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Авто на фронті – незамінна річ, 
яка, на превеликий жаль, дуже 
швидко виходить з ладу. Для 
захисту країни, нашим воїнам 
постійно потрібні автомобілі. 
Часто, їх придбанням займаються 
волонтери, як відбувається і цього 
разу у Гадячі. На даний момент 
проходить збір коштів на авто для 
72 ОМБР ім. Чорних Запорожців 
у складі якої є й наші земляки. 
Дружини та друзі військових 
об’єднали зусилля та намагаються 
зібрати понад 200 тисяч гривень на 
придбання пікапу та необхідного 
обладнання для нього. Вже 
зібрали 100 тисяч. Кошти збирають 
прямими переказами на карту, 
готівкою, а також продажем 
смаколиків. Придбати випічку 
можна на Великому Крузі, зліва від 
входу в ринок. Впізнати активістів 
можна по характерному плакату з 
написом «На авто для ЗСУ».
Виготовляти більш складніші 
у приготуванні солодощі 
допомагають працівники 
«Кав’ярні на Гетьманській», все ж 
інше випікають вдома. Частина 
людей просто жертвує кошти, а 
продавчині мало не змушують їх 
взяти хоч щось смачненьке. 
Українці просто неймовірні, щодня 
знаходять все нові й нові способи 
допомогти Збройним Силам та 
наблизити нашу ПЕРЕМОГУ. 

ДОЛУЧИТИСЬ: Карта ПриватБанку 
4149499993426475  — Запорожська 
Ольга Вікторівна (дружина одного 
із військових). 

ДАВАЙТЕ КУПИМО 
НАШИМ ПІКАП! 
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«Ми тут не за гроші»
43-річний Геннадій Дмитрієв та 47-річний Геннадій 

Скирта з села Гусавка на Менщині 48 днів перевози-
ли човном через Десну людей і речі.

Почали працювати з першого дня повномасштаб-
ного російського вторгнення і допоки не зробили 
тимчасові мости замість підірваних біля Снов’янки 
та Киселівки Чернігівського району. За 48 днів пере-
везли через Десну більше 30 тисяч людей, сотню мер-
твих і три тонни курятини. 

Від лугу біля села Авдіївка, що на Куликівщині, до 
берега неподалік села Гориця на Менщині. Саме на 
тій ділянці річки колись була переправа, перевозили 
сіно із Задесення. Місцевий колгосп мав там 75 гек-
тарів сіножаті. Паром років двадцять тому порізали 
на метал. Хто ж тоді думав, що колись знадобиться.

«Тікали від війни через село Авдіівка. У кого були 
машини, кидали їх у дворах жителів або на березі 
Десни. У нас по старостинському округу 1300 жи-
телів. За період евакуації прибуло 2500. Аби їх всіх 
розселити, доводилося інколи звертатися у поліцію, 
відбивати замки на нежилих хатах, щоб біженці отри-
мали прихисток. А скільки осіб транзитом пройшло 
через наші села, ніхто не рахував. Десятки тисяч», — 
каже 63-річний Сергій Пустовойт староста Локни-
стенського старостинського округу.

«Було, за цілий день ми перевозили 600-800 лю-
дей», — приєднується до розмови Геннадій Дмитрі-
єв. — «Усе почалося з того, що подзвонив знайомий, 
котрий вибирався з Чернігова через пішохідний міст, 
звідти — на Анисів, з Анисова — на Авдіівку, а потім 
уже лугом — до річки. Попросив, аби я його забрав. 
Я взяв гумовий човен у Геннадія Скирти. Коли «кор-
чом» (це про машину ВАЗ) привезли човен на берег, 
ще крига не всюди скресла. Щоб сісти у човен, люди 
йшли на свій страх і ризик кригою, там ще поклали 
дошки, а потім уже ми їх забирали. Льодохід дуже за-
важав. Мене тричі зносило за течією, затискало льо-
дом, мотор не витягував, доводилося гребти веслами. 
Річка в тому місці широка, що й яма глибиною десь 
12-15 метрів. Коли везеш людей з дітьми, пережива-
єш не за себе, а за них.

Десь днів п’ять ми возили гумовим човном, а потім 
товариш дав дюралеву моторну. У неї більше вміщу-
валося. Міг і вісім людей з дітьми взяти. За свої 40 
з гаком років стільки дітей не бачив, скільки вдало-
ся переправити. Найменшенькому було лише шість 
днів. Люди йшли. Спочатку по 100-200 за день. А 
копи посилилися обстріли Чернігова і розбомбили 
автомобільний міст, було по 600-800 пасажирів Ми 
починали працювати о п’ятій ранку, закінчували о 
дев’ятій вечора. Коли вже добряче стемніє.

Спочатку витратили всі свої запаси пального. По-
тім люди приносили пальне, волонтери підвозили. 
Тоді ще й морози були. Біженці йшли втомлені, за-
мерзлі. Хотілося їх хоч якось морально підтримати. 
Віктор Бойко з Гориці був «зав пеклом». З п’ятої го-
дини ранку розпалював багаття, у казані літрів на 15 
готував чай з гілок смородини, малини, вишні. Та-
кож варив куліш. Спочатку від Гориці люди добира-
лися хто як міг. Возили їх волонтери. А потім з кож-
ної громади присилали автобуси. Трудно було. Зате 
я мерів усіх громад побачив і знаю тепер. Вони приїз-
дили за гуманітаркою, яку ми також переправляли».

«Уже і не порахуєш, кого бачили, скільки ванта-
жів перевезли» — долучається Геннадій Скирта (він 
працює єгерем. — Авт.). — «Біля Анисова маршрутку 
розстріляли — шестеро загиблих відразу. Одна жінка 
була важка. Її у шістьох несли. Перевозили тіла ци-
вільних у покривалах, а військових у чорних пакетах 
їх волонтери з Мени привозили. Двохсотих цивіль-
них було небагато. Захисників, кого могли, везли хо-
вати на батьківщину.

Бувало, люди пропонували нам гроші. Ми суво-
ро попереджали, якщо шитимуть купюри, викинемо 
гривні в річку. Ми тут не за гроші.

Також суворо ставилися до тих, хто пробував зні-
мати на мобільний, як переправляємо. Адже над нами 
не раз кружляли російські літаки, були обстріли. Ні 
я, ні Гена навіть на пам’ять не маємо жодного кадру. 
Але були такі, що не реагували на наші прохання і 
нахабно продовжували знімати. Телефони тих, хто 
борзів, летіли у воду. Десь з десяток таких було. Усіх 

було шкода, усім хотілося допомогти. Немічних, ста-
реньких після човна доводилося на руках заносити 
на гору, бо не мали сили зайти. Ми ж не тільки вози-
ли з боку Авдіївки. А й з Гориці на інший берег допо-
могу, люди могли за ліками з’їздити. Переправляли 
допомогу Чернігову. Лише з березнянської птахофа-
брики 2,5 тонни заморожених курячих тушок пере-
везли на інший берег. А потім уже й копчені, і пече-
ні кури возили».

…«Я возив на той берег жінок і дітей, які вирішили 
евакуюватися за кордон. Їх там зустрічали з Куликів-
ки і везли в Київ.

А потім, коли вже зробили дерев’яні мости замість 
підірваних, ще два тижні переправляв за Десну влас-
ників автомобілів, які вернулися за своїми машина-
ми. Їх там стояло до сотні. Люди полишали, аби вря-
туватися. Машини різні були. Мародери. звісно, на 
них попаслися. Двох, кажуть, спіймали. Прикидали-
ся, що їдуть на риболовлю, а поверталися з ключами 
і запчастинами. За тими, що стояли близько до пере-
прави ми наглядали. Автомобілі були різні Напри-
клад, джип, позашляховик ISUZU TROOPER. Довго 
стояв, потім його хотіли забрати для ЗСУ, а завести 
за тиждень ніяк не змогли. Там же все комп’ютеризо-
вано. Тому завантажили на евакуатор. А потім при-
їхав хазяїн: «Де моя машина?» Деякі власники весь 
час приїжджали. Походять, обдивляться, чи все на 
місці, і повертаються. Багато чого що можна розпо-
відати. Я он свого «корча» ушатав, возив щодня чо-
вен до Десни і назад. Але про це не шкодую. Що таке 
цінність металу у порівнянні з безцінним людським 
життям».

«Вісник Ч», Валентина Остерська.

«Найбільша цінність в Україні – це люди»
Не моя історія, але дозволили розповісти. Тож 

історія буде від першої особи, а сталася вона на 
Херсонщині.

«Славо, ту така спека. Не тільки в розумінні пого-
ди, а й у всьому іншому. В нас завдання було взяти 
пункт. По тихому. Без арти. Так треба було. Розвідо-
си відпрацювали та зібрали інфу. Отримали бойо-
ве завдання та вирушили до пункту. Зайшли гарно. 
Орки явно на нас не чекали. Вибили ми їх. На око-
лиці ще триває бій. Ми рухаємось туди. І тут я бачу 
бабусю, що сидить біля паркану. Славо, оціни цей рі-
вень абсурду. Стрілкотня вибухи і бабуся на лавці 
біля паркану. Сидить ця «божа кульбабка» у хустин-
ці та з котом на руках. Ще раз повторюю – йде бій. 
У сусіднє подвір’я щось прилетіло, а ця мила бабу-
ся сидить на лавці. Я до неї підбігаю і спокійним го-
лосом кажу:

- Бабусю, зайдіть у будинок будь ласка. А ще краще 
до підвалу, від гріха подалі. Адже стріляють.

- У який підвал? Як я піду в підвал, якщо в мене 
туди ці залізли? - Відповідає вона, - Вражина ця. Від 
вас сховалися. Здорові гади.

– А скільки їхня бабусю?
– Троє їх, синку. Вони схоже вниз спустилися. 

Так ви не проб’єтеся в двері. У мене там ззаду тру-
ба стоїть для витяжки. Пряма. А згори «грибок» 
від дощу. «Грибок» легко знімається і туди гранату 
можна жбурнути, - таким спокійним голосом каже 
«божа кульбабка», а сама кота гладить. Я навіть тро-
хи охренів.

- А там зовсім пряма труба, бабусю? Чи з перемич-
ками? — питаю я її.

– Які перемички? Пряма. А грибок новий зовсім, — 
відповідає вона і продовжує чухати кота.

Ну, ми тихо у двір зайшли, хату обійшли і бачимо 
льох. А позаду нього вихід труби, на якому той «гри-
бок» насаджений зверху. У труби діаметр норм, гра-
ната легко зайде. Пацани стали з боків від входу до 
підвалу, а «Сніф» (позивний – Авт.) зняв «грибок» і 
я Ф-1 усередину запустив. Довбонуло гідно. Пацани 
зайшли до підвалу. Піднімаються.

– Значить так, там у трьох тіктокерів можна закри-
вати канали. Нових відео не буде. А четвертий поки 
що живий. Бабця помилилася. Їх четверо. І це… Ти 
бабці всю консервацію вбив. Іди вибачайся.

Я сам спустився вниз, подивився. Потім піднявся, 
підходжу до бабусі, дякую і говорю, що я винен. Вся 
консервація того…

- Та яка консервація, - каже ця бабуся, - Я вже дав-

но не для себе кручу. Для сина та онуків. А я їх уже 
скільки не бачила через цих нехристів. Ви швидше 
звільняйте тут все, і я нову консервацію накручу. Ще 
й вам дістанеться. Ви навіть не уявляєте, як ми на 
вас чекали.

Отже, Славо, бабусі – це наша таємна зброя. Вона 
нам, до речі, сказала, хто співпрацював з орками. 
Безцінна бабуся виявилася. Можеш викласти істо-
рію. Мене мало хто читає, а в тебе прочитають. Нехай 
знають, що наші бабусі – це вогонь та сила! Тільки 
точних даних не пиши. Поки що не можна. Бувай».

Ділюсь цією історією з дозволу автора і вкотре пе-
реконуюсь, що найбільша цінність в Україні – це 
люди. І вони чекають на звільнення від окупантів. 
Незабаром дочекаються. Україна переможе. Я це точ-
но знаю!

Борислав Береза

Дівчинка-підліток закрила  
тілом братика від обстрілу
Поблизу від міста Часів Яр (Донецька область) ро-

сійські окупанти обстріляли пляж, на якому відпо-
чивали місцеві жителі - багато з дітьми. Коли про-
гримів вибух, 14-річна дівчинка Аня закрила собою 
молодшого 10-річного брата Єгора, на своїй сторін-
ці в Facebook написав дитячий омбудсмен Микола 
Кулеба.

Осколок російського снаряда потрапив дівчинці в 
стегно. Волонтери організації Save Ukraine евакую-
вали Аню з мамою в лікарню в Покровську. І взяли 
сім’ю під опіку до повного одужання і відновлення 
дівчинки.

«Під час свого відрядження до Львова я мав мож-
ливість особисто познайомитися з Анею і підтримати 
її: зустрів сім’ю на вокзалі, ми разом з Анею і її мамою 
їздили на планові огляди, перев’язки та консультації 
з реабілітації. Тому, я впевнений, у Ані все буде до-
бре!»- написав Кулеба.

«Брайтон-біч» перейменують на  
«Український шлях»
Район Брайтон-Біч є найбільшим російськомов-

ним районом Нью-Йорка. Міська рада Нью-Йорка 
схвалила законопроект про перейменування Брай-
тон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні на 
«Український шлях». Про це повідомив представник 
України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

«14 липня міська рада Нью-Йорка схвалила зако-
нопроект про перейменування Брайтон-Біч-авеню 
та Коні-Айленд-авеню в Брукліні на Український 
шлях», – написав український дипломат.

Тобто мова йде про перейменування стосувати-
меться двох авеню, а не усього району. Брайтон-Біч 
став відомим у середні 70-х років минулого століття. 
Переважно через густоту поселення російськомов-
них вихідців з країн колишнього СРСР. Місце поча-
ли називати «Маленька Одеса».

На Брайтон-Біч-авеню розташовуються традиційні 
продовольчі ринки та етнічні ресторани. Сьогодні тут 
знаходиться найбільша російськомовна інфраструк-
тура Нью-Йорка: заклади, магазини, радіостанції, га-
зети, школи та багато іншого.

Вшанували пам’ять льотчика  
Олександра Оксанченка 
Вшанували пам’ять полковника Олександра 

Оксанченка на міжнародному авіаційному показі бо-
йової авіаційної техніки The Royal International Air 
Tattoo – 2022. Про це повідомили на фейсбук-сторін-
ці 831 бригади тактичної авіації 15 липня.

Міжнародний показ проводить на британській аві-
абазі RAF Fairford Royal Air Force Благодійний фонд 
Королівських повітряних сили ЗС Сполученого Ко-
ролівства. Організатори заходу вшанували пам’ять 
Героя України Олександра Оксанченка, який у 2017 
році виступав на авіашоу на винищувачі Су-27 і от-
римав перемогу в номінації «Кращий пілотаж серед 
країн-партнерів НАТО».

У 2018 році Олександр Оксанченко пішов у від-
ставку, але з початком російсько-української війни 
повернувся до служби. Льотчик загинув 25 лютого у 
віці 53 років під час битви за Київ. Посмертно наго-
роджений орденом «Золота Зірка».

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
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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 3900 5000

р Грунь
м. Гадяч 1 4300 5000

Радіаційний фон в місті Гадяч за минулий тиждень 
становив 11,7 мкр/год при середніх багаторічних по-
казниках до 1986 року 12-14 мкр/год.

У плані моніторингу з 11.07.2022р. по 17.07. 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 15 липня 2022 року в атмосферному по-

вітрі шкідливих речовин в концентрації, що переви-
щує ГДК не виявлено.

З джерел децентралізованого питного водопоста-
чання (шахтний колодязь в с. Кр. Лука) досліджено 
1 пробу питної води на вміст нітратів, перевищен-
ня гігієнічного нормативу (50 мг/дм3) не виявлено 

З джерел централізованого питного водопостачан-
ня (водорозподільна мережа) в м. Гадяч досліджено 7 
проб питної на відповідність вимог ДСанПіН 2.2.4.-
171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної 
для споживання людиною». Відхилень по санітарно 
- хімічних показниках не виявлено. Відхилення від 
нормативу по мікробіологічних показниках виявлено 
в 7 пробах - виділено загальні коліформи, ентерококи 
(вул. Гагаріна 76, вул. Драгоманова, 22, вул. Котля-
ревського, 13, пров. Сумський, вул. Полтавська, 100, 
вул. Першотравнева, 116, пл. Соборна, 15 ). В зв’яз-
ку з мікробним забрудненням питної води, населен-
ню міста рекомендуємо для пиття вживати кип’ячену 
воду до нормалізації показників якості 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.

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

Нещодавно, українці вигадали новий жест – до-
лоня, прикладена до серця. Таким чином заклика-
ють вітати українських військових при зустрічі з 
ними. Цей жест покликаний продемонструвати за-
хисникам та захисникам, що їхні зусилля на цій вій-
ні та їхня боротьба за Незалежність високо цінують-
ся суспільством.

До команди Гадяцької МЦЛ приєднався новий лі-
кар, ортопед-травматолог Максим Боровик. Він на-
вчався в Сумському медичному університеті, про-
ходив інтернатуру на базі СумДУ та в Центральній 
міській лікарні м. Суми.

Максим Боровик може надавати широкий спектр 
послуг з лікування як ортопедичних захворювань так 
і травм різної локалізації

До лікаря можна записатися на прийом за телефо-
нами: 050-218-25-25, 096-218-25-25.

Гадяцька МЦЛ на Facebook

Світ дитинства завжди вабить нас своєю безтур-
ботністю, радістю від цікавих ігор, занять та веселих 
і захоплюючих розваг, щастям від зустрічі зі щири-
ми друзями. Саме такі емоції традиційно подарува-
ли дітям-переселенцям, які проживають у гуртожит-
ку, викладачі Гадяцького фахового коледжу культури 
і мистецтв ім. І. П. Котляревського Ярослава Ромен-
ська та Ольга Житченко.

Інформація із соцмереж

Під час подій, що відбувалися на території Вели-
кобудищанської громади в кінці лютого – на почат-
ку березня, бійцями територіальної оборони, військо-
вими та цивільними було захоплено чимало ворожої 
військової техніки. Танки, БМП, артилерія, засоби 
ППО було передано Сухопутним військам ЗСУ. Із 
трофейних танків створили танкову роту «Лтава». 
Танкісти пройшли бойовий вишкіл, нещодавно опа-
нували премудрості стрільби із закритих позицій та 
вирушають на бойові позиції поблизу Харкова. Во-
рог буде знищений його ж зброєю.

Територіальна оборона Полтавщини

ЕКОБЮЛЕТЕНЬ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ЖЕСТ 
ПОДЯКИ ВІЙСЬКОВИМ

ТРОФЕЙНІ ТАНКИ, 
ЗАХОПЛЕНІ ПІД 
ГАДЯЧЕМ, ВЖЕ НА 
БОЙОВИХ ПОЗИЦІЯХ

ІНТЕРАКТИВНЕ 
СВЯТО ДЛЯ ДІТЕЙ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

НОВИЙ ЛІКАР

З 18 липня поновлює рух вечірній рейс до м. Гадяч 
із Полтави та у зворотному напрямку. 

Відправлення автобусного рейсу з центрального 
автовокзалу Полтави о 17:30.

Маршрут руху автобуса: Полтава, Опішня, Зіньків, 
Бобрівник, Тепле, Гадяч.

Рейс виконується ЩОДЕННО. 
Дізнатися більше про графік руху на потрібний вам 

день та придбати квитки можна:
у касах центрального автовокзалу Полтави та ав-

тостанції Гадяча.
Контакт центр:
(095) 228-0000; (096) 228-0000; (063) 228-0000.
Телефон для довідок АС Гадяч: (093)792-25-54.

Автовокзал Полтава

Недільного дня, 17 липня, ми з друзями вируши-
ли в «Маркетопт», щоб докупити провізії та передати 
нашим захисникам Батьківщини на передову. 

Йдучи вулицею Шевченка, милувалися територія-
ми Гадяцького профільного ліцею імені Є.П. Кочергі-
на, комунального підприємства «Комунсервіс», дит-
садка «Веснянка». 

А ось і будівля номер 5. Колись у ній були струк-
турні підрозділи Гадяцької РДА, яку ліквідовано в 
березні 2021 року. Згодом це приміщення Гадяцька 
районна рада неправомірно передала Петрівсько-Ро-
менській сільській раді. 

З кінця минулого року воно у власності Гадяцької 
міської ради, тут розміщені її підрозділи, а частину 
орендують попередники. 

Але що це? При вході - вивіски Центру надання ад-
міністративних послуг та Відділу ведення державно-
го реєстру виборців колишньої РДА. 

Виникає запитання: чи буває тут керівництво місь-
кради? Точніше, чи бачили це заступники місько-
го голови? 

Мій один знайомий сказав, що мера критику-
вати не можна, бо його обрав народ, а народ не 
помиляється(!?!)

З-під фундаменту фасаду будівлі росте бур’ян, міс-
цями до метра висотою. Ми, як чемні громадяни, у 
двір не заходили, бо був вихідний день, але побачи-
ли на клумбі й території ще вищі бур’яни. 

Хлопці, хлопці, які сюди необхідні кошти, щоб на-
вести порядок? Аж ніякі. Потрібно добросовісно ви-
конувати свої функціональні обов’язки, а не чубити-
ся: хто більше зробив на минулих виборах. 

Олег Березенко, пенсіонер, м. Гадяч

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради ініці-
ював проведення громадського обговорення про пе-
рейменування деяких вулиць Гадяча. Відповідна ін-
формація, була опублікована на сайті громади, 14 
червня.

Вулицю Молодіжна планують перейменувати на 
вулицю Богдана Параки, з метою увічнення пам’яті 
гадячанина, що загинув захищаючи територіальну 
цілісність та незалежність України, 25 березня 2022 
року, в селі Ольховка, Харківської області. Прову-
лок Пролетарський перейменують на провулок Коб-
зарний, з метою повернення історичної назви.

Міська рада приймала пропозиції та зауваження 
від громадян з 14 червня по 14 липня. Протягом пе-
ріоду обговорення пропозицій та зауважень, щодо пе-
рейменування вищезгаданих вулиць, від мешканців 
міста та громади не надходило. Тепер, для перейме-
нування вулиці та провулку, потрібно, щоб відпо-
відне рішення підтримали депутати на черговій се-
сії міської ради.

Отже, «жодної пропозиції або зауваження за час 
громадських обговорень не надходило» - це свідчить 
про нульову активність громадян. Така сама нульо-
ва активність і у більшості депутатів міської ради із 
приводу назв вулиць в округах, від яких вони були 
обрані. Тільки уявіть, провулок Пролетарський тіль-
ки збираються перейменувати у 2022 році. У Гадячі 
ще залишається велика кількість вулиць та провул-
ків названих на честь «кого попало».

Хто всі ці люди і що вони зробили для міста?
Будько, Степаненко та Кіндратенко були акти-

вістами компартії, очільниками районного, обласно-
го комуністичного керівництва. Космодем’янська та 
Матросов – елементи комуністичної наочної агітації 
та «роздутої» пропаганди. Тімірязєв – радянський бі-
олог та фізіолог, який помер понад сотню років тому 
і немає жодного відношення до нашого міста, але в 
його честь названі провулок та вулиця. Російські 
письменники Лермонтов та Некрасов також «увін-
чані» в історію Гадяча. За сприянням радянського 
біолога та селекціонера Мічуріна була знищена про-
гресивна наукова школа генетики в Україні. Ляскін 
– генерал-майор червоної армії, за інформацією з від-
критих джерел керував дивізією, яка звільнила місто 
Гадяч від загарбників. Панфілов – генерал-майор, 
ім’я та «подвиг» якого широко використовувалось 
в пропаганді, не має ніякого відношення до Гадяча. 
Осипенко – радянська льотчиця, перша жінка удо-
стоєна званням Героя Радянського Союзу. Владко – 
письменник-фантаст і журналіст, який не має ніякого 
відношення до нашого міста. Тітов – радянсько-ро-
сійський космонавт, на його честь названа вулиця в 
Гадячі, на відміну від першого космонавта України 
Каденюка, для якого місця не знайшлось. Також є ву-
лиця Волгоградська.

Отже, нам абсолютно байдуже як називається ву-
лиця і нас цілком влаштовує радянська пропаганда 
«під носом». Активна громадянська позиція депута-
тів міської ради та мешканців міста  - це не про нас, 
а жаль. 

Загалом у виконавчого комітету міськради ще 
багато роботи у цьому напрямку, хотілося, щоб не 
зупинялися.

Влад Лидзарь

ФОТООБ’ЄКТИВ 
«ГАДЯЧ»

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ВУЛИЦЬ:

ВІДНОВЛЕННЯ 
АВТОБУСНОГО РЕЙСУ

ЗАВЕРШИЛОСЬ 
ГРОМАДСЬКЕ 
ОБГОВОРЕННЯ
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Минулого тижня
народилося 
5 немовлят

3 особи 
пішли
з життя

14 пар
одружилися

3 пари
розлучилися

Слідчі відділення поліції № 2 (м. Лохвиця) Мирго-
родського райвідділу розкрили справу щодо причет-
ності 33-річної жительки Лохвицької тергромади до 
привласнення коштів, які надходили на картрахунок 
72-річного мешканця Лохвиці за оренду земельних 
паїв. Фігурантку обґрунтовано підозрюють у прове-
денні більш як 20 незаконних операцій з банківським 
рахунком пенсіонера. Про це повідомили у відділі ко-
мунікації поліції Полтавщини.

Правоохоронці встановили, що за допомогою вста-
новленого на власному телефоні мобільного засто-
сунку, підозрювана (на прохання потерпілого) від-
крила на його ім’я рахунок для нарахування орендної 
плати за землю. Додаток з банківськими реквізитами 
пенсіонера жінка не видалила. Натомість, отримавши 
безперешкодний доступ до банківського рахунку та 
коштів, таємно витратила на власні потреби близько 
70 тисяч гривень.

Слідчі, за процесуального керівництва Миргород-
ської окружної прокуратури, інкримінують фігурант-
ці крадіжку, вчинену повторно (частина 2 статті 185 
Кримінального кодексу України). На даний час до-
судове розслідування у кримінальному проваджен-
ні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. 
 Санкція інкримінованої статті передбачає арешт на 
строк від 3 до 6 місяців або до 5 років обмеження чи 
позбавлення волі.

Подія сталася 9 липня на території одного з при-
ватних будинків міста.  Близько 11:00 від бригади 
швидкої медичної допомоги до поліції надійшло по-
відомлення про те, що в одному з приватних будин-
ків міста стався вибух.

На місце події правоохоронці встановили, що під 
час приготування сезонної закрутки на саморобній 
плиті, що була встановлена у дворі, від нагріву лоп-
нула азбестова труба. Саме в цей час діти та дорослі 
знаходилися у дворі.

В результаті без госпіталізації тілесні ушкоджен-
ня отримали 2-річний хлопчик, 14-річна дівчинка та 
54-річна жінка.

Поліція Сумської області

Зранку, 15 липня, між селами Басівка і Юнаківка, 
Сумської області, авто з двома цивільними людьми 
підірвалося на міні.

Один чоловік загинув на місці, інший – з важки-
ми травмами, переломами та опіками знаходиться 
в лікарні.

Наразі з’ясовуються причини, з яких чоловіки ви-
рішили звернути з проїзного шляху, рух яким було 
дозволено, і поїхали забороненою дорогою з познач-
кою «міни». Більшість території Сумщини наразі 
обстежено та розміновано вибухотехніками ДСНС 
та поліції.

Але якщо ви бачите позначку «міни» або «терито-
рія замінована» – не варто випробовувати долю і пе-
ревіряти цей факт.

Уважність та обережність – ваше життя та здоров’я.

СТС Суми

У РОМНАХ 
ВИБУХНУЛА 
САМОРОБНА ПЛИТА

АВТІВКА З 
ЦИВІЛЬНИМИ 
ПІДІРВАЛАСЯ НА МІНІ

ЗА ДВА РОКИ 
ВИКРАЛА 70 ТИС. 
ГРН З РАХУНКУ 
ПЕНСІОНЕРА

Управління Служби безпеки України в Полтав-
ській області очолив Іван Рудницький.

Про це 19 липня стало відомо з сайту Президента.
Також Зеленський підписав указ №511/2022 про 

звільнення Євгена Борзілова з посади начальника 
Управління СБУ в Полтавській області.

Довідково:
Іван Рудницький народився 14 січня 1978 року у 

м.  Дрогобич.
У 2014-2015 роках працював заступником началь-

ника СБУ у Закарпатській області.
У 2015-2018 роках обіймав посаду заступника на-

чальника СБУ у Львівській області.
У 2019 році очолив СБУ в Закарпатській облас-

ті. Президент звільнив його з посади 19 липня 2022 
року.

До ІВ «Полтавщини» звернувся народний депу-
тат Олексій Мовчан (фракція Слуга народу) з про-
ханням висловити своє занепокоєння з приводу при-
значення голови Полтавської обласної організації 
«ОПЗЖ» Олега Сазонова командиром ДФТГ «Пра-
вобережжя № 1» (Кам’янопотоківська тергромада).

Таке призначення випливає з наказу командира 
військової частини А1155 Ігоря Танцюри.

Олексій Мовчан повідомив, що вже отримав нега-
тивну реакцію від своїх виборців:

«Вперше в України керівник обласної організації 
ОПЗЖ (діяльність якої призупинено) очолив добро-
вольче формування. Люди, добровольці в ДФТГ, про-
сто хлопці з ТРО кажуть, що таке призначення — це 
підготовка до здачі ворогу громади та Кременчуць-
кого району, адже Сазонов знатиме позиції, склади 
зброї і т.д. Я розумію, що він хоче вбудуватися в си-
стему координат військового часу, щоб після війни 
сказати: «Я теж патріот і військовий доброволець». 
Але нагадаю, що 15 лютого на сесії облради Сазонов 
не проголосував за політичну резолюцію щодо агре-
сії РФ та навіть заперечував її можливість.

Нагадаємо, у березні у Полтавській облраді при-
пинила існування фракція партії «Опозиційна плат-
форма — За життя», яку очолював депутат Олег Са-
зонов. Натомість утворилася депутатська група «За 
Полтавщину».

Повідомляє ІВ  «Полтавщина»

Близько 01:00, 16 липня, до поліції надійшло по-
відомлення від місцевих жителів, що на території 
приватного домоволодіння в нагірній частині Кре-
менчука група чоловіків порушує тишу під час ко-
мендантської години. Також заявники повідомили, 
що чули постріли. Про це повідомили у відділі кому-
нікації поліції Полтавщини.

На місце події прибули працівники Батальйону по-
ліції особливого призначення ГУНП Полтавщини, 
патрульні поліцейські, нацгвардійці та слідчо-опе-
ративна група поліції Кременчука. Сергій Рекун, за-
ступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«Під час проведення першочергових слідчих дій 
на місці події працівники поліції, під процесуальним 
керівництвом Кременчуцької окружної прокурату-
ри, вилучили мисливську рушницю та дозвільні до-
кументи на зброю. Також поліцейські встановили, 
що рушниця належить місцевому мешканцю, 1975 
року народження. На часі всі учасники інциденту 
встановлені та дають покази слідчим.  За даним фак-
том слідчим підрозділом поліції, під процесуальним 
керівництвом Кременчуцької окружної прокурату-
ри, розпочато досудове розслідування за частиною 
4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу 
України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років 
позбавлення волі. Тривають слідчі дії. Обставини та 
мотиви правопорушення з’ясовуються.

Про це пише МОН. 
Що необхідно зробити перед відкриттям школи:
перевірити заклад освіти та прилеглі території на 

наявність вибухонебезпечних предметів;
• підготувати системи оповіщення 

з урахуванням дітей з 
порушеннями зору та слуху;

• визначити та позначити шляхи евакуації, 
підготувати і обладнати укриття;

• створити запаси води та медикаментів;
• провести тренування щодо дій у разі 

повітряної тривоги і охорони здоров’я, 
надання домедичної підготовки;

• під’єднати Wi–Fi в укриттях 
для проведення занять.

Що мають знати батьки
Омбудсмен Сергій Горбачов розповів «Українській 

правді. Житя», що школа повинна спілкуватися з 
батьками. Зокрема, перед початком навчального року 
школи мають провести інформаційну роботу з бать-
ками, показати укриття і де під час повітряної триво-
ги будуть перебувати діти. Також мають розробити 
та донести до відома дітей, батьків, вчителів прави-
ла перебування в укритті, правила передачі дитини 
батькам після завершення тривоги та інші безпеко-
ві питання.

Відповідну роботу необхідно провести з вихован-
цями, учнями та студентами щодо безпеки, ознайо-
мити з правилами евакуації до укриття та перебу-
вання у ньому.

Що має бути в укритті
Найпростіші укриття забезпечуються:

• місцями для сидіння (лежання) - 
лавками, стільцями, ліжками тощо;

• місткостями з питною (з розрахунку 2 л на 
добу на одну людину) та технічною водою (за 
відсутності централізованого водопостачання);

• контейнерами для зберігання 
продуктів харчування;

• виносними баками для нечистот, 
що щільно закриваються;

• резервним штучним освітленням 
(електричними ліхтарями);

• засобами пожежогасіння;
• засобами надання медичної допомоги;
• засобами зв’язку та оповіщення 

(телефоном, радіоприймачем);
•  шанцевим інструментом (лопатами штиковими 

та совковими, ломами, сокирами).

НОВИЙ 
НАЧАЛЬНИК СБУ 
ПОЛТАВЩИНИ

СЕРЕД НОЧІ 
СТРІЛЯЛИ З 
МИСЛИВСЬКОЇ 
РУШНИЦІ

ЗДУРІТИ: 
ПРЕДСТАВНИК 
ОПЗЖ ОЧОЛИВ 
У КРЕМЕНЧУЦІ 
ДОБРОВОЛЬЧЕ 
ФОРМУВАННЯ

ЩО МАЮТЬ ЗНАТИ 
БАТЬКИ ПЕРЕД ТИМ, 
ЯК ВІДПРАВЛЯТИ 
ДИТИНУ ДО ШКОЛИ 
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На Полтавщині планують збільшити фінансуван-
ня обласної програми соціального захисту населен-
ня та запровадити нові виплати.

14 липня на бюджетній комісії Полтавської облас-
ної ради директор Департаменту соціального захи-
сту населення ПОВА Людмила Корнієнко розповіла 
про зміни до обласної програми соціального захи-
сту та соціального забезпечення населення на 2021 
— 2025 роки. За її словами, зміни до програми внесе-
но зміни за чотирма напрямами, один із яких — про-
довження виплати одноразової допомоги членам сі-
мей загиблих захисників і захисниць України: «На 
сьогодні вже проведено виплати 90 сім’ям по 50 ти-
сяч гривень. Та підготовлено 38 пакетів документів, 
які будуть розглянуті завтра на засіданні комісії. Та-
кож ми продовжимо призначення і виплату щомісяч-
ної матеріальної допомоги кожній дитині загиблого 
по 2550 грн. На сьогодні вказану допомогу отриму-
ють 112 дітей в області.

Крім того, на Полтавщині 44 родини загиблих бій-
ців уже отримали одноразову допомогу від держави 
по 15 млн грн.

2-й напрям — виплата одноразової грошової допо-
моги всім сім’ям загиблих учасників АТО до Дня за-
хисника України, по 3 тисячі гривень.

3-й новий напрям — проведення з обласного бю-
джету виплати одноразової матеріальної допомоги 
особам, які отримали поранення, контузію чи каліц-
тво під час захисту незалежності, суверенітету та те-
риторіальної цілісності України.

Це в основному військовослужбовці. Пропонуєть-
ся виплата до 20 тисяч гривень, у залежності від сту-
пеню отриманих травм. В основному допомога буде 
направлена на реабілітацію. Крім того, на вказаних 
осіб, які отримали інвалідність, також поширюєть-
ся отримання безкоштовного санітарно-курортного 
оздоровлення. Також безкоштовне санітарно-курор-
те оздоровлення передбачено для членів сімей заги-
блих захисників.

4-й новий напрям — виплата одноразової грошової 
допомоги сім’ям загиблих цивільних осіб та постраж-
далим цивільним особам внаслідок авіаударів, зброй-
них нападів в період військового стану.

Передбачена виплата членам сімей загиблих ци-
вільних осіб по 50 тисяч гривень з обласного бю-
джету і до 25 тисяч гривень цивільним особам в за-
лежності від рівня отриманих травм. Рішення буде 
приймати обласна комісія відповідно до поданих до-
кументів. У період з 24 лютого по 30 червня поточно-
го року на Полтавщині загинули 24 цивільні особи і 
108 осіб отримали травми. На вказані напрями буде 
виділено 27 мільйонів 200 тисяч гривень.

Полтавська облрада

На засіданні депутатської комісії Полтавської 
облради з питань правоохоронної діяльності депу-
тати розглянули внесення змін до комплексної про-
грами щодо забезпечення законності, правопорядку, 
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 
та оборонної роботи на 2021-2027 роки.

Депутати вирішили направити:
3 млн 750 тис. грн — ГУНП України 
у Полтавській області;
200 тис. грн — Полтавському 
обласному ТКЦ та СП;
5 млн 750 тис. грн — управлінню 
СБУ у Полтавській області;
1 млн 500 тис. грн — територіальному 
управлінню ДБР;
2 млн 200 тис. грн — Полтавському 
НДЕКЦ МВС України;
3 млн грн — військовим частинам 3052 та 
3059 Національної гвардії України;
359 тис. грн — ДУ «Полтавська установа 
виконання покарань (№ 23)»;
30 млн 200 тис. грн — ГУ ДСНС 
України у Полтавській області.
Нагадаємо, що в рамках надання додаткових ко-

штів рятувальники області мають отримати пожеж-
ний автопоїзд.

«Полтавщина»

ПІДТРИМКА СИЛОВИХ 
ТА ПРАВООХОРОННИХ 
СТРУКТУР

ПОЛТАВСЬКА 
ОБЛРАДА ВИПЛАТИТЬ 
ПОРАНЕНИМ ТА 
ПОКАЛІЧЕНИМ 
ЗАХИСНИКАМ 

У Полтаві не купуватимуть 1000 бронежилетів 
по 18900 грн, бо харківська компанія «Топ Трейдінг 
Лайн» не змогла виконати всі умови закупівлі. За-
мість цього кошти спрямують на зимову форму для 
ТрО ЗСУ.

Департамент з питань оборонної роботи, цивільно-
го захисту та взаємодії з правоохоронними органами 
Полтавської ОДА 11 липня розірвав договір на по-
ставку 1000 бронежилетів для зовнішнього носіння 
на 18,9 млн грн. Причиною стало те, що постачаль-
ник не зміг виконати істотні умови договору. Про це 
стало відомо з порталу Prozorro.

Нагадаємо, замовлення на поставку бронежилетів 
4-го класу захисту по 18900 грн/шт Департамент ци-
вільного захисту зробив у червні. Тоді ми порівняли 
закупівлю з іншими регіонами, які отримують бро-
нежилети з таким же рівнем захисту, але дешевше. 
Керівник установи тоді пояснив, що ціна продикто-
вана якісними характеристиками захисного споря-
дження. Бронежилети харківського ТОВ «Топ Трей-
дінг Лайн» мають усі необхідні сертифікати, вони 
легші і товщі, а також беруться з офіційно відстрі-
ляної партії.

Як виявилося, саме останній пункт був однією з 
причин розірвання договору. Компанія не змогла 
в обумовлені терміни надати бронежилети саме з 
тих партій, які пройшли необхідну перевірку на міц-
ність, тобто були відстріляні. Про це повідомив ди-
ректор Департаменту Віктор Стеблянко. Також він 
додав, що була ще одна причина відмовитися від за-
купівлі — відсутність подальшої потреби. Підрозді-
ли місцевої територіальної оборони уже забезпечені 
бронежилетами 4-го класу захисту повністю. Тому 
нової закупівлі такого спорядження Департамент не 
оголошуватиме.

«Звісно, ми могли б придбати бронежилети для 
ДФТГ, але такої потреби наразі немає. Тому кошти 
ми спрямуємо на придбання зимової форми для вій-
ськових», — зазначив Віктор Стеблянко.

За даними власних джерел ТОВ «Топ Трейдінг 
Лайн», яке намагалося продати полтавцям броне-
жилети по 18900 грн, відправляло дешевші комерцій-
ні пропозиції іншим потенційним замовникам. На-
приклад, за два тижні після підписання полтавського 
договору, компанія озвучувала ціну у майже 15000 
грн за бронежилет. Але партія там мала бути більша.

«Полтавщина»

108,6 тис. угод укладено в межах ринку землі ста-
ном на 11 липня 2022 р. Про це повідомляє Мініс-
терство аграрної політики та продовольства України.

ТОП-3 областей за площею земель стали Харків-
ська (37,2 тис. га), Дніпропетровська (22,15 тис. га) 
та Херсонська (21 тис. га). За кількістю угод лідиру-
ють Харківська (10431), Вінницька (7951) та Полтав-
ська (7917) області.

В Україні у рамках ринку землі вже укладено 108 
636 угод. Зокрема, у Полтавській області зареєстро-
вано 8013 правочинів.

Подали заяви для отримання доступу до Держав-
ного земельного кадастру 5567 нотаріусів. Всього 
заяв – 6253, із них погоджено 5488, відмову отрима-
ли 764, в черзі – 1.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром пра-
цюють у штатному режимі. Серед регіонів-лідерів за 
площею земель, щодо яких зареєстровано правочи-
ни, – Харківщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, 
Кіровоградщина та Полтавщина.

«БМ»

У зв’язку з майбутньою складною зимою, україн-
ська влада активно веде підготовку до опалювально-
го сезону, розробляючи різні сценарії. 

Про це заявив прем’єр-міністр країни Денис Шми-
галь. За його словами, підготовка включає 4 основ-
ні аспекти. Достатня кількість запасів газу, достатня 
кількість запасів вугілля, готовність енергогенеру-
вальних підприємств та інфраструктури, підготовка 
до екстрених ситуацій.

При цьому Кабмін не планує підвищувати тарифи 
на комунальні послуги та продовжить виплачувати 
субсидії українцям, які потребують допомоги з оп-
лати комуналки, передає УНН.

Цьому багато в чому сприятиме домовленість зі 
Світовим банком та ЄБРР про виділення Україні по-
над 500 млн доларів для підготовки до опалювально-
го сезону.

Також в Україні прогнозується нова хвиля вну-
трішніх переселенців: до 500 тисяч із сходу за захід із 
територій де не буде опалювального сезону.

«БМ»

Ми проінспектували місцеві магазини і намагали-
ся встановити, на які продукти після початку пов-
номасштабної війни з рф обвалився попит. Отже, 
насамперед це непродовольчі товари не першої не-
обхідності. Люди зараз максимально зосереджені на 
покупках товарів, які їм потрібні. Якщо говорити про 
продукти, то покупці відмовляються від того, що для 
них сьогодні не має якогось вирішального значення. 
Насамперед ми фіксуємо падіння продажів конди-
терських виробів: різні торти, тістечка, печиво, шо-
коладі цукерки тощо.

Як не дивно, не зафіксовано зростання продажів 
алкогольних напоїв – ситуація стабільна і суттєво 
продажі не змінилися. Попри всі побоювання, люди 
більше пити не стали.

Також, найбільше просіли товари високого ціново-
го сегменту. Просів сегмент риби, насамперед свіжої. 
Ціна відразу ж змінилася на лосось, форель, морепро-
дукти і тому там падіння продажів є досить значним. 
У м’ясі росте попит на курку, на свинину знизився, 
менше купують ковбас високого цінового сегменту.

Багато категорій втрачено просто через відсутність 
асортименту – ті ж соуси та кетчупи, солодкі напої та 
напої загалом.

Виходячи з категорій повсякденного попиту, дещо 
просіли традиційні молочні вироби: тверді сири, 
вершки, масло.

За підсумками травня – червня у лідерах продажів 
знаходяться: яйця, банани, цибуля, а також традицій-
ні продукти першої необхідності, такі як крупи, ма-
каронні вироби, цукор, олія, борошно.

«БМ»

Майже мільярд гривень у бюджеті утворився за 
рахунок його перевиконання, залишків та субвен-
цій. Про це повідомили на сайті Полтавської облас-
ної державної адміністрації.

Проєкт рішення Полтавської обласної ради «Про 
внесення змін до показників обласного бюджету на 
2022 рік» підтримали під час засідання профільної 
комісії з питань бюджету та управління майном 18 
липня. Перерозподіляти кошти планують наступ-
ним чином:

200 млн грн – на резервний фонд обласного бюдже-
ту для проходження опалювального сезону;

майже 155 млн грн – на медицину: закупівлю лі-
ків, витратних матеріалів, обладнання й генераторів;

50 млн грн – на будівництво фортифікаційних спо-
руд в області;

близько 46 млн грн – для збільшення фінансової 
підтримки військових, правоохоронців і рятуваль-
ників (на закупівлю модульних бліндажів, спецтран-
спорту й обладнання для розмінування);

майже 41 млн грн – на продовження соціальних ви-
плат для захисників і захисниць України, їхніх сімей 
і малозахищених жителів області; 

33 млн грн – на гаряче харчування для дітей та при-
дбання генераторів у школи.

Нагадаємо, що на будівництво нового житла для 
переселенців планують виділити понад 2 млрд грн із 
державного та місцевих бюджетів Полтавщини.

«БМ»

БРОНІКИ НЕ 
КУПУВАТИМУТЬ

ЇСТИ СТАЛИ МЕНШЕ

РИНОК ЗЕМЛІ 
ПРОДАНО 256 ТИС. ГА

ПЕРЕВИКОНАННЯ 
БЮДЖЕТУ 
ОБЛАСТІ - 
МАЙЖЕ МІЛЬЯРД

НАЙСКЛАДНІШИЙ 
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ 
СЕЗОН
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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

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

Тел.: +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 
ДОРОГОКуплю корів, 

биків, телиць, 
свиней, 

баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

те
л.

СВИНЕЙ 
0502541132

КУПЛЮ

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
. 

Віддамо цуценят 
у добрі руки

Т ел. 0681659460
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Минулої суботи закохані серця поєднали:

Амельченки Дмитро та Ксенія 
(Кулик), м. Гадяч та м. Лохвиця;
Чадіни Олександр та Людмила 
(Кононенко), с. Стасі та с. Вельбівка.
Щасливих вам світанків і романтичних вечорів, 

радісних днів і миру, вірної любові, вічного розуміння 
і міцного здоров›я. Хай всі ваші спільні мрії 
здійснюються!

Фото. В. Лидзаря

ВІТАЄМО 
МОЛОДЯТ!

Амельченки Дмитро та Ксенія (Кулик)

Чадіни Олександр та Людмила (Кононенко)

Концерти відбулись у Петрівці-Роменській, 
Березовій Луці, Ручках та Середняках. 
На музичних заходах збирали кошти на 
підтримку Збройних Сил України та наших 
воїнів - земляків.
Загалом на території громади зібрали  49 тис. 788 

грн., зокрема у:
Петрівці-Роменській – 14 тис. 788 грн;
Ручках – 16 тис. грн.;

Березовій Луці – 11 тис. 500 грн.;
Середняках – 7 тис. 500 грн.
Всі кошти будуть передані нашим захисникам.
Дякуємо всім, хто долучився до збору коштів!
Особлива дяка нашим артистам, які підготували чу-

дові та патріотичні концертні програми!

Петрівсько-Роменська ТГ
Фото: Євгенія Швед

«МАЛЕНЬКИЙ 
ВНЕСОК – 
ВЕЛИКИЙ КРОК 
ДО ПЕРЕМОГИ»
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Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

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

макулатуру, поліетилен, беги 

Тел. 0501838458, 0980922374

Очищення 
димоходів, камінів, 

вентиляційних 
каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від 

100 до 400 мм. 

25

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

095827690825Тел.0958276908

ПІДПРИЄМСТВО 
НАДАЄ ПОСЛУГИ 

АСЕНІЗАТОРА ЗІЛ - 130 

(ВИКАЧКА ВИГРІБНИХ ЯМ 
ТА ТУАЛЕТІВ,

 ПРОМИВКА ТА ПРОЧИСТКА 
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ)

ОБ’ЄМ 6 М КУБ

Обласний інформаційно-рекламний тижневик
«Базар Медіа в Україні»
Свідоцтво про реєстрацію
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БУДИНКИ
Продаж

 БУДИНОК, вул. Кондратенка, 
113. Газ, вода, з/д 6 соток. Недо-
рого. Тел. 0505976790. 
 БУДИНОК, пров. Чапаєва, 22. 
Всі комунікації, два входи, від пер-
шого власника. З/д 6,9 соток, гос-
подарські споруди, з/п 73 м.кв. Тел. 
0954238850
 БУДИНОК цегляний, с. Петрів-
ка-Роменська, площа 85,7 м.кв., з/д 
15с. Є газовий котел та груба, водо-
постачання, колодязь, л/кухня, 2 
сараї, 2 погреби, сад, 2-поверховий 
гараж на 2 авто. Ціна 12 тис. у.о. Тел. 
0509340307
 БУДИНОК, 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 під дачу, с. Броварки. 
З/д 30 соток. Вода у дворі, пічне 
опалення. Тел. 0955338675
 БУДИНОК, 86 м. кв., пров. Сум-
ський, 54. Поруч центр. Газ, вода, 
господарські споруди. Ціна дого-
вірна. Тел. 0951350748
 БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 80 м.кв. 
Всі господарські споруди, зруч-
ності. З/д 10 соток. Недорого. Тел. 
0953995098.
 БУДИНОК, р-н дитбудинку, л/
кухня, гараж, сарай, з/д 9 соток, газ, 
вода. Тел. 0661196506
 1/2 БУДИНКУ, за великим кругом. 
Газ, вода, господарські споруди, з/д 
7 соток, приватизована. Можливий 
обмін. Тел. 0955711574. 

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.
 КВАРТИРА, с. Петрівка-Ромен-
ська. Квартира в гарному стані , 
готова до заселення ( газове опа-
лення, вода, санвузол в наявності). 
У вартість входить гараж та неве-
лика прибудинкова територія. Тел. 
0674184749 (Леся)
 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. 
 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. 
 3-КІМН.кв., 5-й поверх, лічиль-
ники, опалення централізоване, не 
кутова, вул. Полтавська, 100. Тел. 
0667121463. 
 КВАРТИРА, р-н болгарського 
містечка. Усі зручності та індивіду-
альне опалення. Ціна при огляді. 
Тел. 0956262141.
 3-КІМН.кв., 68,7 м.кв., 1-й поверх, 
індивідуальне опалення, р-н Сар-
ського. Тел. 0953115816.
 1-КІМН.кв., 3-й поверх, з/п 45,7 
м.кв., р-н старі Черемушки. Тел. 
0958950040, 0956193381. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

 З/Д 16 соток, приватизована, з 
фундаментом, 150 МЗ в «болгар-
ському містечку». Тел. 0953514363 
 З/Д під будівництво житлового 
будинку, площа 25 соток, с. Малі 
Будища (нагорі, біля зупинки ). Тел. 
0953514363 
 З/Д 8 соток, з нежилим 
будинком. Комунікації частково, 
молодий сад. Вул. Першотрав-

нева, 111. Ціна договірна. Тел. 
0956843543
 З/Д 10 соток,  приватизована. Є 
погріб, сад, поряд великий ставок. 
Вул. Ставкова. Ціна договірна. Тел. 
0955870932. 

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

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
 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
 1 КІМН. кв., подобово, р н Чере-
мушки. Тел. 0501607067

ГАРАЖІ
Продаж

 ГАРАЖ, р-н Сарського перехрестя, 
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
 СІВАЛКА зернова 6,3 м. Повний 
комплект. Тел. 0680539775. (12)
 ПРИЧЕП тракторний, 1-осний. Ціна 
договірна. Тел. 0507184743

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-2105, 1987 р.в., робочий стан, 
КПП 4ст., бензин, червоний колір. 
Ціна 20 тис. грн. Тел. 0953255822
 ВАЗ-21043, 1999 р.в. Тел. 
0990029832. 

МОТО
Продаж

 МОТОЦИКЛ BAJAJ Boxer 
BM-150UG, 2019 р.в., КПП 5ст., 
гарний стан. Протикрадіжна система, 
підігрів керма, тахометр. Тел. 
0957702302.    
 МОТОЦИКЛ  «ДНЄПР» в робочому 
стані. Тел. 0669383832
 МОТОЦИКЛ  «ДНЄПР». На зап-
частини. Тел. 0669383832

 МОПЕД «Рига Д-6», 1500 грн. Тел. 
0956120570. 

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

 Б/В ГУМА ТА ДИСКИ з Європи. 
Великий вибір на будь-який 
бюджет. Під замовлення і в наяв-
ності. Тел. 0668088886 (Сергій)
 ГБО 2-го покоління, б/в, гарний 
робочий стан. Повний к/т. Підійде до 
ВАЗ, ГАЗ, «Москвич». Ціна 2000 грн. 
Тел. 0995141773
 ГУМА літня Continenta lConti Sport 
Contact, 4 шт., 225/55 R18. Гарний 
стан, без гуль, самоклеючі. Ціна 350 
грн./шт. Тел. 0997854867

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
 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

МЕБЛІ
Продаж

 ШАФА з антресоллю. Стіл роз-
кладний, тумбочки в спальню. Тел. 
0993006533

РІЗНЕ
Продаж

 ВЕЛОСИПЕДИ з Європи на 
будь-який смак та бюджет. Тел. 
0668088886 (Сергій)
 ХОЛОДИЛЬНИК, пральна 
машина, газова плита, морозильна 
камера, м/х піч. Тел. 0953094117
 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
 ЗЕРНО КУКУРУДЗИ, сухе. Тел. 
0957403415
 ПУХ (8 кг.). Стіл 1-тумбовий, візок 
металевий, дошки меблеві (поліро-
вані), граблі, лопати, вила, мішки 
джутові. Тел. 0990549626. 
 ВЕЛОСИПЕД дитячий 7-10 років. 
Порічки жовті. Тел. 0509779570.
 МЕБЛІ. Стільці. Лампа паяльна. 
Бак для душа. Сітка рабиця.  
Палатка. Каністри. Бочки. Дитячий 
велосипед та взуття. Телевізор. 

Відеомагнітофон, колонки. В’я-
зальна машина. Тел. 0955711574. 
 ТЕЛЕВІЗОР «Thomson», розмір 
екрану 42х32, кольоровий, 2002 р.в. 
м., Гадяч. Тел. 0999533821. 
 ЗЕРНО КУКУРУДЗИ, сухе. Тел. 
0957403415
 КОМПРЕСОР автомобільний, ста-
ціонарний, 220В. Тел. 0999533821.
 ВЕЛОСИПЕД «Україна», б/в, 
недорого. Тел. 0975922976. 
 ЦЕГЛА б/в. Електро моток 
оса, 1000 грн. Пральна машина 
радянського виробництва. Тел. 
0661606839. 
 ВІДДАМ дитяче ліжко, ванночку 
дитячу та горщику. Тел. 0958897387.  
 ВЕЛОСИПЕД дитячий для 
дівчинки 4 - 9 р., гарний стан. Ціна 
1200 грн. Тел. 0662683686. 
 КРІСЛА розкладні, 2 шт. Ліжко 
1-спальне. Комод. Одіяло шерстяне. 
Посуд, банки. Тел. 0992739512. 
 ВИШНІ домашні. Тел. 0665776669. 
 ВАГОНКА, вікно фронтонне, бочка 
200л. (цинк), бідон молочний 40л., 
короб дверний (дуб), каністри 20, 
40л., люстра б/в. Тел. 0995372117. 
 МОРОЗИЛКА вертикальна на 
200л. Стіл кухонний, дерев’яний, р. 
1,7х0,7м. Килим на підлогу 3х4м. 
Банки 3л. Тел. 0991796035. 
 ВЕРСТАТ деревообробний, цирку-
лярка, фуганок. Тел. 0971219623

ТВАРИНИ
продаж

 КОЗИ ДІЙНІ. Тел. 0504047052
 ВІДДАМ у добрі руки кошенят
від 3-мастної кішечки. Три котики 
і кішечка. Народжені 14.05.22. 
Все їдять, до лотка привчені. Тел. 
0660054001
 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
 ТЕЛИЧКА, с. Лютенька, чер-
воно-ряба. Недорого. Тел. 
0509626337.   
 БИЧОК молочного віку. Тел. 
0665737580. 
 КОЗЕНЯТА – 2 цапики, вік 5міс., 
кізочка, вік 5 міс. с. Красна Лука. 
Тел. 0666100366. 
 КОЗЕНЯТА зааненської породи. 
Цапики і кізочки, вік 2 міс. Тел. 
0995586145

БЮРО ЗНАХІДОК

 ВТРАЧЕНІ дипломи та додатки 
до дипломів про закінчення 9-го 
та 11-го класів Гадяцької серед-
ньої школи №2 виданих на ім’я Ігоря 
Богдановича Малахівського

ЗНАЙОМСТВА

 ШУКАЮ одиноку переселенку
згідну на переїзд у село з усіма зруч-
ностями. Тел. 0994811302

ПОСЛУГИ

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, 
хлібопічок та іншої побутової 
техніки. Ремонт електроін-
струментів. Тел. 0953255822, 
0678862611

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
м/х пічок, м’ясорубок, мульти-
варок, блендерів-комбайнів, пило-
сосів, хлібопічок, духових шаф, 
інвекторних зварок, зарядних 
пристроїв, «болгарок», дрилів та 
ін. Виїзд на замовлення. Досвід 
роботи 12 років. Доступна ціна. 
Тел. 0957423588, 0684830471
 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ РОБІТ: 
монтаж – демонтаж, металоп-
ласт – екопласт, каналізація. Вста-
новлення лічильників, бойлерів, 
насосних станцій. Вода, опа-
лення. 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, пар-
кани. Бетонування та інші буді-
вельні роботи. Тел. 0960767071, 
0669958382 
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової техніки. 
Ремонт електроінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611
 РОЗПИЛ ДЕРЕВ будь-якої 
складності. Покос газону та трави. 
Тел. 0502300290 (Юрій)
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
ЗІЛ-САМОСКИД. Привезу: пісок, 
щебінь, гранвідсів. Вивезу сміття, 
тощо. Доставка по місту та району. 
Тел. 0667030045, 0987650405
 КОПАЄМО, чистимо та підко-
пуємо колодязі (ручна робота). 
Якісно. За помірними цінами. Тел. 
0950116250
 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-якої 
складності. 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, гіпсо-
картон, пластик, ламінат, ліно-
леум. Санвузол під ключ. Тел. 
0662806685
 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 тех-
ніки. Ремонт електроінстру-
ментів. Тел. 0953255822, 
0678862611
 КОПАЄМО, чистимо та погли-
блюємо колодязі. Копаємо кана-
лізації. 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).(3)
 ФАРБУВАННЯ ДАХІВ. Земельні 
та інші фізичні роботи. Тел. 
0997944073 
 ВИКОНАЄМО РОБОТИ: якщо у 
вас є тріщини у будинку, то вам до 
нас. Копаємо, армуємо, заливаємо 
бетон! Монтаж/демонтаж дахів та 
парканів. Тел. 0991447497.(4)
 ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь, гран-
відсів, цеглу, глину, землю, 
перегній, гній, дрова рубані. 
Вивезу сміття. Тел. 0669568122
 УТЕПЛЕННЯ ПРИВАТНИХ 
БУДИНКІВ ТА БАГАТОПОВЕР-
ХІВОК. Комплексний ремонт 
житла. Професійно, якісно, відпо-
відально! Бригада без шкідливих 
звичок. Телефонуйте, за ціну домо-
вимось. Тел. 0508167844
 ВИКОНАЄМО БУДІВЕЛЬНІ 
РОБОТИ. Кладка цегли, каменю, 
блоків. Виїзд по району. Тел. 
0500429024
 КЛАДКА ЦЕГЛИ. Можливий 
виїзд по району. Тел. 0993642826
 ДОБРІ СПРАВИ. Надаємо 
послуги по прибиранню, по 
догляду за літніми людьми, дітьми. 
Тел. 0689073456
 ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА: монтаж 
та ремонт внутрішньої електропро-
водки. Тел. 0667462853

РОБОТА

 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 
 ПОТРІБЕН РЕПЕТИТОР з мате-
матики для підготовки до здачі ЗНО. 
Тел. 0956751072
 На роботу потрібні ОХОРОННИКИ
для охорони колгоспів. Оформлення 
не обов’язкове. Тел. 0995622649
 На роботу у м. Київ потрібен 
ПОМІЧНИК КУХАРЯ ТА ГОРНІЧНІ. 
Тел. 0672094393
 Надам роботу ВОДІЮ категорії 
«D» з досвідом роботи на маршрутах 
далекого слідування. З/п висока. 
Тел. 0992908542

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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На жаль, не існує секретної страви, яка б могла, 
наче рукою, зняти стрес. Але їжа точно може допо-
могти з ним боротися. Забігаючи наперед, скаже-
мо, що це не має жодного відношення до піци, бутер-
бродів із лікарською ковбасою, відерця пломбіру чи 
будь-якої іншої «комфортної» їжі, якою ми (іноді) 
вгамовуємо нерви. У цьому матеріалі – лише здоро-
ві продукти, які здатні позитивно впливати на нашу 
нервову систему.

Субпродукти
Розуміємо, чим вам можуть не подобатися субпро-

дукти на кшталт печінки, сердець, нирок та інших 
органів, але вони є багатим джерелом вітамінів гру-
пи В – особливо В12, В6, рибофлавіну (В2) та фолі-
євої кислоти (В9).

Вітаміни групи В беруть активну участь у вироб-
ництві нейромедіаторів – дофаміну й серотоніну — 
які допомагають регулювати настрій і покращува-
ти його. Всього один шматочок (85 грамів) яловичої 
печінки забезпечує понад 50% добової норми вітамі-
ну B6 і фолієвої кислоти, понад 200% рибофлавіну й 
понад 2000% вітаміну B12.

Яйця
Особливо цінний в їхньому складі — холін, також 

відомий, як вітамін В4. 
До речі, В4 також міститься у субпродуктах, капу-

сті, сої та шпинаті.

Жирна риба
Лосось, скумбрія, сардини, форель та оселедець: 

такі продукти містять альфа-ліноленову кислоту 
(ALA), в процесі метаболізму якої можуть утворю-
ватися дві інші жирні кислоти — EPA та DHA. Вони 
регулюють нейромедіатори, зменшують запалення і 
сприяють здоровій роботі мозку.

Рекомендується вживати 2-3 порції жирної риби на 
тиждень, але не більше, адже дисбаланс омега-3-6-9 
може збільшити ризик розвитку розладів настрою та 
підвищення тривожності.

Петрушка 
Вона насичена каротиноїдами, флавоноїдами та фі-

тонцидами. Це — антиоксиданти, сполуки, які ней-
тралізують вільні радикали (нестабільні молекули) 
й захищають наші клітини від окисного стресу. Окис-
лювальний стрес вчені пов’язують з багатьма захво-
рюваннями, зокрема з психічним розладами — депре-
сією та тривогою. 

Часник 
Містить багато сполук сірки, які сприяють підви-

щенню рівня глутатіону. Цей антиоксидант у першій 
ліній захисту організму від стресу. Зменшує симпто-
ми тривоги та депресії.  

Насіння соняшнику 
Ефективно вбиває бажання щось погризти, воно є 

ще й класним джерелом вітаміну Е, магнію, марган-
цю, селену, цинку, вітамінів групи В і міді. А ці по-
живні речовини гарно показують себе в боротьбі зі 
стресом.

Броколі 
Хрестоцвітні овочі містять велику кількість магнію, 

вітаміну С і фолату, які, як показують деякі дослі-
дження, ефективно борються з симптомами депресії. 
Броколі також багата сульфорафаном — сполукою 
сірки, яка має нейрозахисні властивості й може на-
давати заспокійливий та антидепресивний ефект. 

Ромашка 
Ще з давніх часів ромашку використовували, як го-

ловний природний антистрес. І наші пращури мали 
рацію: сучасні дослідження показують, що чай з ро-
машки та ромашковий екстракт сприяють спокійно-
му сну та зменшують симптоми тривоги й депресії.  

Чорниця
Ці ягоди мають високий вміст флавоноїдних ан-

тиоксидантів, які надають потужну протизапальну 
та нейропротекторну дію. Вони можуть допомогти 
зменшити запалення, пов’язане зі стресом, і захи-
стити від пошкодження клітин нервової системи. 
Ба більше, вживання продуктів, багатих флавоно-
їдами, може захистити від депресії та підвищити 
настрій.

«БМ»

Запровадження відпуску антибактеріальних пре-
паратів за електронним рецептом планували розпо-
чати у квітні, однак через війну його відтермінували. 
Перехід відбуватиметься поступово й триватиме з 1 
серпня до кінця року.

У межах перехідного періоду антибіотики в деяких 
аптеках почнуть відпускати за наявності електронно-
го рецепта. Видаватимуть е-рецепти на препарати під 
час цього етапу заклади охорони здоров’я, які працю-
ють з електронною системою охорони здоров’я. Реш-
та можуть виписувати звичний паперовий рецепт. 

Отримати рецепт на антибіотик можна в лікаря за 
умови наявності медичних показань для цього. Для 
цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря 
або до будь-якого іншого у медичному закладі. Голов-
не - пацієнт має бути зареєстрований в електронній 
системі охорони здоров’я. У разі відсутності реєстра-
ції це можна робити у лікаря. 

МОЗ звертає увагу, що електронний рецепт випи-
суватимуть на діючу речовину, а не торгову назву 
препарату, тому в аптеці пацієнт сам обиратиме, спи-
раючись на можливості власного бюджету.

Наразі тривалість перехідного періоду — до кінця 
року. Протягом цього терміну медичні та аптечні за-
клади мають підготуватися до повноцінного перехо-
ду на виписку рецептурних лікарських засобів ви-
ключно за електронним рецептом. Для цього вони 
мають обрати медичну інформаційну систему та за-
реєструватися в ЕСОЗ. Далі планується повноцінний 
запуск електронного рецепта на антибіотики, рішен-
ня про що ухвалюватиметься з урахуванням ситуа-
ції в країні.

«БМ»

За 6 місяців хворобу Лайма зареєстрували у 88 лю-
дей на Полтавщині.

Про це стало відомо з даних Полтавського облас-
ного центру контролю та профілактики хвороб щодо 
інфекційної захворюваності за 6 місяців 2022 року. 

Збудників хвороби Лайма переносять іксодові клі-
щі. За підсумками першої половини року показник 
захворюваності в області становить 6 на 100 тисяч 
населення, що на 209% більше середнього багаторіч-
ного показника.

Випадки інфікування зареєстрували на 15 адміні-
стративних територіях області. Фахівці спостеріга-
ють ріст захворюваності майже у 2 рази в порівнянні 
з аналогічним періодом минулого року. Найбільший 
показник зафіксували на територіях колишніх Ди-
канського та Зіньківського районів.

«БМ»

Вчені кажуть, що варіант під назвою BA.2.75 може 
обходити імунітет, який утворився після вакцинації 
та після хвороби. Також, той факт, що його вже ви-
явили у багатьох частинах світу навіть за нижчих рів-
нів спостереження за вірусами, є ранньою ознакою 
того, що він поширюється.

Новий штам знайшли у кількох віддалених шта-
тах Індії, і, схоже, він поширюється там швидше, ніж 
інші варіанти. Його також було виявлено приблизно 
в 10 інших країнах, включаючи Австралію, Німеччи-
ну, Великобританію та Канаду. Нещодавно на захід-
ному узбережжі США діагностували три випадки.

Побоювання експертів викликає велика кількість 
мутацій, які відрізняє цей новий варіант від попе-
редників Омікрону. Деякі з цих мутацій є в облас-
тях, пов’язаних зі спайковим білком і можуть дозво-
лити вірусу ефективніше зв’язуватися з клітинами.

Інше занепокоєння полягає в тому, що генетичні 
зміни можуть полегшити вірусу обхід антитіла – за-
хисні білки, які виробляє організм у відповідь на вак-
цину або інфекцію від попереднього варіанту. Але 
експерти кажуть, що вакцини все ще є найкращим 
захистом від важкої форми COVID-19.

Здоров’я 24

За підсумками першого півріччя показник захво-
рюваності на туберкульоз на Полтавщині становить 
11,6 на 100 тисяч населення, що на 54% менше серед-
нього багаторічного показника. 

Випадки хвороби реєстрували на 21 адміністратив-
ній території області. 

Найвищий показник захворюваності – понад 30 
на 100 тисяч населення – зафіксували на території 
колишніх Кобеляцького, Пирятинського та Лубен-
ського районів.

Полтавський ОЦКПХ

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України 
опублікували інформацію про дуже важливий і ефек-
тивний метод ранньої діагностики багатьох важких 
захворювань — цистоскопію, яка дозволяє за допо-
могою спеціального приладу (цистоскопа) оглянути 
слизові уретри, сечового міхура і виходів сечоводів.

Відзначається, що такий метод допомагає виявля-
ти патології, ставити діагноз, приймати біоматеріал 
на аналіз або вводити ліки. Таке дослідження дозво-
ляє діагностувати онкологічні захворювання сечо-
вивідних шляхів на ранніх стадіях, тому входить до 
списку пріоритетних у програмі медичних гарантій.

Медики підкреслюють, цистоскопію слід проходи-
ти регулярно людям старше 50 років. Дослідження 
для них безоплатне в медичних закладах, які мають 
договір з Національною службою здоров’я України 
(НСЗУ) за напрямом Цистоскопія. Зокрема, у КНП 
«Гадяцька МЦЛ» цистоскопія входить у пакет безо-
платних медичних послуг.

Безоплатно пацієнт проходить цистоскопію за на-
правленням лікаря первинної медичної допомоги або 
особистого лікаря. Послуга надається амбулаторно. 
Однак якщо потрібна була цистоскопія під час стаці-
онарного лікування, то додатково її оплачувати теж 
не потрібно.

«БМ»

АНТИБІОТИКИ 
ПРОДАВАТИМУТЬ 
ТІЛЬКИ ЗА РЕЦЕПТОМ

МОЖНА «ЗАЇДАТИ 
СТРЕС»

ПОШИРЕННЯ ХВОРОБИ ЛАЙМА 
ЗРОСЛО МАЙЖЕ ВДВІЧІ 

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

НЕОБХІДНА ТИМ, 
КОМУ ЗА 50
ЩО ТАКЕ 
ЦИСТОСКОПІЯ 
І ЯК ЇЇ ПРОЙТИ 
БЕЗКОШТОВНО

СВІТОМ 
ШИРИТЬСЯ 
НОВИЙ ВАРІАНТ 
ОМІКРОНУ 

Інсульт – це серйозний і небезпечний для життя 
стан, що виникає при припиненні кровопостачання 
мозку. Незважаючи на те, що існують методи лікуван-
ня інсульту, як і у випадку з усіма медичними пробле-
мами, найкраще запобігти їх виникненню.

Відомо, що високий кров’яний тиск є основним 
чинником ризику інсульту. Це тому, що це створює 
додаткове навантаження на ваші органи, включаючи 
мозок, нирки, кров’яні судини та серце. Тим не менш, 
можна знизити та підтримувати артеріальний тиск, 
змінивши спосіб життя.

Дотримання більш здорової дієти, багатої фрук-
тами та овочами та з низьким вмістом солі, є одним 
із способів допомогти. І один фрукт, зокрема, може 
бути ще кориснішим.

Абрикоси можуть бути ключем до зниження арте-
ріального тиску, також відомого як гіпертонія. Фрукт 
дуже багатий на калій. Насправді всього в 100 грамах 
сушеного абрикосу (кураги) міститься 1162 мілігра-
ма калію, або 33 відсотки вашої добової норми. Для 
порівняння, звичайний банан містить 358 міліграма 
калію, що еквівалентно 10 відсоткам ваших щоден-
них потреб.

Продукти, багаті на калій, важливі для контролю 
високого кров’яного тиску, тому що калій зменшує 
вплив натрію. Чим більше калію ви їсте, тим більше 
натрію втрачаєте із сечею.

Express

АБРИКОСИ ЗНИЖУЮТЬ 
РИЗИК ІНСУЛЬТУ
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Масові вбивства польських 
військовополонених у часи 
радянського режиму асоціюють 
із російським селом Катинь 
біля Смоленська. Проте місця 
страшної масакри є і на мапі 
України. 4302 вбитих пострілом 
у потилицю, закопаних у лісі 
під Харковом, перемелених 
буром, залитих хімікатами і 
замаскованих новонасадженим 
лісом. Пів століття радянська 
держава приховувала правду про 
П’ятихатки. А розкрили таємницю 
місцеві підлітки. Ненавмисне. 
Були певні, що знайдені людські 
останки – справа рук нацистів. 
Так стверджувала радянська 
пропаганда, - дослідження 
нашого харківського колеги, 
журналіста Павла Стеха.

Розрита могила
Надворі була тиха й тепла погода. У 

небі ліниво висло сонце, дні ставали все 
довшими. Календар нагадував про по-
чаток літа 1969 року та щасливі місяці 
канікул попереду. Група школярів се-
лища П’ятихатки домовилася піти по-
гуляти до густого мішаного лісу, який 
відокремлював їхні будинки від решти 
міста. Хлопці гуляли та гралися поміж 
дерев, повільно рухалися лісовою стеж-
кою, яку тут усі називали Чорною до-
рогою. Сергій Пєшков та Діма Стьопін 
були однолітками. Поруч із ними ішов 
на рік старший хлопець, із шостого кла-
су, — вічно мовчазний та відлюдькува-
тий Вітя Круглих. Діти йшли собі доро-
гою і наткнулися на розкидані кістки та 
прострелені черепи. Взяли кілька ґудзи-
ків із дивним гербом, перстень і повер-
нули додому. Так каже Сергій Пєшков. 
Тепер йому за 60 і він неохоче згадує 
про те далеке літо. «Ми нічого не копа-
ли! Могил не розривали — все було на-
зовні», — виправдовується пан Сергій 
так, ніби й досі учень середньої школи. 
Наголошує він на цьому, бо в розсекре-
чених архівах Комітету державної без-
пеки знайшли документи, які подають 
трохи іншу версію того дня: «2 червня 
1969 року від довіреного “Зеленського” 
був отриманий сигнал про те, що в лісі 
недалеко від селища П’ятихатки (на пів-
нічній околиці Харкова) невідомі осо-
би розрили могилу масового похован-
ня людей». А земля навколо неї була 
позначена провалинами ґрунту діаме-
тром пів метра, одна поряд з іншою. За-
галом 112 таких заглибин, як нарахува-
ли спецслужбісти. 

Після доносу місцеві кадебісти швид-
ко знайшли школярів і провели з ними 
виховну бесіду. «Приїздили з КДБ, 
щось нам розповідали, наказували ні-
кому нічого не говорити про знайдене 
у лісі», — пригадує Сергій Пєшков. Ар-
хівні документи свідчать, що серед ди-
тячих знахідок були: обручка, кілька зо-
лотих зубних коронок та кілька ґудзиків 
з польським гербом. 

Жителі П’ятихаток знали про це міс-
це: тут час до часу знаходили то кіст-
ки, то одяг. Але і малий Сергій з одно-
класниками, і їхні батьки вважали, що 
це сліди злочинів німецьких нацистів. 
Цю версію поширював КДБ. Началь-
ник харківського облуправління КДБ 
Петро Фещенко доповідав: «При вияв-
ленні “чуток” про походження могил 
нами будуть застосовуватися заходи з 
дезінформації». 

Інформація про чергову знахідку та 
реакцію на неї спецслужб поповзла по-
селенням. До зазначеного місця потяг-
нулися нові копачі. Той самий Фещенко 
скаржився своєму керівникові на під-
літків, які продовжують нишпорити на 
могилах. Робили вони це навіть попри 
виставлений міліційний пост. 

Тоді органи виріши-
ли огородити територію 
«колючим дротом в чоти-
ри нитки» і «ліквідувати 
спецоб’єкт за допомогою 
хімікатів». Для місцевих 
підготували дві легенди. 
Перша, яку вже всі чули, 
про нацистів, які розстрі-
лювали тут своїх дезер-
тирів та хворих на тиф і 
холеру. Мовляв, хвороби 
страшні, тому обнесення 
парканом — піклування 
про населення. Згідно з 
другою легендою, тут ма-
ють почати будівництво 
закритого об’єкту КДБ. 
І все це для того, щоб ані 
діти, ані їхні батьки не 
роздумували, чому на ґу-
дзиках польський герб?

«Садівники» та 
«ландшафтні 
дизайнери»
У щонайкоротші термі-

ни розробили і схвалили 
план «ліквідації об’єкта». 
На роботи виділили 10 тисяч карбован-
ців, сформували групу з 10 осіб. Серед 
них - троє механізаторів, для яких випи-
сали два трактори «Білорусь» з устатку-
ванням для буріння свердловин. 

Якщо спробуєте уявити собі той час, 
який одні назвали періодом «розвине-
ного соціалізму», а інші — «застоєм», 
то ось вам ілюстрація. Лісом, де таємно 
поховані у великих ямах кілька тисяч 
людей, їздять трактори і бурять землю. 
Поміж дерев, обмотаних по периметру 
колючим дротом, велетенські свердла 
перемелюють кістки, землю та пам’ять. 
Так діти вбивць, не готових говорити 
правду, також ставали співучасниками 
злочину.

Після буріння могил на територію 
«об’єкту» завезли 13 тонн гідроксиду 
натрію. Для роботи з небезпечними хі-
мікатами видали проґумовані комбі-
незони, чоботи та рукавиці. Після хі-
мікатів ями засипали свіжим ґрунтом 
та створили новий ландшафт. Дерева 
та кущі перетворювали цю понівечену 
територію на пейзаж, масові похован-
ня та гідроксид натрію залишали його 
отруйним.

Місця, де вбивці ставали «садівни-
ками» чи «ландшафтними дизайнера-
ми», австрійський письменник Мартін 
Поллак називає отруєними пейзажами. 
«Я маю на увазі місця масових убивств, 
які залишаються схованими від світу, 
— пояснює автор в однойменній кни-
зі «Отруєні пейзажі». — Після різани-
ни вбивці вживають усіх заходів, щоб 
приховати сліди. Прибирають свідків, 
засипають все родючим ґрунтом, дбай-
ливо висаджують дерева. Вони хочуть, 
щоб зникли не лише тіла, але й моги-
ли, щоб вони буквально розчинилися 
у пейзажі». Логіка в такому знищенні 
могил проста — в меморіальних місцях 
люди згадують не лише про жертв, а й 
про вбивць.

Шопен у Старобільську
Спецслужбам було що приховувати 

і від своїх співгромадян, і від світової 
спільноти. Насправді навесні 1940 року 
в лісі неподалік Харкова поховали кіль-
ка тисяч польських військовополоне-
них. Хоча правильніше сказати — за-
ховали, оскільки тіла сюди привозили 
ночами з центру міста й поспіхом ски-
дали до спільних могил. 

Шлях поляків до Харкова був довгим. 
Почався він наприкінці літа 1939 року з 
укладення пакту Молотова-Ріббентро-
па та погодження додаткового секрет-
ного протоколу. Останній ділив тодіш-

ню Польщу між Німеччиною та СРСР. 
Невдовзі, у вересні, радянські війська 
увійшли на територію Західної Украї-
ни і Західної Білорусі. 

Майже 250 тисяч поляків стали за-
ручниками нового режиму. Більшість 
із них відпустили. Решту загнали до то-
варних вагонів та повезли на схід. Так у 
Старобільський табір доправили при-
близно 11 тисяч осіб — солдатів, офіце-
рів, чиновників, поліцейських, журна-
лістів, лікарів. 

«Привезли нас до Старобільська на 
початку жовтня. Уже лежав густий сніг. 
Оточили поліцейськими собаками і по-
вели розмоклим снігом убогими вули-
цями, між міськими будинками, між 
бідними, соломою критими глиняни-
ми хатами. Вискочив якийсь хлопчи-
на, швидко передав нам кавуна і втік». 
Так полонений Юзеф Чапський, поль-
ський художник та письменник, згаду-
вав прибуття до Старобільська. Його 
спогади згодом стануть одним із джерел 
для фільму Анджея Вайди «Катинь», 
який вийшов аж 2007 року. Батько ви-
датного польського режисера був одним 
із тих, кого стратили в харківських під-
валах НКВС. 

Прибувши до Старобільська, ув’яз-
нених розмістили у колишньому жіно-
чому монастирі. У таборі понавішува-
ли гучномовців, із яких лунали постійні 
пропагандистські програми. Проте інко-
ли полякам вмикали Шопена. А інколи 
влаштовували кіносеанси з обов’язко-
вою політінформацією. Була на тери-
торії монастиря і своя «Філармонія» 
— так називали один із будинків. По 
сусідству стояли «Морг» та «Цирк». У 
«Цирку» 11 листопада 1939 року в’язні 
таємно святкували День незалежнос-
ти Польщі. Із чорних дощок нашвидку-
руч зробили хрест і поспіхом провели 
15-хвилинний молебень. 

Наприкінці жовтня з табору до оку-
пованої Польщі вивезли понад сім ти-
сяч людей, здебільшого молодших офі-
церів та солдатів. Решта, чотири тисячі 
поляків, ще на пів року залишалися у 
Старобільську. Тут їх щодня виганяли 
на примусові роботи — розвантажувати 
та завантажувати товарні вагони. Тих, у 
кого не вистачало здоров’я, працювати 
на залізниці при 30-градусному морозі, 
змушували до роботи в таборі. 

Чорна дорога
Каторга у Старобільську закінчила-

ся навесні 1940-го указом наркома вну-
трішніх справ Лаврентія Берії «про роз-
вантаження в’язниць». Для польських 

військовополонених випра-
цювали докладну логісти-
ку: товарними вагонами їх 
везли до Харкова на стан-
цію «Сортувальну», звідси 
спеціально обладнаними ав-
томобілями доправляли на 
центральну вулицю Дзер-
жинського до обласного 
управління НКВС. 

Спочатку всіх новопри-
булих заводили до камери, 
звідки по одному забира-
ли, щоб звірити зі списком 
прізвищ. Після верифіка-
ції полоненого заковували в 
наручники та вели до підва-
лу. Вже тут їх щоночі стра-
чували сотнями. Пострілом 
у потилицю. Старший по 
корпусу внутрішньої в’яз-
ниці Харківського Управ-
ління НКВС Митрофан 
Сиромятніков згодом зга-
дував: «Працювали ночами 
без вихідних. Ми не всти-
гали — спали всього по три 
години».

Роботи було багато — за 
ніч мали застрелити приблизно двісті 
осіб. А потім — обмотати голови шине-
лями, занести тіла до вантажівки, від-
везти до лісу, викопати могили, засипа-
ти. За свідченнями Сиромятнікова, до 
однієї машини вантажили 25 тіл і везли 
до зазначеного сектора в лісопарку не-
подалік селища П’ятихатки. Щоб через 
часті весняні зливи автомобілі не груз-
ли, лісову дорогу посипали жужелицею. 
Відтоді через цей вугільний шлак доро-
гу почали називати Чорною. 

Сиромятніков давав свої свідчення аж 
у 1990 році. Тоді йому було вже за 80 і 
він жив неподалік Харкова, у Чугуєві. 
Того року військова прокуратура Хар-
кова порушила карну справу за фактом 
виявлення масового поховання. Роз-
копки проводили спільно з польською 
офіційною комісією. Польські проку-
рори, археологи та судмедексперти пра-
цювали на місці чотири роки протягом 
першої половини 1990-х. Вони остаточ-
но підтвердили: зниклі зі Старобіль-
ського табору польські військовопо-
лонені поховані під Харковом. Під час 
ексгумації у кишенях шинель знайшли 
кілька тисяч злотих та майже тисячу до-
кументів та щоденників. 

За спогадами Ніни Лапчинської, спо-
стерігачки від «Меморіалу», КДБ усіма 
силами намагався перешкоджати та за-
тягувати процес. Вони не хотіли визна-
вати своїх злочинів. «У нас не так, як у 
німців — повели до Бабиного Яру, по-
ставили усіх з дітьми та постріляли. У 
нас, як то кажуть, усе за статутом. Таке 
рішення. Ким би не був, а отримував 
своє покарання», — виправдовувався 
Митрофан Сиромятніков.

У 2000 році на місці масового похо-
вання відкрили Меморіал жертв тота-
літаризму. Окрім польських могил, тут 
знайшли масові поховання громадян 
СРСР різних національностей: україн-
ців, білорусів, євреїв, азербайджанців, 
вірмен, татар. Їх було близько трьох ти-
сяч в 60 невеликих могилах. Усі вони 
були жертвами масових репресій НКВС 
у 1938—1941 роках. Чорну дорогу як і 
могили поряд вимостили базальтовим 
камінням. А для кожного ідентифіко-
ваного з похованих тут поляків вигото-
вили іменні таблички.

Пізніше на вході до меморіалу вста-
новили фігуру Богородиці з написом 
польською та українською мовами: 
«Пробачте нас, брати-поляки, за неро-
зуміння та мовчання в час, коли вас роз-
стрілювали на нашій землі».

Підготувала Валентина Йотка

П’ЯТИХАТКИ. СМЕРТЬ ПОЛЯКІВ ПІД ХАРКОВОМ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ОВЕН (21.03 - 20.04).
На цьому тижнi важливо визначити прiоритетнi 
задачi, i ви досягнiть бажаної мети, якщо, зви-
чайно, не перестараєтеся в боротьбi з емоцiями. 
Вдале рiшення важливої проблеми у понедiлок 

дозволить вам випробувати гордiсть за власну персону i 
може принести полiпшення матерiального благополуччя. 
У четвер вам, схоже, доведеться доводити свою правоту, 
проте, не переходьте меж дозволеного. В недiлю добре б 
небагато побути наодинцi i зiбратися з думками для нового 
ривка.

ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05).
Якщо ви не у вiдпустцi, то основну частину часу 
поглине робота. У понедiлок бажано не думати 
про погане i не нервувати. Все абияк влаштуєть-

ся. Середина тижня - прекрасний момент для спiлкування 
з друзями, якщо ви знайдете час посидiти в лiтньому кафе. 
У вихiднi бажано зайнятися своїм будинком або дачею, 
позбавитися лахмiття. Заразом i мiсце звiльните.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06).
Вельми сприятливий перiод. Є всi шанси досяг-
ти душевної гармонiї, потрiбно тiльки вiрити в 
краще. Ваш раптовий ривок вперед приведе вас 
до перемоги над обставинами. У професiйнiй i 

особистiй сферi все складеться саме так, як ви i мрiяли. 
Також з`явиться час на вiдпочинок, грошi i можливостi для 
подорожi по красивих мiсцях.

РАК (22.06 - 23.07).
Що б ви нi робили - чи насолоджуєтеся курорт-
ними визначними пам`ятками, чи трудитеся у 
потi чола - заняття ваше буде плiдне i принесе 

задоволення, моральне - неодмiнно, можливо, що i ма-
терiальне теж. Пiдвищенню вашої працездатностi допомо-
же зростання вашої творчої i дiлової активностi. Проявiть 
свiй талант ладнати з людьми i терпляче вичiкувати, щоб 
зробити безпомилковий хiд. Старайтеся бiльше часу при-
свячувати будинку i сiм`ї. В недiлю не кривдьте оточуючих 
рiзкими зауваженнями, будьте терпелiвєє.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На цьому тижнi у вас з`явиться можливiсть ор-
ганiзувати важливий захiд, укласти вигiдний до-
говiр. Сприятливими виявляться суспiльнi кон-
такти в другiй половинi тижня. У вiвторок i середу 

дiловi партнери можуть показати себе у iстинному свiтлi. 
Ближче до вихiдних ваша сiм`я зажадає увагу. Та i вам не 
перешкодить пiдтримка рiдних. Хоча вас звичайно важко 
переспорити, постарайтеся зрозумiти точку зору iнших.

ДIВА (24.08 - 23.09).
На початку тижня не затiвайте нiчого нового, а 
просто приведiть в порядок все старе, позбав-
теся поганих думок про людей i життя в цiлому. 
Постарайтеся не гарячитися i не ображатися. 
Все пройде, просто наберiться терпiння. Важ-

ливо не тiльки генерувати iдеї, якi здаються вам генiальни-
ми, але i шукати шляху їх реалiзацiї. Зiрки радять не мiняти 
друзiв i улюблених людей, як рукавички, а бути постiйними 
у вiдносинах.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10).
Цей тиждень не розташовує до чiткого про-
ходження наперед намiченим правилам. При-
слухайтеся до внутрiшнього голосу, пiд його 
керiвництвом ви зможете дiяти значно гнучкiше 

i ефективнiше, враховуючи змiни обставин. Немає необ-
хiдностi всi проблеми вирiшувати самостiйно, знайдуться 
охочi вам допомогти. Вiдмiнний час для вiдпустки i подо-
рожей. Вони пройдуть яскраво i цiкаво. Не виключений ку-
рортний роман.

СКОРПIОН (24.10 - 22.11).
На цьому тижнi у вас може з`явитися потреба у 
враженнях художнього характеру. Не слiд тис-
нути в собi тягу до прекрасного, до якогось з 
мистецтв залучитися слiд обов`язково. У се-

рединi тижня вiрогiднi деякi внутрiсiмейнi тертя, можли-
во, справа дiйде до розриву вiдносин. Втiм, можливо, це i 
до кращого, якщо вiдчуттiв бiльше немає. Зате у вас буде 
шанс почати нове життя.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12).
Якщо задача, що стоїть перед вами, здається 
дуже важкою, подiлiть її на дрiбнi частини, i все 
вийде. У понедiлок можна зважитися на ризико-
ване пiдприємство, якщо воно обiцяє прибуток. 

В середу зустрiч з свiтом прекрасного може посприяти 
творчому сплеску i розкриттю нових здiбностей. У вихiд-
нi ви можете одержати звiстку вiд людини, що виявилася 
оддалiк вас.

КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01).
На роботi не виключенi змiни i складнощi. Зате 
вiдносини з колегами налагодяться, це створює 
позитивну атмосферу. Раптове знайомство в 
середу може стати початком плiдної спiвпрацi. 

Постарайтеся бути чесним з собою i оточуючими, i тодi у 
п`ятницю ви самi не станете жертвою обману i iнтриг. 

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02).
Не має сенсу чинити опiр обставинам i намага-
тися що-небудь кардинально змiнити в життi. 
Настав момент, коли краще пливти за течiєю, 
так ви заощадите сили i час. В середу i четвер 
бажано думати, а не дiяти. У суботу багато ситу-

ацiй можуть для вас яснiшати самим несподiваним чином. 
Надайте бiльше уваги близьким людям, їм просто необхiд-
на ваша пiдтримка i допомога, але не дозволяйте їм виван-
тажувати всi свої проблеми на вас.

РИБИ (20.02 - 20.03).
Наступаючий тиждень зажадає обережнiсть 
в думках i дiях. Якщо, звичайно, ви не хочете, 
щоб вашi таємницi оголiли для загального ог-
ляду, тримайте мову за зубами. Однiєю з самих 
напружених проблем тижня можуть виявитися 

вiдносини в сiм`ї. Вам варто враховувати iнтереси близь-
ких, а не проявляти егоїзм i зарозумiлiсть.

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
Гарантія та розстрочка

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

(гранітні та з бетону, модулі)
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