660054001
 КАЧИНЯТА – шипуни. Тел. 
0667549418
 ВІДДАМ у добрі руки цуценят. 
Тел. 0667549418
 ВІДДАМ ЦУЦЕНЯТ вівчарки
господарям в хороші руки. Розумні, 
грайливі. Вівчарка - мати розуміє 
різні команди, навіть може витягти 
людину із річки. Охорона будинку 
гарантована! Тел. 0668424498
 КОЗЕНЯТА (цапики і кізочки) 
зааненської породи. Вік 2 міс. Тел. 
0995586145. 

КУПЛЮ

 ЦВІТ липи, кропиву. Суху та свіжу. 
Тел. 0953227347

БЮРО ЗНАХІДОК

 ВТРАЧЕНИЙ оригінал виписки
МСЕК №188601 виданий на ім’я Віри 
Миколаївни Кулеби
 ВТРАЧЕНІ дипломи та додатки 
до дипломів про закінчення 9-го 
та 11-го класів Гадяцької середньої 
школи №2 виданих на ім’я Ігоря Бог-
дановича Малахівського

ЗНАЙОМСТВА

 ПОЗНАЙОМЛЮСЯ із жінкою
40-45 років. Тел. 0994146023
 ШУКАЮ одиноку переселенку
згідну на переїзд у село з усіма зруч-
ностями. Тел. 0994811302

ПОСЛУГИ

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 

мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової техніки. 
Ремонт електроінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
м/х пічок, м’ясорубок, 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. 
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. 
0991181039
 БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ 
виконає роботи: каналізація та 
переливні ями, траншеї, кладка цегли 
та блоків. Дахи, паркани. Бетону-
вання та інші будівельні роботи. Тел. 
0960767071, 0669958382 
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ по 
району, Україні: ЗІЛ-130 до 7 т. само-
скид; Mercedes Vario до 5т., само-
скид; Mercedes Sprinter до 2,5т., 
бортовий. Цегла б/в, щебінь, пісок, 
глина, чорнозем, плити ПКЖ, гран-
відсів та ін. Послуги екскаватора. Тел. 
0501881470
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової техніки. 
Ремонт електроінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611
 МОНТАЖ міжкімнатних дверей. 
Майстер з досвідом 8 років. Якісна 
установка. Професійний інстру-
мент. М. Гадяч і м. Полтава. Тел. 
0990425228
 ВИКОНАЄМО РОБОТИ: якщо у 
вас є тріщини у будинку, то вам до 
нас. Копаємо, армуємо, заливаємо 
бетон! Монтаж/демонтаж дахів та 
парканів. Тел. 0991447497
 РОЗПИЛ ДЕРЕВ будь-якої склад-
ності. Покос газону та трави. Тел. 
0502300290 (Юрій)
 ВИКОНАЄМО БУДІВЕЛЬНІ 
РОБОТИ: кладка цегли, каменю, 
блоків. Виїзд по району. Тел. 
0500429024
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ЗІЛ-САМОСКИД. Привезу: пісок, 
щебінь, гранвідсів. Вивезу сміття, 
тощо. Доставка по місту та району. 
Тел. 0667030045, 0987650405
 МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ дахів. 
Сайдинг, блокхауз. Бетонні роботи. 
Виїзд по району. Встановлення пар-
канів. Тел. 0996891377
 КОПАЄМО, чистимо та підко-
пуємо колодязі (ручна робота). 
Якісно. За помірними цінами. Тел. 
0950116250
 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-якої склад-
ності. Можливий виїзд по району. Тел. 
0667724345
 РЕМОНТ ТА ПЕРЕТЯЖКА 
М’ЯКИХ МЕБЛІВ, зміна 
дизайну, великий вибір тканин. 
Тел. 0956795984, 0963814148, 
0666471376
 РЕМОНТ ПІД КЛЮЧ! Уте-
плення будинків! Пропоную всі 
види ремонтних робіт: штукатурні, 
малярні, плиточні. Фасадні роботи. 

Гіпсокартон. Сантехніка та всі інші 
роботи. Якість гарантована, ціна 
помірна. Стаж роботи 10 років. Тел. 
0954110091
 РЕМОНТ: плитка, штукатурка, 
сантехніка, електрика, гіпсокартон, 
пластик, ламінат, лінолеум. Санвузол 
під ключ. Тел. 0662806685
 ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ по авто. 
Тел. 0950399337
 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263
 ПРИВЕЗУ щебінь будь-якої 
фракції, гранвідсів, пісок, дрова. 
Перевезення. Тел. 0955250575, 
0667409268 
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової техніки. 
Ремонт електроінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611
 КОПАЄМО, чистимо та погли-
блюємо колодязі. Копаємо каналі-
зації. Б’ємо скважина до 20м., труба 
63мм. Тел. 0508392210
 НАТЯЖНІ СТЕЛІ будь-якої склад-
ності. Гарантія 15 років. Утеплення 
будинків, всі види внутрішніх робіт. 
Тепла підлога. Виїзд по району. Тел. 
0661194638, 0665947293
 ВИКОНАЮ ЗЕМЕЛЬНІ РОБОТИ. 
Фарбування дахів. Бетонні роботи. 
Демонтаж та інші роботи. Тел. 
0663001891
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
пилососів, холодильників, чистка 
бойлерів та іншої електротех-
ніки. Виїзд майстра. Зварювальні 
роботи, пайка. Спилювання дерев 
різної складності. Тел. 0997199623. 
(Олександр)
 ФАРБУВАННЯ ДАХІВ. Земельні 
та інші фізичні роботи. Тел. 
0997944073

РОБОТА

 ПОТРІБНА ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ
за інвалідом I-ї групи, с. Тепле. Тел. 
0975097193
 ШУКАЮ РОБОТУ по догляду за 
людьми, або роботу прибираль-
ниці. Тел. 0955696263 (Марія)
 ШУКАЮ РОБОТУ зварюваль-
ника, токаря. Розгляну будь-які 
варіанти. Тел. 0984628507
 На роботу потрібен АВТОС-
ЛЮСАР. Тел. 0669958030
 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 
 ШУКАЮ роботу по догляду за 
людиною. Тел. 0507445171 
 ПОТРІБЕН РЕПЕТИТОР з мате-
матики для підготовки до здачі 
ЗНО. Тел. 0956751072
 На роботу потрібні ОХОРОН-
НИКИ для охорони колгоспів. 
Оформлення не обов’язкове. Тел. 
0995622649
 ДОГЛЯНУ ЛЮДИНУ похилого 
віку (або хвору). Тел. 0950484426. 
 Потрібна ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ
за лежачим 84-річним чоловіком. 
Тел. 0990356610

ЧИСТИМО ТА ПОГЛИБЛЮЄМО 
КОЛОДЯЗІ. Встановлюємо 

бетонні кільця. Копаємо каналі-
зації. Тел. 0507345680. (№26)

ЗАМОВЛЯЙТЕ 
РОБОТУ+МАТЕРІАЛИ зi знижкою.
РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд 

ключ. Перепланування. 
БУДIВНИЦТВО- будинки, прибудови, 
павiльони, гаражi, навiси, альтанки. 

Банi, паркани. 
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ. 

Мансарднi дахи.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв.  

Тел. 0686902740, 0500130705. (№26)
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У цивілізованому світі давно відмовилися від та-
ких тортур над пацієнтами. Вважається, що медичні 
працівники, які призначають антибіотики внутріш-
ньом’язово, просто хочуть зробити пацієнту боляче, 
інших причин нема. До того ж, внутрішньом’язове 
введення не має доведених переваг. А при викорис-
танні антибіотиків перевагу потрібно надавати перо-
ральному та внутрішньовенному введенні.

Детальніше про це у кількох пунктах Наказу МОЗ 
№823 від 18.05.2022 р. Стандарт медичної допомоги 
«Раціональне застосування антибактеріальних і ан-
тифунгальних препаратів з лікувальною та профілак-
тичною метою»:

п.34. У ЗОЗ, що надають вторинну (спеціалізова-
ну) та третинну (високоспеціалізовану) медичну до-
помогу, антибактеріальні препарати слід вводити від-
повідно до інструкції для медичного використання. 
Шляхи введення антибактеріальних препаратів – пе-
роральний, внутрішньовенний, внутрішньокістковий 
та в деяких випадках – інгаляційний. Такі шляхи вве-
дення, як інтраартеріальний, ендолімфатичний, вну-
трішньочеревний, внутрішньом’язовий та безпосе-
редньо в рану, не мають доведених переваг, тому їхнє 
застосування заборонено.

п.35. У ЗОЗ, що надають вторинну (спеціалізова-
ну) та третинну (високоспеціалізовану) медичну до-
помогу, внутрішньом’язовий шлях введення антибак-
теріальних препаратів може використовуватись лише 
у таких випадках: 

1) технічна неможливість встановлення надійного 
внутрішньовенного чи внутрішньокісткового досту-
пу за необхідності надання пацієнтові невідкладної 
медичної допомоги; 

2) інструкція для медичного застосування лікар-
ського засобу передбачає виключно внутрішньом’я-
зовий шлях введення антибактеріального препара-
ту (внутрішньовенний шлях введення заборонено).

п.36. У ЗОЗ, що надають первинну медичну до-
помогу, призначення ін’єкційних лікарських форм 
антибактеріальних препаратів, включно з внутріш-
ньом’язовим введенням, заборонено. 

Лікарям ЗОЗ, що надають первинну медичну до-
помогу, призначати внутрішньом’язове введення ан-
тибактеріальних препаратів пацієнтами самостійно 
чи їхніми родичами / законними опікунами / інши-
ми особами на дому заборонено.

«БМ»

Міністерству охорони здоров’я України рекомен-
довано проводити четверту бустерну дозу вакцини 
проти коронавірусу окремим категоріям населення. 
Таку рекомендацію дала Національна технічна група 
експертів з питань імунізації.

Наразі в МОЗ опрацьовують ці рекомендації і зго-
дом оприлюднять відповідне рішення.

У той же час, заступник міністра охорони здоров’я 
— головний державний санітарний лікар Ігор Кузін 
заявив, що майже 700 тисяч українців не отримали 
другу дозу вакцини проти COVID-19, ще понад 14 
мільйонів не зробили бус терне (третє) щеплення.

Прес-служба

Основні показання до малоінвазивної внутріш-
ньосудинної методики лікування варикозних вен 
- лазерної абляції: відчуття важкості у ногах, біль, 
навіть після нетривалого навантаження; утворення 
«судинного малюнку» під шкірою; варикозне розши-
рення вен; набряки. 

Чому проявляються такі зміни? 
Є дві системи вен: поверхнева та глибинна, по якій 

кров потрапляє від стопи до серця. По поверхневій 
системі рухається тільки 5% крові, і тому коли кла-
панний апарат не спрацьовує, утворюється тромб, що 
спричиняє запалення судин.

Усунути проблему можна декількома способами: 
видалити цю вену (венектомія), та за допомогою ла-
зерної чи радіочастотної абляції. 

Як проходить сама процедура? 
За допомогою лазерного аблятора вводиться лазер-

ний провідник під місцевим знеболенням, відбува-
ється лазерна абляція без видалення вени, з подаль-
шим склеюванням стінок судин.

Переваги методу:
 - тривалість процедури 60 - 90 хвилин
 - лікування лазером не залишає рубців
 - після такої процедури людина фізично активна
 - на ранніх стадіях лікарняний триває 3-5 днів
Кожний випадок є індивідуальним, залежить від 

стадії венозної недостатності, і відповідно від усклад-
нень процедури та подальшого лікування. Для кон-
сультації лікаря хірурга потрібне електронне направ-
лення від сімейного лікаря. 

КНП «Гадяцька МЦЛ»

Терпіти такі «феєричні» відчуття нестерпно, а по-
трапити до стоматолога відразу виходить не в кожно-
го. Якщо зуб ниє несильно, медики радять спробува-
ти усунути неприємне відчуття без ліків. Наприклад, 
за допомогою полоскань содовим розчином — сода, 
сіль і йод. Це класичний розчин для полоскання з 
максимальним антисептичним ефектом, знімає за-
палення, зменшує біль та кровоточивість, дезінфікує 
ясна та слизову оболонку рота.

Процес приготування: налийте чашку теплої води 
(36–40 °C), насипте половину чайної ложки харчо-
вої соди, стільки ж солі, 2-3 краплі аптечного йоду 
і ретельно перемішайте. Полоскати рот треба кож-
ні 2-3 години.

Перед процедурою бажано почистити зуби, щоб 
позбутися залишків їжі та запобігти повторному роз-
множенню бактерій.

Валокордин — цей засіб не призначений для ліку-
вання зубного болю, але дає гарний короткочасний 
ефект у його усуненні. Просто змочіть марлевий там-
пон і прикладіть на якийсь час до хворого зуба.

Також можна використати протизапальні та знебо-
люючі лікарські препарати. Але слід мати на увазі, що 
прийом дуже великої кількості знеболювальних пре-
паратів при зверненні до лікаря знижує чутливість до 
місцевого знеболення.

«Всі способи, зазначені вище, — це лише швидка 
домашня допомога при зубному болю. І якщо біль 
минув і набряк спав, це не означає, що можна від-
класти похід до стоматолога. Справжню допомогу 
при зубному болі зможе надати лише лікар.

Телеграм-канал «Досвідчений фармацевт»

Робочий візит був 8 липня. Віктор Ляшко разом із 
начальником Полтавської ОВА Дмитром Луніним 
відвідав кілька лікарень області, де проконтролю-
вав якість надання медичної допомоги. Під час візи-
ту міністр анонсував створення на базі Полтавської 
обласної клінічної лікарні імені Скліфасовського но-
вого відділення, де надаватимуть комплексну ранню 
реабілітацію.

«Тема реабілітації гостро стояла в Україні навіть до 
початку війни, адже кількість реабілітаційних цен-
трів була замалою для наявної на той момент кіль-
кості політравм, інфарктів та інсультів. Сьогодні цю 
тему розглядаємо комплексно, щоб у кожній лікарні, 
що надає допомогу хворим із політравмами та інсуль-
тами, відбувалася реабілітація в реанімації з перево-
дом у заклади довготривалої реабілітації», – розпо-
вів Віктор Ляшко.

Уже відбулися перемовини з ВООЗ та затвердже-
но проект. Відділення буде на 20-25 ліжок. Потуж-
не обладнання закупить МОЗ за підтримки ВООЗ.

Також обговорили можливість створення на Пол-
тавщині першої університетської клініки, яка б ста-
ла потужною базою для проходження практики 
лікарів-початківців.

«Університетська лікарня – це лікарня, в якій од-
ночасно надають медичну допомогу всім, хто її по-
требує, а також працевлаштовані або мають доступ 
працівники кафедр і студенти-інтерни. Такі лікар-
ні повинні мати найсучасніше обладнання, оскіль-
ки студенти повинні володіти всіма світовими та пе-
редовими практиками. В планах відбудови України 
ми орієнтуємося на те, що є у світі, на ті технології, 
які будуть популярними через 5-10 років. І ми буде-
мо рухатися в напрямі створення університетських 
клінік. Ми звернулися до областей із питанням про 
можливість створення таких клінік на базі обласних 
лікарень. Більшість областей схиляються до того, 
щоб це була спільна діяльність: майно залишалося 
на балансі обласних рад, але ми мали юридичні ме-
ханізми для того, щоб студенти і працівники кафедр 
приходили оперувати, працювати, щоб вони були 
офіційно працевлаштовані. Можливо, буде окремий 
закон про університетські клініки», – зазначив Ві-
ктор Ляшко.

Полтавська ОВА

Захворювання серцево-судинної системи займають 
перше місце серед причин смертності у світі. Третина 
смертей - наслідок інфаркту або інсульту. Як ствер-
джують медики, майже половина інфарктів є непо-
мітними, «тихими», їхні симптоми є нетиповими та 
на них, зазвичай, не звертають уваги.

Серед нетипових ознак інфаркту:
Холодний піт. Іноді пітливість – єдиний симптом 

інфаркту міокарда, недарма цю форму називають ще 
німим інфарктом. Пацієнт не відчуває абсолютно ні-
якого дискомфорту, не кажучи вже про сильний біль 
в області серця. Найчастіше така форма інфаркту 
зустрічається у літніх людей та хворих на цукровий 
діабет. Піт не пов’язаний з фізичною перевтомою, 
завжди рясний, буквально стікає струмком, холод-
ний і липкий. 

Нудота, блювота і печія. У деяких випадках ін-
фаркт маскується під харчове отруєння. Може бути 
приступ нудоти та блювання. Іноді сам біль в разі ін-
фаркту схожий на печію.

Задуха, схожа на астматичну. Виникає різка за-
духа, дуже схожа на бронхіальну астму в стадії 
загострення.

Запаморочення і головний біль. У деяких ситуаці-
ях ці два симптоми можуть бути єдиними ознаками 
гострого інфаркту міокарда. 

Сильна втома. Не просто зниження працездатності, 
а безпричинна втома, що проявляється нездатністю 
робити звичайні побутові речі. Цей стан може супро-
воджуватися пітливістю, страхом смерті, незначною 
задухою, неінтенсивними болями та відчуттям тяж-
кості в грудній клітці.

Нетипова локалізація болю. Болю у грудях, в об-
ласті серця немає, проте є інші нетипові приступи 
болю. Він може локалізуватися у лівій руці, лівому 
мізинці, в шиї (частіше з лівого боку, але може бути 
й справа), в нижній щелепі, в лівій лопатці, імітуючи 
напад остеохондрозу.

Біль у щелепі. Такий біль може бути легким або 
коротким, викликати невеликий дискомфорт. Од-
нак пацієнти неодноразово заявляли, що напередо-
дні серцевого нападу у них було відчуття тиску або 
здавлення в щелепі. Такий біль іноді може бути схо-
жий на зубний і бути навіть більш різким. Цей симп-
том частіше зустрічається у жінок, які відчувають в 
разі інфаркту і біль у грудях.

Навіть якщо періодичний біль в щелепі не супро-
воджується іншими симптомами, консультація ліка-
ря все одно необхідна, через те, що такий біль може 
вказувати й на інші захворювання, такі, наприклад, 
як артрит.

МОЗ
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Не може бути втоми від війни 
в Україні. Аби потім не казали, 
що це була прикра помилка. 
Світ, а особливо Європа, не 
почуватимуться у безпеці, поки 
на нашій землі триває війна. 
Адже ніхто не знає, які ще 
підлості замишляє бункерний дід. 

Відмова надати Україні план дій щодо 
вступу в Альянс у 2008 році була по-
милкою, заявив колишній генсек НАТО 
Андерс Фоґ Расмуссен. І це стало сигна-
лом для путіна щодо нападу на Україну. 
Помилкою був і «Північний потік-2», 
констатував федеральний президент Ні-
меччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. 
Він активно просував цей російський 
проєкт. Тепер визнав: лобіювання було 
явною помилкою. На жаль, помилки, 
яку нарешті визнали у НАТО й стосов-
но «Північного потоку-2», дуже дорого 
обходяться нашій країні… 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 
в інтерв’ю CBS News сказав, що ро-
сія може вести повномасштабну війну 
в Україні довгий час. Адже путін дав-
но планував напад, а рішення про саме 
вторгнення ухвалив щонайменше за рік. 
Шольц зазначив: ніхто не знає, коли у 
росії закінчиться зброя. 

Експерти стверджують: кремлівський 
карлик готувався до війни, ймовірно, 
років двадцять. Накопичував зброю. В 
Україні ж натомість горіли склади з боє-
припасами, розформовувались військо-
ві частини. Оплачували зброєю, зокре-
ма, й ракетами, за російський газ. 

Так, за словами військового експерта 
й ексречника Генштабу ЗСУ Владисла-
ва Селезньова, у 1997 році Україна пере-
дала за спожитий російський газ близь-
ко 500 ракет. Ці крилаті ракети зараз 
росія «повертає» у вигляді ураження по 
українській інфраструктурі та житло-
вих будинках. Для використання зга-
даних ракет потрібні відповідні літаки. 
Свого часу Україна їх передала росії у 
рамках виконання умов Будапештсько-
го меморандуму. Ось така зла іронія…

А ще в Україні активно розпродували 
зброю. Лише декілька фактів: у період із 
2005-го до 2014 року були продані 832 
танки, 232 вертольоти, 202 літаки, 714 
БМП і БТР, один мільйон стрілецької 
зброї. У 1996-1999 роках Україна лікві-
дувала 29 літаків Ту-160 і Ту-95МС та 
487 крилатих ракет повітряного базу-
вання класу Х-55. 

На початку незалежності Україна 
мала потужну зброю. 24 серпня 1991 
року Верховна Рада ухвалила рішення 
про взяття під свою юрисдикцію усіх 
розташованих на українських теренах 
військових формувань Збройних сил 
колишнього срср та про створення Мі-
ноборони. А це: 14 мотострілецьких, 4 
танкові, 3 артилерійські дивізії та 8 ар-
тилерійських бригад (9 293 танки і 11 
346 бойових машин) 4 бригади спецпри-
значення, 9 бригад ППО, 7 полків бо-
йових вертольотів, три повітряні армії 
(близько 1 500 бойових літаків) і окре-
ма армія ППО. Стратегічні ядерні сили, 
дислоковані на території нашої держа-
ви, налічували 176 міжконтинентальних 
балістичних ракет, що несли сумарно 1 
272 ядерні боєголовки, а також близько 
2 500 одиниць тактичної ядерної зброї. 
Чисельність військ становила близько 
980 тисяч осіб. Вражає, чи не так? А за-
раз просимо зброю в усього світу. 

До слова, 800 компаній США хочуть 
виготовляти інноваційну зброю для 
України. Вони подали 1 300 пропозицій. 

Розробки включають засоби протипові-
тряної, протитанкової, протипіхотної, 
берегової оборони, безпілотні авіасисте-
ми, контрбатареї та захищений зв’язок, 
які були визначені Україною як ключо-
ва військова потреба. Рішення Пентаго-
ну очікуються найближчими тижнями, 
інформує CNN.

Війну, яку веде росія в Україні, визна-
ли найжорстокішою після Другої сві-
тової. путін використовує воєнну ме-
тодичку гітлера. А в деяких моментах 
навіть перевершує свого «наставника». 
«Військові» цілі для росіян – житло-
ві будинки, лікарні, бібліотеки, музеї, 
школи, дитсадки, театри, торгові цен-
три, ринки… «Високоточні» ракети усе 
це «демілітаризовують». Покидьки у 
кремлі віддають злочинні накази вбива-
ти мирних людей. А покидьки-військо-
ві їх виконують. Мета росії – знищити 
чим більше українців. 

І це перша у світі війна, за якою усі 
спостерігають в онлайн-режимі. Кадри 
бойових дій і жахи, які по собі залиша-
ють російські військові, – одразу з’явля-

ються в інтернеті.        
Нещодавній удар по ТРЦ у Кремен-

чуці, ракетні атаки житлових будинків 
у Києві й поблизу Білгород-Дністров-
ського, постійні ракетні обстріли Хар-
кова – підтвердження того, що росія пе-
ретворюється на країну-терориста. Для 
обстрілу територій України росія вико-
ристовує старі радянські ракети Х-22. 
Вони призначені для завдавання ядер-
них ударів, заявив начальник Головного 
управління розвідки Міноборони Укра-
їни Кирило Буданов. Але росіяни стрі-
ляють звичайною боєголовкою. Такі ра-
кети не мають тієї точності, якої хотіли 
б окупанти.   

Яка різниця між путіним та Бен Ладе-
ном? Чому світ досі не називає відкри-
то путіна терористом номер 1? Бен Ла-
ден після зруйнованих двох будівель у 
США був проголошений терористом, а 
путін із 2014 року вбиває українців, а 
також знищував та знищує населення 
інших країн. «Усаму Бен-Ладена за такі 
злочини знайшли й ліквідували, а кри-
вавого бункерного щура запрошують на 

G20? Це тому, що Усама не мав 
газу та нафти?», – резонно запи-
тує український письменник Ян 
Валетов. І додає: злочинці з на-
фтою, газом та атомною зброєю 
страшніші за Бен Ладена. Вони 
можуть заподіяти більше зла. 
«Скільки світ буде жити в стра-
ху та заручниках одного дикта-
тора? Після нещодавніх новин 
про відкриті погрози Роскосмо-
су країнам НАТО, у яких органі-
зація заявила про намір опублі-
кувати координати стратегічних 
об’єктів, вважаю, що путіна по-
трібно без зволікань назвати те-
рористом, а росіян – посіпаками 
тероризму. Адже більшість із них 
підтримують дії свого диктато-
ра та війну… схвалюють обстріли 
й вбивства в Україні», – наголо-
шує політичний експерт Олек-
сандр Стасюк. 

Так, світ стає ще ближчим до 
великої війни, якщо зараз не 
об’єднатись проти загрози росій-
ського тероризму.

…А це нагадує 1939 рік, коли 
«визволителі» поневолили За-
хідну Україну. Тоді їхні родини 
переселялися в наші краї. За-
бирали житло, майно. А місце-
вих – кого розстріляли, кого – в 
тюрми… 

Нині родини загарбників пере-
селяються з «глибинок» московії 
на тимчасово окуповані Херсон-
щину, Запоріжчину. Заселяють-
ся сім’ї ординців у квартири з 
гарним ремонтом, дорогою тех-
нікою. Як повідомили 24 кана-
лу представники партизанського 
руху, в Мелітополі, Бердянську, 
Енергодарі відбувається «вели-
ке переселення бурятів». З наді-
єю на «постійне проживання» в 
українські міста прибувають та-
кож якути й представники інших 
народностей, які в росії жили в 
бараках на Далекому Сході. 
Брудні діти та жінки у захоплен-
ні від унітазів. Навіть надсила-
ють родичам до росії фото й ві-
део, як вони сидять на унітазах. 
Хваляться загарбники й тим, 
що приймають душ через кож-
ні 2-3 дні, хоча вдома милися раз 
на тиждень. Щасливі від нових 

умов проживання дружини окупантів, 
які все своє життя провели в юртах і хо-
дили прати на річку. А нащадки рашис-
тів швидко адаптуються до переїзду, по-
грожують місцевим жителям, що «їхній 
тато всіх уб’є».

Партизани «беруть на олівець» кожну 
родину окупантів, яка прибула до укра-
їнських міст. І наголошують: розслабля-
тися не варто. Деякі «власники» нових 
квартир вже відправилися на той світ.

…Україні потрібен свій Моссад (полі-
тична розвідка Ізраїлю, за своїм призна-
ченням та функціями є аналогом аме-
риканського ЦРУ. Вважається однією 
з найбільш ефективних і професійних 
спецслужб у світі), аби «розрахуватися» 
з причетними до злочинів. Аби окупан-
ти остерігалися навіть своєї тіні. Термі-
ну давності за злочини, які вчиняють 
рашисти на українській землі, немає… 

Слава Україні! Слава Героям!

Ольга Чорна. 
(Фото з відкритих інтернет-джерел)

СІМ’Ї РОСІЙСЬКИХ ОРДИНЦІВ ВЛАШТОВУЮТЬ 
«ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ» В УКРАЇНУ:  
«ЛАФА» НЕ НАДОВГО



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Настроюйтеся на те, що вам доведеться вислухову-
вати i виконувати докладнi рекомендацiї начальства 
або старших родичiв. В середу не виключена маса 

непорозумiнь, неловкостей i навiть конфлiктних ситуацiй. Вам 
необхiдно замаскувати свої вразливi мiсця, iнакше при рiшеннi 
важливих питань вас можуть примусити зробити помилку. У п`ят-
ницю будьте гранично ввiчливi i коректнi з колегами i друзями. 
Тодi вихiднi пройдуть майже iдеально.

ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05).
Перша половина тижня може виявитися вельми i 
вельми напруженою. У вiвторок i середу бажано не 
ухвалювати важливих рiшень i не давати остаточних 
вiдповiдей. Друга половина тижня буде сприятлива 

для творчих планiв i задумiв, але без своєчасної реалiзацiї вони 
обернуться пшиком. Також варто поклопотатися про особисте 
життя. Самi проявiть iнiцiативу i призначте побачення.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06).
На цьому тижнi чiтко сформулюйте, чого ви хочете, i 
спокiйно пливiть за течiєю, все поступово саме влаш-
тується саме так, як вам потрiбно. Вас чекають iнте-
лектуальнi заняття, важливi переговори, цiкавi вiзити 

i поїздки. Нудно вам точно не буде. Будьте готовi дiяти швидко, 
але не допускайте суєти.

РАК (22.06 - 23.07).
Тверезий розум i iнтуїцiя допоможуть вам блискуче 
справитися з ситуацiєю, що склалася. Цiкава робота 
дозволить вам уникнути рiзких перепадiв настрою. 
Начальство оцiнить вашi знання i таланти. Пiдйом 

вашої працездатностi дозволить вам вирiшити багато проблем 
i встигнути завершити намiчене. Чекайте пiдвищення зарплати. 
Недiля - вельми вiдповiдний день для спiлкування з друзями.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Направте вашi сили на збереження вашого положен-
ня на роботi i в сiм`ї, бережiть свою репутацiю. Не вiд-

мовляйтеся вiд можливостей професiйного зростання, але i не 
прагнете стати начальником, пройшовши по головах. Поїздки, 
запланованi на понедiлок, можуть зiрватися. У четвер постарай-
теся бути поблажливiше до себе i, якщо зможете, до оточуючих. 
У суботу дозвольте собi розслабитися i вiдпочити, при бажаннi 
можна заглянути на дружню вечiрку.

ДIВА (24.08 - 23.09).
На цьому тижнi у вас з`явиться шанс значно просуну-
тися вперед, потрiбно лише вiрно вибрати напрям i 
не пасувати перед перешкодами. У вiвторок вiзьмiть 
свiй темперамент пiд особливий контроль, iнакше вiн 

може зiграти з вами злий жарт. У роботi буде вельми сильний дух 
суперництва. У п`ятницю ви успiшно можете розвернути бурхли-
ву дiяльнiсть, проте уникайте надмiрних перевантажень.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10).
Сприятливий час для втiлення в життя навiть найори-
гiнальнiших i фантастичнiших iдей. Вас зрозумiють 
i вам допоможуть. Пригадайте про обiцянку, дану 
якийсь час назад, прийшов час його виконувати. 

Якщо хтось з вашого оточення вирiшить порвати з вами вiдно-
сини, вiднесiться до цього фiлософськи, просто вашi дороги 
розiйшлися. Але незабаром у вашому життi з`явиться хтось но-
вий i важливий.

СКОРПIОН (24.10 - 22.11).
Постарайтеся не квапити подiї i приймати їх таки-
ми, якi вони є насправдi, прагнучи не дуже прикра-
шати картину як рожевими, так i чорними тонами. 
Головне - не метушитися, i спокiйно вирiшувати всi 
проблеми. Постарайтеся не говорити зайвого сто-

роннiм, проте не приховуйте своїх вiдчуттiв вiд улюбленої люди-
ни. У другiй половинi тижня можливе отримання нових дiлових 
партнерiв, вам поступлять вельми вигiднi пропозицiї. У п`ятницю 

чекайте крупних грошових надходжень з нового джерела. Вiдпо-
чиньте у вихiднi за мiстом на природi.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12).
На цьому тижнi у вас з`явитися можливiсть блиснути 
своєю ерудицiєю, ви можете показати приклад пра-
цездатностi. Начальство оцiнить вашi заслуги, мо-
жете розраховувати на премiю. Можливе змiцнення 

професiйного i фiнансового положення. Не сумнiвайтеся в своїх 
силах i можливостях. Вам супроводитиме успiх в комерцiйних 
операцiях, пов`язаних з нерухомiстю, будiвництвом або облаш-
туванням житла. Дiти порадують вас своїми досягненнями.

КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01).
На цьому тижнi у вас є ризик взнати, що таке обман 
i зрада. Але розчарування стане уроком, а душевнi 
рани швидко затягнуться. Успiх на роботi базува-

тиметься на вашiй пунктуальностi i сумлiнностi. Не дозволяйте 
навколишнiм людям манiпулювати вами, не йдiть на нескiнченнi 
компромiси. У вiвторок будуть вдалими дiловi зустрiчi i перего-
вори. У п`ятницю особливо ретельно контролюйте роботу помiч-
никiв i колег, дiючи за правилом “довiряй, але перевiряй”.

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02).
Не ходiть по кругу. Пора пiдняти свою професiйну 
планку, зробiть що-небудь для себе i свого майбут-
нього. Дiловi зустрiчi з партнерами в першiй половинi 

тижня опиняться вельми успiшними. В середу краще не попа-
датися на очi начальству, щоб уникнути конфлiкту. У вихiднi не 
сидите удома, краще вибирайтеся в лiс або на дачу.

РИБИ (20.02 - 20.03).
Справи можуть пiти не зовсiм так, як ви чекали, 
перспективи вашi будуть досить туманнi. Якщо ви 
не упевненi в своїх дiях, краще не поспiшати, це 
дозволить уникнути багатьох проблем надалi. Не 

економте час на снi, щоб до iнших чинникiв не додалася ще i не-
уважнiсть. Надайте бiльше уваги дiтям.

вул. Гетьманська, 62 б. Email granitaleks@gmail.com
Тел.: 0951750493, 0989224216

Гранітні вироби
Пам’ятники в наявності 

та на замовлення 
(гранітні та з бетону, модулі)

Магазин пам’ятників

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

Гарантія та розстрочка

вул. Гетьманська, 62 б. Email granitaleks@gmail.com
Тел.:

(гранітні та з бетону, модулі)

(встановимо Ваш пам’ятник за 3 дні)

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ

Банкетне меню

Тел. 066 2473630
Поминальні обіди

Астрологічний гороскоп
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