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По вул. Першотравнева, що на Заярі з’явився 
імпровізований блок-пост. Його облаштували діти, віком 
від 8 до 13 років (до речі ініціаторами створення стали 
два 8 – ми річних хлопчики). 
Познайомились з дітьми і ми та дізнались, що Кирило, 
Максим, Єгор, Захар, Станіслав, Андрій, Сергій, Аміна, 
Олександр та Тимофій знаходяться на цьому місці 
весь день, з 9 ранку і до самого вечора. Спершу лише 
проїжджаючі водії долучались до збору, але після 
розголосу у соціальних мережах – люди спеціально 
їхали сюди, щоб пожертвувати кошти. Першого дня малі 
змогли зібрати 1 100 гривень, наступного 4 000, на третій 

день вже було 10 800. Спершу, зібрані кошти хотіли 
витратити на медикаменти для 72 ОМБр ім. Чорних 
Запорожців, у складі якої воює багато гадячан. Коли 
ж сума стала більшою, гроші передали на придбання 
автомобіля  для наших захисників. Дізнавшись про таку 
ініціативу, воїни надіслали дітям прапор своєї бригади, 
який тепер «кочує» від хати до хати, аби у всіх він побував 
вдома.
Приємно бачити і усвідомлювати, що нове покоління 
виростає з почуттям великої любові до Батьківщини, вміє 
правильно усвідомити цінності і усіма силами намагається 
наблизити нашу Перемогу.

ДИТЯЧА ІДЕЯ 
ТА «НЕДИТЯЧІ» КОШТИ
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РОЗУМІЮТЬ, ЩО ВОНИ ТАМ НЕ НА ДОВГО
У Херсоні мала свою мініклініку, – розповідає по-

друзі Ользі лікарка Наталія Анатоліївна. – Допома-
гала парам завагітніти. Прийом був розписаний до 
квітня. Переїхала на Закарпаття наприкінці лютого. 
Працює в державній лікарні. До неї на прийом при-
їжджають із сусідніх областей. 

«Кликали працювати за кордон. Але не хочу. Виїж-
джали з Херсонської області три доби. Коли на одному 
блокпосту люди майже примусово нагодували й дали 
солодкого чаю, нарешті розплакалася. Зрозуміла, що 
моє місце – тут, в Україні. Можу бути корисною як гі-
неколог. Це мій фронт. Доки їхала, колишня однокур-
сниця подзвонила, що є місце на Закарпатті. Перший 
тиждень жила в ординаторській. Потім родичка паці-
єнтки запропонувала порожню квартиру.

Ольга з чоловіком лікувалися від безпліддя дев’ять 
років. У червні його мобілізували. У липні дізналася, 
що матимуть дитину. Тепер хвилюється, що Наталія 
Анатоліївна може поїхати.

«Не бійтеся. Я навіть із дівчатами в окупації тримаю 
зв’язок. Уже придумала: раз на місяць-півтора після 
перемоги приїжджатиму на кілька днів консультува-
ти. Медсестра залишилася в Херсоні, бо не може кину-
ти маму після інсульту. Ходила подивитися в клініку. 
Росіяни вкрали обладнання, вікна побили, сантехні-
ку зняли. Покрали навіть колекцію орхідей. Найбіль-
ше її вразило, що обмастили чимось схожим на лайно 
стіни. Плакала. А я тішилась і сміялася. Це хороший 
знак. Раз намагаються нагидити всюди, розуміють, що 
вони там ненадовго».

17 ТИСЯЧ І СЕРЕЖКИ
«Сказала сусідкам, щоб прийшли розібрати про-

дукти, – говорить у черзі до ЦНАПу вчителька Ірина 
з Херсона. – У травні, щоб вивезти на підконтрольну 
Україні територію, брали 15 тисяч з машини. На по-
чатку червня – 20. А тепер хотів по 20 з людини, але я 
стільки не мала. Віддала 17 тисяч і сережки. Мусила 
їхати, бо окупанти вимагали виходити на роботу і пе-
рекваліфіковуватися на їхню програму. З нашої шко-
ли погодилися дві – стара комуністка і просто безсо-
вісна, яка за оцінки вимагала подарунки та гроші. Уже 
й паспорти російські взяли.

Ірина виїхала з Херсона із сином і донькою. Чоловік 
торік помер від раку.

«Мама з татом лишилися. Брата не випустять. Його 
вже тричі забирали місцеві колаборанти й били. Він 
був у територіальній обороні. Переховується в дале-
ких родичів. Як іще раз заберуть – уб’ють».

Ірина з дітьми живуть у церкві. Жінка влаштувала-
ся в місцевий бар готувати.

«Улітку їздила на море на заробітки, то готувати 
вмію. Власнику сподобалося, що добре замаринувала 
м’ясо на шашлик. Щоб вивезти рідних, не вистачить, 
але тут можемо собі давати раду.

До батьків додзвонитися не може по кілька днів. 
Дзвінки в Україну глушать.

«Сусідка о четвертій ранку прорвалася. Каже, з на-
шого будинку винесли геть усе – побутову техніку, 
меблі, картини, килими. Зняли міжкімнатні двері. У 
дворі я мала кролів, то потягли клітки, хоч вони старі. 
Украли морозильну камеру. Викинули все з неї просто 
в гаражі. Сусідка забрала все м’ясо і підписала. Сказа-
ла, щоб я не хвилювалася. Коли повернуся – заберу».

БУЧА. СТРАШНІ СПОГАДИ
вул. Яблунська.
Ми вижили дивом.
Дивом - це коли орки вважають твого чоловіка на-

цистом, а він тікає з полону.
Але залишаємось ми. Я та син 20 років. І вони при-

ходять і кажуть мені: « доброє утро, сегодня у вас по 
плану расстрел», або по плану - відрубання пальців.

Потім нас повертають додому з того підвалу, і з нами 
тепер живуть два орка.

А за парканом - снайпер. Ми живі, тому що вони че-
кають, що чоловік повернеться.

В той час він переховується у сусідки на горищі. І 
все це бачить.

Так минуло 2 тижні.
Одного разу вони приходять і кажуть: «ми забіраєм 

вашу собаку, она єдєт с намі».
Моя блакитноока хаскі! І з’являється така в мені 

сила, що більше ніщо її не стримує:
ТА КОНЄШНО, СОБАКУ ВОНИ ЗАБЕРУТЬ, 

ЩАС!
«Що, знову прийшли нас вбивати»? - так я зустрі-

чаю їх щоразу, коли вони вриваються в мій будинок. 
О 5-й ранку, о 2-й ночі або по обіді. Два тижні я не ви-
ходила за хвіртку, а коли вишла - на вулиці не було 
асфальту, всюди висіли обірвані дроти, на вулицях 
лежали мої розстриляні сусіди. Я йшла по воду. Під 
прицілом снайпера. За окупацію я схудла на 20 кіло-
грамів, я не їла абсолютно нічого. Господи, можна, щоб 
не такою ціною?

Вони говорили між собою просто під моїм вікном: 
«Будєм отходіть, нам же нєчєм воєвать».

А наступного ранку вони їхали в бій, 40 танків! По-
вернулися 4.

Так я зрозуміла, що треба протриматися ще трішки.
На подвір’я забіг поранений орк. Кров була всюди. 

Він хрипів: «перев’яжи…»
Я сказала, щоб забирався звідси зі своєю кацапскою 

кров’ю, не треба мені оскверняти мою землю.
У той день, коли нас повели остаточно розстрілюва-

ти, чоловік зміг вибратися з горища.
Він бачив, що нас з сином повели. Дорогою туди, я 

попросила на хвилину повернутися, щоб залишити 
їжу свекрусі, вона лежача. Нам дозволили, я варила 
на вогнищі обід кілька годин.

Вони нас ненавиділи: «Ви, сраниє хохли, ви нє до-
лжни жить лучше, чєм ми».

30 березня я пам’ятаю крики. Вони всі посідали на 
свої танки і дуже швидко поїхали.

Стало тихо. Пройшло аж 4 дні.
І з’явилися наші.
Це були КРАСИВІ ЛЮДИ. Якщо на старих росій-

ських шкарабанках висіло зазвичай по 10 огидних 
кульбатих орків, то тут на розкішних бронемашинах 
їхали кіборги.

Круті чоловіки, вони стомлено посміхалися нам.
Всі люди, хто залишився на нашій вулиці, всі вихо-

дили та ставали на коліна.
Ми плакали, махали руками, ніби в нас було по 10 

рук, ми захлиналися сльозами.
Вони махали нам також, вони були прекрасні.
Навіть танки наші були інші - сучасні, потужні, це 

були ВОЇНИ, а не купка дегенератів.
Чоловік повернувся за 2,5 місяці, весь сивий. Син 

живий. Собака з нами.
Я ще нічого не пережила, не можу спати, не можу 

бачити свій дім. 
Але я - українка, і це вже неможливо змінити.

Лана Мостова

НАС НЕ ЗАЛЯКАТИ
Просто нагадаю. Одна з ключових стратегій росі-

ян – залякування. Буча, Харків, Маріуполь, Вінни-

ця, «48 ракет, які летять на українські міста»… Зараз 
відео тортур та обстріл росіянами бараку з полонени-
ми в Оленівці.

Все це акти залякування. 
Вони хочуть щоб ми сказали «Досить! Зупиніть це! 

Ми готові до переговорів/капітуляції». Вони хочуть, 
щоб нас захлиснули емоції і ми були менш продуктив-
ними/уважними і т.д.

Але їм це не вдасться.
Бо ми знаємо їх інструменти.
Бо ми йдемо до перемоги і ніщо нас не зупинить.

Оксана Мороз

МАЛО ХТО З ВАС ЗНАЄ, ЩО ЄВРОПІ ДО 
УКРАЇНИ – ЯК ДО НЕБА РАЧКИ 
Дуже часто я чую одну і ту ж фразу від тих хто виї-

хав : «А знаєте, у нас вдома офігенно».
«Учора наша колега вирішила перевіритися в ліка-

ря. Подзвонила у клініку і записалася на прийом. Уже 
сьогодні вона була на консультації у провідного укра-
їнського професора, від нього одразу зайшла на ана-
лізи та зробила МРТ. А вже до кінця робочого дня на 
пошту отримала всі результати. В Україні! Під час вій-
ни! Усе це за одну добу!

У жодній із країн Європи це було б просто немож-
ливо не те що за добу – навіть за тиждень.

Цей свіжий приклад швидкості від задуму до його 
реалізації вкотре нагадав мені, що Україна – це країна 
офігенних сервісів, офігенних швидкостей та офіген-
них можливостей.

У Європі на прийом до терапевта можна записати-
ся у кращому разі через тиждень, до вузькопрофіль-
ного спеціаліста або на обстеження – у кращому разі 
через місяць.

Відвідування спеціаліста банку. У нас ти приходиш і 
одразу отримуєш консультацію, там – запис у кращо-
му разі наступного тижня.

Купівля меблів/техніки. У нас купуєш – і доставка 
та підключення можливі вже наступного дня. У Єв-
ропі – навіть якщо є на стоку в магазині, то лише са-
мовивіз. У разі замовлення доставки та складання – у 
кращому разі через тиждень.

Аналогів таких сервісів, як «Дія», у Європі майже 
немає, і більшість європейців навіть приблизно не уяв-
ляють, що таке можливо. А про такі звичайні для нас 
інтеграції, як у «Моно» з «Дією», – це для них зараз 
узагалі як у космос злітати. Для всіх подібних кому-
нікацій у них усе ще працює голубина пошта та осо-
бистий прийом – знову ж таки, як мінімум через тиж-
день від дня запису.

Окрема тема – винаймання квартири або комер-
ційного приміщення. У нас знайшов за оголошенням, 
того самого дня зателефонував, на наступний перег-
ляд, якщо підходить – застава, через день підписан-
ня договору, і квартира/приміщення твоє. У Європі 
це якесь суцільне пекло. Знайшов оголошення, теле-
фону контактного, швидше за все, немає, а якщо є – то 
навряд чи дадуть відповідь. Пишеш на електронну по-
шту – чекаєш на відповідь кілька днів, знову дзвониш, 
знову пишеш. Коли нарешті хтось вийшов на зв’язок і 
готовий надати квартиру для перегляду, то найкраще 
наступного тижня.

Квартира підходить. Брокеру отримати підтвер-
дження від власника – мінімум тиждень. Ще стіль-
ки ж – на підготовку договору. Якщо з моменту пере-
гляду і до моменту отримання ключів минув місяць, 
то ти щасливчик.

Підсумок. У багатьох сферах життя Європі до Укра-
їни – як із Парижа до Києва рачки.

І, якщо п’ять років тому це бачили і з цим погоджу-
валися одиниці, то сьогодні вже майже кожен украї-
нець, який хоча б трохи пожив за ці місяці в Європі, 
твердо вам скаже – майже в усьому ми кращі, швидші 
і просунутіші за них.

Так, згоден. У них прекрасні дороги, все чітко за пра-
вилами і всі рівні перед законом. Але з погляду багато 
чого іншого – ми на три голови крутіші.

Тому в чомусь кращі вони – у чомусь ми. Зате мені 
вже цілком зрозуміло, що ми порівняно з ними точно 
не лайно, а вони точно не цукерка.

І що більше я за ці п’ять місяців спілкуюся з тими, 
хто там вимушено жив і живе зараз, то частіше чую 
одну і ту саму фразу: «У нас удома офігенно».

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український 
бізнесмен та блогер Олексій Давиденко

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
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Гадяцький ВП ДУ «Полтавський ОЦ КПХ МОЗ» 
інформує, що радіаційний фон в місті Гадяч за мину-
лий тиждень становив 9,5 мкр/год при середніх ба-
гаторічних показниках до 1986 року 12-14 мкр/год.

Згідно моніторингу з 25.07.2022р. по 31.07. 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-по-
бутових та інших потреб населення», затверджених 
наказом МОЗ України №721 від 02.05.2022р. відхи-
лень по санітарно-хімічних і мікробіологічних показ-
никах не виявлено. 

Проводились дослідження стану забруднення ат-
мосферного повітря шкідливими речовинами на 
вміст фенолу, свинцю, аміаку, азоту діоксиду, ангід-
риду сірчаного, вуглецю оксиду. В місті Гадяч лабо-
раторний контроль проведено в 1 точці спостережен-
ня : пл. Соборна, 15.

Також проводились дослідження стану забруднен-
ня атмосферного повітря шкідливими речовинами в 
Сергіївській територіальній громаді, а саме с. Сергіїв-
ка, с. Розбишівка, с. Качанове.

В атмосферному повітрі шкідливих речовин в кон-
центрації, що перевищує ГДК не виявлено.

З джерел централізованого питного водопостачан-
ня (водорозподільна мережа) в м. Гадяч досліджено 
7 проб питної води 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 4 пробах - виділено загальні коліформи 
(вул. Шевченка, 32, вул. Гагаріна, 76, пл. Соборна, 15, 
вул. Першотравнева, 116). В зв’язку з мікробним за-
брудненням питної води, населенню міста рекомен-
дуємо для пиття вживати кип’ячену воду до норма-
лізації показників якості питної води. 

Результати лабораторних досліджень доведено до 
відому керівництва Гадяцького ВУЖКГ, Гадяцької 
міської територіальної громади та Миргородсько-
го районного управління Держпродспоживслужби в 
Полтавській області.

Керуючись законом України «Про забезпечення 
санітарно та епідемічного благополуччя населення» 
№4004-ХІІ від 24 лютого 1994 року, з метою недопу-
щення ускладнення санепідситуації рекомендовано: 
Гадяцькому міському голові, головам сільських ОТГ 
та керівнику Гадяцького ВУЖКГ 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».

Наталія Пустовгар, в. о. завідувача Гадяцького ВП ДУ 
«Полтавський ОЦ КПХ МОЗ»

Рука на пульсі

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 4300 5000

р Грунь (м. Гадяч_ 1 4400 5000
Найближча зима обіцяє бути найскладнішою за 

всю історію України, про це вже неодноразово заяв-
ляв Президент, прем’єр-міністр та інші високопоса-
довці. В першу чергу це пов’язано з дефіцитом газу, 
який відчує не тільки Україна, а й Європа. Ще одна 
проблема – за 5 місяців війни росіяни знищили сот-
ні об’єктів енергетичної інфраструктури, на віднов-
лення яких може не вистачити часу і коштів. Мо-
жуть статись і нові руйнування. Зменшення кількості 
опалюваної площі країни через окупацію та бойо-
ві дії, в свою чергу, приводить до зменшення загаль-
них витрат газу по країні. Але поки що, заяв про те, 
що газу точно вистачить на весь опалювальний пе-
ріод не було.

У п’ятницю, 29 липня, Верховна Рада прийняла 
законопроект, який передбачає встановлення мора-
торію на підвищення тарифів на тепло для населен-
ня. Мораторій буде діяти протягом воєнного стану в 
Україні плюс 6 місяців після. Забороняється підви-
щувати тарифи на:

- послуги з розподілу природного газу;
- теплову енергію (її виробництво, транспортуван-

ня та постачання);
- послуги з постачання теплової енергії та поста-

чання гарячої води.
Окрім цього, ціна на природній газ має залишитись 

на рівні минулого року. Та навіть з такими умовами, 
про звичні, для мешканців деяких багатоквартирних 
будинків, +22 градуси варто забути. За новими стан-
дартами температура в оселі має становити +18-20 
градусів і не опускатись нижче +16 – все заради еко-
номії ресурсів. А от приватний будинок, не кожному 
вдавалось опалювати до +18, навіть минулої зими.

На фоні такої ситуації в Україні населення почало 
активно готуватись то холодів, шукаючи альтерна-
тивні способи обігріву помешкань. 

Відвідавши більшість магазинів електроприладів у 
Гадячі ми дізнались, що ціни на електричні обігрівачі 
зросли на 30-50%, у порівнянні з весняними. Попри 
ріст цін, попит на такого роду електроприлади вели-
чезний, у деяких магазинах є навіть черги на замов-
лення. Продавці розводять руками та говорять, що 
на даний момент, немає інформації про можливе зде-
шевлення таких товарів у майбутньому. 

Ситуація із цінами на бойлери схожа, але попит, 
поки що, залишається на звичайному рівні.

Одним із варіантів опалювання приватного бу-
динку залишається використання твердопаливно-
го котла. Хоча й тут ситуація залишається непро-
стою: придбання та встановлення є дороговартісним. 
За словами одного з продавців, черга на придбання 
твердопаливних котлів досить пристойна. Весь то-
вар, який вдалося замовити на наступний місяць вже 
фактично проданий. Збільшення кількості таких то-
варів на ринку не передбачається, а в мережі ходять 
чутки, що з осені більшість котлів будуть виготов-
ляти на замовлення держави, для забезпечення опа-
лення в регіонах, які залишились без газопостачання. 
Дефіцит та дорога вартість – половина біди. Потріб-
но мати запас твердого палива, ціна на яке завжди 
зростає ближче до осені. Якщо порахувати всі затра-
ти разом із паливом, то про економію чи вигоду мова 
вже не йде. Єдиним плюсом залишається те, що в разі 
повної відсутності газу – в оселі буде тепло.

Приказка «готуй сани влітку», як ніколи актуаль-
на в цьому році. Саме тому, українці влітку купують 
не кондиціонери і вентилятори, а електрообігріва-
чі та тепловентилятори. Ніхто не може спрогнозу-
вати якою буде зима. Знаючи підступність ворога 
та варварські методи ведення війни, ми достемен-
но не можемо бути впевненими чи взагалі буде елек-
троенергія, газ або теплопостачання. З впевненістю 
можна сказати тільки одне – потрібно бути готовим 
до всього. Поки є час, можна прорахувати можливі 
сценарії розвитку подій і підготуватись, або хоча б 
спробувати.

Влад Лидзарь

Принести макулатуру можна на станцію GreenCity, 
або ж замовити вивіз за номером 0661778188. Пункт 
прийому макулатури здасть її на переробку за ціною 
4,5 грн, усі виручені кошти передадуть для потреб 
ЗСУ. Про це повідомляє GreenCity Hadiach. 

Нагадаємо, усю російську літературу планують ви-
ключити із програми зарубіжної літератури у шко-
лах. Відтепер українські школярі не вивчатимуть 
творчість: Пушкіна, Крилова, Чехова, Лермонтова, 
Булгакова, Толстого, Тургенєва, Буніна, Мандельш-
тама, Некрасова, Блока, Достоєвського, Грибоєдова 
та інших. Твори Миколи Гоголя рекомендували до-
дати до програми з української літератури.

Наталія Голуб навчалася в Полтаві в Українській 
медичній стоматологічній академії на факультеті Лі-
кувальна справа.

Працювала з 2001 по 2022 р. р. в КНП «Липово-
долинська центральна районна лікарня». Має вели-
кий досвід роботи в поліклінічному відділенні та з 
інсультними хворими в стаціонарному відділенні. 

За деталями звертайтеся 050-218-25-25, 
096-218-25-25.

ЧИМ І ЯК БУДЕМО 
ГРІТИСЯ?

РОСІЙСЬКУ 
ЛІТЕРАТУРУ -  
НА МАКУЛАТУРУ 

НЕВРОПАТОЛОГ

Саша Гацко, 2010 року народження. 
Діагноз: гострий лейкоз (рак крові).
Кожна копійка важлива. 
Карта № 5168 7574 0665 4964 –  
Анна Іванівна Гацко. С. Лютенька.

У суботу, 6 серпня, о 15:00 у с. Лисівка, на цен-
тральному стадіоні, відбудеться благодійний фут-
больний матч на підтримку ЗСУ. 

Гратимуть команди: Збірна ветеранів Гадяччини – 
ПСЖ (Полтавські спортивні журналісти). 

Запрошуємо усіх бажаючих долучитись до Благо-
дійної Справи!

Олександр Севост’янов навчався в Куп’янському 
медичному коледжі ім. Марії Шкарлетової (2012-
2015 р.р.) та в Донецькому національному медично-
му університеті (2015-2020 р.р.), на факультеті ліку-
вальна справа. Проходив інтернатуру в Харківській 
медичній академії післядипломної освіти (ХМА-
ПО). Працював фельдшером у екстренній медич-
ній допомозі.

Повідомляє Гадяцька міська лікарня

У суботу, 30 липня, у селах Сергіївка та Розбишів-
ка відбулись благодійні концерти, за участю Полтав-
ської обласної філармонії. Всього було зібрано 19 520 
гривень, які будуть використані для забезпечення по-
треб наших військовослужбовців, що були мобілізо-
вані до лав Збройних Сил України. 

З фейсбук-сторінки громади

ЕКОБЮЛЕТЕНЬ

АНЕСТЕЗІОЛОГ 

КОНЦЕРТИ У 
СЕРГІЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ

ДО УВАГИ ЛЮБИТЕЛІВ 
ФУТБОЛУ

НЕБУДЬ БАЙДУЖИМ
ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ДИТИНУ

НОВІ ЛІКАРІ
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Минулого тижня
народилося 
6 немовлят

4 осіб 
пішли
з життя

9 пар
одружилися

жодна
пара не
розлучилася

До суду передали 15 обвинувальних актів на право-
порушників, які незаконно вирубували дерева.

Про це стало відомо зі звіту діяльності Полтавської 
обласної прокуратури за 5 місяців 2022 року. За цей 
час правоохоронці зареєстрували 77 кримінальних 
проваджень за фактом незаконної вирубки дерев.

До суду передали обвинувальний акт стосовно під-
приємця, який незаконно вирубав дерева у регіональ-
ному ландшафтному парку «Нижньоворсклянський» 
та в лісових насадженнях у Кобеляцькій громаді, що 
спричинило державі збитки на суму понад 300 тис. 
грн.

На Полтавщині судитимуть чоловіка, який неза-
конно вирубав дерева в лісосмузі. За попередніми 
підрахунками, вирубкою дерев чоловік заподіяв дер-
жаві шкоди в розмірі майже 213 тис. грн. У квітні не-
законну вирубку дерев зафіксували в лісосмузі на 
території Лубенського району. Згідно з попередні-
ми підрахунками, вирубкою дубів порушник завдав 
державі шкоди в розмірі понад 27 тис. грн.  Октябр-
ський районний суд Полтави оштрафував чоловіка, 
який зрубав 40-річні сосни на території Новосанжар-
ського лісгоспу.

ДТП
28 липня, близько 15 години, по вул. Шевченка, у 

Гадячі  зіткнулись два автомобіля: WV Transporter та 
ВАЗ 2107. На щастя, внаслідок ДТП ніхто серйозно 
не постраждав. На місце прибули працівники полі-
ції. Причини з’ясовує слідство.

«БМ»

Працівники Служби безпеки України знешкодили 
двох ворожих агентів, які здійснювали розвідку при-
кордонної території на Сумщині. 

Зловмисники збирали інформацію щодо місць дис-
локації, кількості військових та озброєння, а також 
наявних укріплень українських Сил оборони. За опе-
ративною інформацією, ці дані ворог планував вико-
ристати для можливого переправлення на територію 
регіону диверсійно-розвідувальних груп.

За даними слідства, двоє чоловіків були завербова-
ні російськими спецслужбами під час повномасштаб-
ного вторгнення в Україну. Вони інформували своїх 
кураторів щодо ситуації у прикордонні. 

Зловмисники здійснювали фото- і відеофіксацію 
військових об’єктів та передавали файли із прив’яз-
кою до місцевості працівникам фсб.

Для комунікації між собою та передачі даних во-
рогу застосовували заходи конспірації та заздалегідь 
відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

Під час обшуків за місцями проживання зловмис-
ників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку 
та мобільні телефони із доказами комунікації з ро-
сійськими кураторами.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про 
підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України 
(державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Офіційний сайт СБУ

Працівники ДБР та СБУ викрили начальника од-
ного з районних територіальних центрів комплекту-
вання та соціальної підтримки. Він за хабарі обіцяв 
уникнути призову по мобілізації. Про це повідомив 
прес-секретар Теруправління ДБР, розташованого у 
Полтаві Олександр Білка.

До протиправної схеми військовослужбовець, який 
має звання підполковника ЗСУ, залучив місцевого 
правоохоронця, який став посередником. Вартість 
«послуги» складала 50 тис. грн.

За інформацією прес-служби Спеціалізованої 
прокуратури у військовій та оборонній сфері Цен-
трального регіону, посередником був капітан полі-
ції. Спільники вимагали від громадянина кошти за 
виключення його зі списків військовозобов’язаних, 
які підлягають призову за мобілізацією та не вручен-
ня повістки про виклик.

За даними власних джерел «Полтавщини» мова 
йде про начальника восьмого відділу Полтавсько-
го районного ТЦК та СП, що базується у Машівці. 
Станом на 1 березня цього року, цю посаду обіймав 
Олександр Пиляй.

Працівники Бюро спільно зі співробітниками СБУ 
затримали посередника під час передачі частини ха-
баря від одного з призовників 30 липня. Імовірно, ця 
частина склала 18 тис. грн. 31 липня спільникам по-
відомили про підозру за фактом одержання непра-
вомірної вигоди службовою особою, за попередньою 
змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 ККУ). Їм загрожує 
до 6 років ув’язнення. Процесуальне керівництво у 
справі здійснює Полтавська спеціалізована прокура-
тура у військовій та оборонній сфері.

Дарина Синицька, «Полтавщина »

ШУКАЛИ СЛАБКІ 
МІСЦЯ В ОБОРОНІ

МАЙЖЕ 80 
КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕНЬ 
ЗА НЕЗАКОННУ 
ВИРУБКУ ДЕРЕВ

У МАШІВЦІ 
ЗАТРИМАЛИ 
НАЧАЛЬНИКА 
ВІЙСЬККОМАТУ, 
ЯКИЙ БРАВ 50 ТИС. 
ГРН ЗА УНИКНЕННЯ 
МОБІЛІЗАЦІЇ

У селі Остапівка,  1 серпня інспектори Полтавсько-
го рибпатруля виявили порушників, що займалися 
браконьєрством на річці Озниця.

Двоє чоловіків незаконно виловлювали рибу, ви-
користовуючи заборонене сітне знаряддя лову – «во-
лок» та сітку мисинову. В результаті цього здобули 
115 екз. раків, 56 екз. карася сріблястого, 4 екз. вер-
ховодки, 2 екз. окуня та одного лина, чим заподіяли 
збитки рибному господарству на суму 479 978 грн.

На порушників склали протоколи про адміністра-
тивне правопорушення за ч. 4 ст. 85 (Порушення пра-
вил використання об’єктів тваринного світу) Кодексу 
України про адміністративні правопорушення.

Заборонені знаряддя лову та водні біоресурси ви-
лучили до відповідного рішення суду.

Відомості по цьому факту внесли до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань по факту браконьєр-
ство за ст. 249 (незаконне зайняття рибним та іншим 
рибнодобувним промислом) Кримінального кодек-
су України.

Полтавський рибоохоронний патруль

Президент України Володимир Зеленський своїм 
Указом присвоїв звання Героя України солдату Рома-
ну Гломбі «за особисту мужність і героїзм, виявлені 
у захисті державного суверенітету та територіальної 
цілісності України, самовіддане служіння Україн-
ському народу». 

«Військовослужбовець строкової служби НГУ 16 
липня з ПЗРК збив крилату ракету, а 17 липня літак 
Су-25. Всього на його рахунку сім уражених цілей 
Росії — шість літаків та одна крилата ракета. Цей сол-
дат — Герой України», — повідомив начальник опе-
ративного управління Головного управління НГУ 
Олексій Надточий. 

Це перший і, здається, єдиний поки випадок, коли 
солдат строкової служби стає Героєм України». 

Національний гвардієць, з Івано-Франківщини. Ра-
ніше вже був нагороджений орденом «За мужність». 
Його псевдо — «Бандит», служить стрільцем-зеніт-
ником. Російські пілоти просто тікають як дізнають-
ся, що в зоні чергує Бандит. Якщо у нашої нації є такі 
гвардійці, ми — переможемо.  

Про це 2 липня повідомив начальник Полтавської 
ОВА Дмитро Лунін. За його словами, Полтавську об-
ласть обрали одним із регіонів, який прийматиме ева-
куйованих жителів Донеччини.

Наразі обласна влада вирішує питання з житлом . 
Евакуйованих можуть розмістити у гуртожитках ви-
шів чи училищ, комунальних будівлях, які не вико-
ристовуються. Також переселенців можуть поселити 
у школах, які обрали варіант дистанційного навчан-
ня. Пошук приміщень відпрацьовують керівники 
районів.

За словами Луніна, переселенців намагатимуться 
працевлаштувати.

Адвокат полтавця хоче привернути увагу влади та 
суспільства до проблеми свого клієнта, який утриму-
ється в СІЗО білоруського міста Гомеля і не може от-
римати кваліфіковану правову допомогу

До «Полтавщини» звернувся адвокат Юрій Бере-
зовський, який уклав договір про надання юридичної 
допомоги 54-річному мешканцю Полтавської області 
(ім’я клієнта в його інтересах адвокат не може назва-
ти). 25 травня полтавця затримали спецслужби РБ, 
неподалік білоруського Гомеля. Йому висунули об-
винувачення у шпигунстві:

«Мій клієнт поїхав до Білорусі, щоб вирішити ко-
мерційну проблему, це просто особиста справа. Під 
час пересування країною він цікавився розкладом 
руху транспорту. Обвинувачення угледіло у цьо-
му ознаки злочину — збір інформації — і записало в 
шпигуни. Чоловік ще до цього випадку пережив ін-
фаркт. У такому стані може підписати все, що завгод-
но. Білоруська влада призначила йому безкоштовно-
го адвоката, але чи буде він сумлінно захищати права 
мого клієнта за такою статтею? Я передав цю інфор-
мацію до МЗС, МВС, Мінюсту, в обидва посольства. 
Усі ці структури знають про мої повноваження. Те-
пер головна проблема у тому, щоб держава або само-
стійно втрутилася у цю ситуацію і забезпечила захист 
громадянина України, або дозволила мені перетнути 
кордон, щоб я почав захищати права свого клієнта.

Наразі білоруська влада не зацікавлена у сумлінно-
му правовому захисті полтавця. Юрій Березовський 
занепокоєний тим, що, можливо, білоруський КДБ 
насамперед має на меті відрапортувати про виявлен-
ня шпигуна, тому суд навряд дотримається принци-
пу змагальності у майбутньому судовому процесі.

Ян Пругло, «Полтавщина»

У п’ятницю,  29 липня, в Охтирському районі, Ве-
ликописарівської громади, двічі підірвалися на мінах 
мирні мешканці. Про це повідомив голова Сумської 
ОВА Дмитро Живицький.

Внаслідок цього один чоловік загинув, ще четве-
ро — поранені.

У першому випадку здетонували 11 мін, коли на 
них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Трав-
мовані двоє людей: пасажирка і водій легкової ав-
тівки, що їхала зустрічною смугою дороги під час 
вибуху.

У другому випадку — комбайн виїхав на поле зби-
рати врожай. Двоє аграріїв травмовані. 

Обставини цих двох випадків з’ясовуються.

ЗАТРИМАЛИ БРАКОНЬЄРІВ

19-РІЧНИЙ ГЕРОЙ

ЖИТЕЛІВ ДОНЕЧЧИНИ 
ЕВАКУЮВАТИМУТЬ ДО ПОЛТАВЩИНИ

БІЛОРУСЬКИЙ КДБ 
УТРИМУЄ МЕШКАНЦЯ 
ПОЛТАВЩИНИ

СУМЩИНА І ДОСІ НЕ 
ПОВНІСТЮ РОЗМІНОВАНА
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про проведення конкурсу з визначення 
пасажирського перевізника на міських 
автобусних маршрутах загального 
користування 

Керуючись Законом України «Про автомобільний 
транспорт», Порядком проведення конкурсу з пере-
везення пасажирів на автобусному маршруті загаль-
ного користування, який затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року 
№1081 (далі - Порядок), виконавчий комітет Гадяць-
кої міської ради оголошує про проведення конкур-
су з визначення пасажирського перевізника на місь-
ких автобусних маршрутах загального користування 
(далі - Конкурс). 

1. Організатор Конкурсу - виконавчий комітет Га-
дяцької міської ради.

2. Об’єкт конкурсу: 

3. Умови конкурсу: перевізник - претендент 
повинен:

- мати автобуси, що відповідають категоріям - М2, 
М3 і класу - А,В,І,ІІ,ІІІ, відповідно до Порядку ви-
значення класу комфортності автобусів, сфери їхньо-
го використання за видами сполучень та режимами 
руху, затвердженим наказом Міністерства транспор-
ту та зв`язку України від 12 квітня 2007 року №285; 

- мати достатню кількість транспортних засобів 
для виконання перевезень та достатню кількість ре-
зервних автобусів, які повинні бути не нижче за по-
казниками категорії, класу, комфортності основних 
автотранспортних засобів, які пропонуються для об-
слуговування маршруту;

- забезпечувати здійснення пільгових перевезень; 
- мати рухомий склад, що за технічними та еколо-

гічними показниками, пасажиромісткістю відповіда-
ти вимогам чинного законодавства у сфері автомо-
більного транспорту;

- забезпечити роботу не менш як одного транспорт-

ного засобу, пристосованого для перевезення осіб з об-
меженими фізичними можливостями. Вказаний спе-
ціальний транспорт має виконувати не менше одного 
рейсу в будь-який день тижня;

- перевезення пасажирів на маршрутах здійснюва-
ти відповідно до державних соціальних нормативів у 
сфері транспортного обслуговування населення.

Детальніше з Умовами конкурсу можна ознайоми-
тись на сайті Гадяцької міської ради за посиланням: 
https://hadiach-rada.gov.ua/news/1642604527/.

4. Детальну інформацію про об’єкт Конкурсу, ви-
моги до автомобільного перевізника можна от-
римати за адресою: м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 3,  
каб. 11, у робочі дні.

5. Кінцевий термін прийняття документів для участі 
у Конкурсі - 22 серпня 2022 року до 16:00 (включно).

6. Документи для участі у Конкурсі передбачені 

пунктом 29 Порядку подаються до відділу містобу-
дування, архітектури, ЖКГ та будівництва Гадяць-
кої міської ради за адресою: м. Гадяч, вул. Лесі Укра-
їнки, 3, каб. 11. 

Графік роботи: з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, 
п’ятниця - з 8:00 до 16:00. Перерва на обід з 12:00 до 
13:00.

7. Бланки документів для участі у Конкурсі можна 
отримати за вищезазначеною адресою. 

8. Засідання конкурсного комітету відбудеть-
ся 6 вересня 2022 року о 10:00 годині у залі засі-
дань Гадяцької міської ради за адресою: м. Гадяч,  
вул. Лесі Українки, 2. 

9. Плата за участь у конкурсі відсутня.
10. Телефон для довідок з питань проведення кон-

курсу – (05354) 2-14-57 та електрона адреса: arh_
hadiach@ukr.net

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

Заборона діятиме на час воєнного стану та 3 міся-
ці після його скасування.

Про це повідомило видання «Ліга. Фінанси» 27 
липня. Верховна Рада заборонила кредитодавцям та 
колекторським компаніям вживати заходів щодо по-
вернення протермінованої заборгованості щодо за-
хисників України.

Ухвалений Парламентом законопроєкт №7414 
стосується:

військовослужбовців ЗСУ, інших утворених від-
повідно до законів України військових формувань 
та правоохоронних органів спеціального призначен-
ня, Державної спеціальної служби транспорту, Дер-
жавної служби спеціального зв ‘язку та захисту ін-
формації України, які проходять військову службу 
на території України;

військовослужбовців, які отримали інвалідність 
внаслідок захворювання, пов ‘язаного з проходжен-
ням військової служби або внаслідок захворювання 
після звільнення з військової служби, пов ‘язаного з 
проходженням військової служби;

членів сімей військовослужбовців, які загинули, 
померли або зникли безвісти;

захисників, які перебувають у полоні, осіб, з якими 
втрачено зв ‘язок, осіб, які зникли безвісно.

Нагадаємо, що держава запроваджує щомісячні ви-
плати для захисників, які мають особливі заслуги пе-
ред країною.

Сім з яких –вантажівки.
Про це повідомили у Полтавському обласному 

управлінні лісового та мисливського господарства.
Також на передову відправили деревину для будів-

ництва бліндажів та інших потреб: 2396 куб м лісо-
матеріалів круглих, 598 куб м пиломатеріалів та 648 
куб м дров.

Нині садиби лісництв слугують тимчасовим при-
хистком для понад 120 внутрішньо переміщених осіб. 
Частина з них повернулася додому, частина – переї-
хала в інші міста, решта – залишилася проживати на 
території лісництв.

Повномасштабна війна перевернула наше життя 
догори дриґом та показала, що обставини можуть 
бути сильніші за плани. 

Якщо так сталося, що наречені не можуть з ‘явити-
ся у призначені дату і час для державної реєстрації 
шлюбу, вони протягом трьох місяців з дня подання 
заяви мають повідомити причини своєї неявки. Інак-
ше – подана раніше заява втратить чинність. 

Лише у разі наявності поважних причин строк реє-
страції за письмовою заявою закоханих переносить-
ся, проте, не довше, ніж на один рік.

До слова, органи юстиції дають можливість бажаю-
чим одружитися не чекати місяць, і стати чоловіком 
та дружиною в коротші строки, зокрема, скористав-
шись сервісом «Шлюб за добу». Також, військовос-
лужбовці, поліцейські, працівники закладів охорони 
здоров ‘я тощо, мають можливість побратися в день 
подачі заяви або, навіть, без присутності одного чи 
обох наречених за допомогою засобів відеозв ‘язку.

За півроку спеціалісти Північно-Східного міжре-
гіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Суми) зареєстрували на 50 % більше шлюбів, ніж 
минулоріч – 9 560.

на Полтавщині побралися майже 4 980 пар закоха-
них, що на 2 260 більшу, ніж рік тому;

на Сумщині одружилися більше 2 250 пар зако-
ханих, перевершивши минулий рік на понад 340 
реєстрацій;

в Чернігівській області додалося близько 2 330 но-
вих родин, а це плюс понад 450 одружень.

Ірина Свистун, керівник Північно-Східного 
міжрегіонального управління  

Міністерства юстиції (м. Суми)

ЛІСГОСПИ ПОЛТАВЩИНИ 
ПЕРЕДАЛИ ЗСУ 17 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

«ЧОМ ТИ НЕ ПРИЙШОВ…» 
АБО КОЛИ НАРЕЧЕНІ НЕ 
З’ЯВИЛИСЯ НА ЦЕРЕМОНІЮ 
ОДРУЖЕННЯ

НА ЧАС ВІЙНИ КОЛЕКТОРАМ 
ЗАБОРОНИЛИ СТЯГУВАТИ 
ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ 
ВІЙСЬКОВИХ ТА ЇХНІХ РОДИН

Номер 
об’єкта 

Конкурсу

Номер 
маршруту 

об’єкта 
Конкурсу

Назва 
маршруту

Назва 
кінцевої 
зупинки

Кількість 
оборотних 

рейсів

Кількість 
автобусів для 
забезпечення 
перевезень

Графік
руху

Періодич-
ність

виконання 
перевезень

1

- Залізнична
 станція 
– КСП 
«Зелений гай»

КСП 
«Зелений гай»

6 1 Регуляр-
ний

Постійно, 
щоденно

- вул. 
Набержна 
Груні –  
вул. Гагаріна 
(кінцева)

вул. Гагаріна 
(кінцева)

1 1 Регуляр-
ний

Щоденно 
 з 01 
вересня по 
01 червня

ОГОЛОШЕННЯ 

За 12 днів Наталка Панченко, волонтерка з Полтав-
щини, яка живе в Польщі, завдяки пожертвам зібра-
ла кошти на дім для переселенців. Сьогодні вона ого-
лосила, що грошей якраз вистачає, щоб родина, котра, 
імовірно, втратила своє житло, викупила будинок на 
Полтавщині, де мешкає зараз.

Нині волонтерка прозвітувалась: «Дякую! Сьогод-
ні чудовий день! 1 серпня офіційно закриваю збір на 
будинок для сім’ї Taмари Пивоварової, бо нам вдало-
ся зібрати всю суму разом з вами! Отже, найбільша 
підтримка від однієї людини – 20 000 грн. Сума, яку 
найчастіше скидали у гривнях - 100. Найчастіша по-
жертва від поляків - 50 злотих. Збір коштів на дім під-
тримали понад 200 осіб. 

Завдяки вам сім’я, яка втратила все за один день, 
повернула новий дім і віру в людей. Дякую від усьо-
го серця»!

Нашому виданню Наталка розповіла, що побачи-
ла прохання Тамари Пивоварової у зіньківській групі 
і вирішила допомогти цій сім’ї. Волонтерка оголоси-
ла збір коштів на дім 20 липня. Каже, що гроші пере-
раховували поляки, українці з-за кордону й україн-
ці з України. Українців у цій акції було більше, ніж 
поляків.

Тамара Пивоварова розповіла нашому виданню, що 
вона з чоловіком та трьома дітьми вже четвертий мі-
сяць на Полтавщині. Кинули своє село і дім під Зо-
лочевом (Харківщина), рятувались, коли вже не сила 
було терпіти обстріли окупантів, гуркіт та ревище 
сирен.

«Весь час спускались з дітьми в погріб, без світла, 
навпомацки чи з ліхтариком. Від стресу і страху діти 
перестали спати. Тоді одного дня ми таки вирішили 
їхати на Полтавщину. Перед тим шукали, де нас при-
ймуть, дзвонили, але скрізь було вже зайнято. Остан-
ньою лишалась зіньківська громада, там розміщували 
людей в дитсадку. Тож ми й поїхали туди. Три місяці 
спали на підлозі на матрацах, бо іншого варіанту не 
було. Нас там було 40 осіб. А тоді люди роз’їхались 
хто куди, були й такі, хто повернувся на Луганщину. 
Мій чоловік організував усіх, щоб зробити хоча б літ-
ній душ, бо ж як жити, тож обладнали його в підвалі», 
- поділилась пані Тамара.

А згодом родина стала шукати хоча б якусь хату. 
Знайшли, але ж чим платити? Люди порадили напи-
сати про це у соцмережі, жінка так і зробила, розмі-
стила прохання в спільноті. Та отримала багато не-
гативу. «Мене обзивали шахрайкою, писали всяке 
погане через те, що я прошу грошей на хату. Із 200 ко-
ментарів хорошого практично не було. Я зневірилась 
і хотіла видалити допис, а тут Наталка мені написа-
ла. Я показала дім, в якому ми живемо, гроші за нього 
треба було виплатити через 3 місяці. Тому я й шукала 
підтримки. А на ті кошти, які нам виплатила держа-
ва, ми купили бойлер, поремонтували то те, то інше в 
домі, аби було нормально жити», - каже жінка. 

Нагадуємо: Ми писали про Наталку, що українка, 
яка блокувала фури на польському кордоні, стала «ак-
тивісткою року» в Польщі.

«БМ»

ВОЛОНТЕРКА З ПОЛТАВЩИНИ  
ЗІБРАЛА ГРОШІ НА ДІМ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
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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.
 

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

Тел. 0959453150
0500666218

КУПЛЮ СВИНЕЙ 
ДОРОГО

те
л.

СВИНЕЙ 
0502541132

КУПЛЮ

Тел. 0674603183
КУПИМО ПАЙ 

КУПЛЮ 
ДОРОГО

0668309648, 
0985629180

Термінові виклики за 
вимушеним дорізом. 

Живою вагою.
Самовивіз в будь-який час

БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Ж
е

н
я

СВИНЕЙ, КОНЕЙ

0991447457
0987518586Те

л.

(С
аш

а)ЦІЛОДОБОВО

Висока ціна. Вигідні умови.
Термінові виклики 
за вимушеним дорізом

Висока ціна. Вигідні умови.

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ

Бичків, теличок 150-400 кг, 
телиць парувального віку, 
корів дійних.
В Будь-якій кількості

Тел. 066 817 57 96
097 90108 07

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
ЗАКУПОВУЄ

12

Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

Тел. : 066�41�80�929
 068�108�40�70ДОРОГО! 

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 

КУПЛЮ ДОРОГО
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ

Тел. Тел. 0669669486, 06729960550669669486, 0672996055

ЦІЛОДОБОВО, ЦІЛОДОБОВО, 
ВИМУШЕНИЙ ДОРІЗВИМУШЕНИЙ ДОРІЗ

Закуповуємо 
корів, биків, 

телиць, коней, 
кіз, баранів

ДОРОГО

Тел. 0501814950, 0981001813

Доріз 
Цілодобово

ДОРОГО

закуповує у населення 
М ’ Я С О К О М Б І Н А Т

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, 
КОНЕЙ, СВИНЕЙ

Перевезення худоби 
для власних потреб
Термінові виклики

 Цілодобово 
Тел. 0506470658, 0671773949

0506741605
0975139528

КУПИМО ПАЇ
Швидке оформлення

Тел. 

29

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403

ДОРОГО

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а
36

30
корів, тільних телиць, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

свиней 
кнурів
биківКУПЛЮ

30

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

КУПЛЮ

Дивани, крісла, стільці, 
кухонні куточки

Ремонт

Тел. 0992458874

П Е Р Е Т Я Ж К А 
М’ЯКИХ МЕБЛІВ
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Вітаємо

Сучасна молодь звикла діяти, то ж 
вчинки не змушують довго чекати.
Зовсім нещодавно, у Гадячі з’явився новий мурал, 
28 липня, 21- річна художниця Анна Бережна почала 
працювати над патріотичним розписом паркану, по 
вулиці Гетьманська. Малювала вона під мелодійні 
звуки скрипки у виконанні випускниці Гадяцької 
музичної школи, 25- річної Анастасії Герасименко. 
Ідею для малюнку та місце дівчата підібрали 
самотужки, а от пропозиція створити патріотичний 
мурал на честь Дня Державності надійшла від 
начальника відділу культури, Катерини Кувшинової. 
Вона ж і допомогла придбати необхідні фарби.
Дві талановиті дівчини змогли привернути увагу 
жителів та гостей міста. Люди підтримували їх 
як словом так і «копійкою», до речі, на підтримку 
коштами дівчата не розраховували взагалі та навіть 
не організовували збір. Для Гадяча виявилось 
дивним, що у нас є люди, які вміють малювати та 
грати на музичних інструментах – дівчат регулярно 
запитували чи вони місцеві, або звідки приїхали. 
Однак, теплі слова та побажання щораз лунали 
від перехожих. «Ніколи не думала, що у Гадячі 
можуть так підтримувати мистецтво. Хочеться 
творити ще більше», - говорить Аня Бережна. 
До речі, про «більше». На рахунку Анни це 
вже 4-й мурал у Гадячі. Вона говорить, що вже 
знайшла паркан, який би хотіла розмалювати 
найближчим часом. За кошти, які вдалось зібрати 
від небайдужих, тепер можна придбати достатньо 
фарб та інструментів. Мурал створювали понад 
8 годин, з 9 ранку до 5 вечора, проте, дівчата 
не виглядали замореними, а навпаки – були 
переповнені енергією: «Це все люди. Від них дуже 
заряджаєшся», - каже Анастасія. Після завершення 
роботи, гадаєте вони пішли відпочивати? Зовсім 
ні. Цього ж дня був домальований портрет 
Шевченка у одній з міських кав’ярень.
У Гадяч повернулась велика кількість талановитої 
молоді, яка наповнена культурою та готова нести її 
«у маси». Сподіваємось, що подібні ініціативи будуть 
максимально позитивно підтримуватись із боку 
місцевої влади. Можливо, створення цього муралу 
покладе початок візуального перетворення Гадяча.

Влад Лидзарь

СТВОРИЛИ МУРАЛ 

БАЖАЄТЕ ПРИВІТАТИ 
дорогу для Вас людину в нашій газеті?

Блок поздоровлення 
80x40 мм - 100 грн. 

Слід подавати замовлення 
не пізніше 12:00 вівторка.

Адреса редакції: м. Гадяч, 
вул. Гетьманська, 62-б
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БУДИНКИ
Продаж

	� БУДИНОК, вул.	Кондратенка,	
113.	Газ,	вода,	з/д	6	соток.	
Недорого.	Тел.	0505976790

	� БУДИНОК, пров. Чапаєва, 22. 
Всі комунікації, два входи, від 
першого власника. З/д 6,9 соток, 
господарські споруди, з/п 73 
м.кв. Тел. 0954238850

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

	� БУДИНОК, 86 м. кв., пров. Сум-
ський, 54. Поруч центр. Газ, вода, 
господарські споруди. Ціна дого-
вірна. Тел. 0951350748

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

	� БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 80 
м.кв. Всі господарські споруди, 
зручності. З/д 10 соток. Недо-
рого. Тел. 0953995098.

	� ДАЧА в с. Малі Будища, 50 
метрів від річки, з/д 9 соток, ваго-
нчик. Недорого. Тел. 0995372117. 

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

	� 1/2	БУДИНКУ. Всі зручності, 
центр. Тел. 0978238683

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

	� БУДИНОК, с. Красна Лука, 
66,7 м.кв. Газ, вода, господар-
ські споруди, з/д, річка поряд. 
Ціна договірна. Можлива роз-
строчка. Розгляну всі варіанти. 
Тел. 0957757334

КВАРТИРИ
Продаж

 

	� КВАРТИРА, с. Петрівка-Ромен-
ська. Квартира в гарному стані , 
готова до заселення ( газове опа-
лення, вода, санвузол в наяв-
ності). У вартість входить гараж 
та невелика прибудинкова тери-
торія. Тел. 0674184749 (Леся)

	� 2-КІМН. кв., р-н Черемушки. 
Тел. 0958357038

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

	� 2-КІМН. кв., р-н Заяр. Тел. 
0502076765. 

	� 2-КІМН. кв., 70 м.кв., 1-повер-
ховий будинок, вул. Лохвицька . 
Індивідуальне опалення, сарай, 
з/д 0,04га. Можливо під магазин. 
Тел. 0667789136, 0678692045. 

	� 2-КІМН.кв., 35,9 м.кв., у 
1-поверховому будинку, центр, 
р-н м-н «Мотовелоспорт». Газ, 
вода, лічильники, сарай, погріб. 
Недорого. Торг при огляді. Тел. 
0958497388, 0951234372. 

	� 3-КІМН.кв., р-н Заяр, 42,1 м.кв., 
опалення централізоване, жилий 
стан, гараж, сарай, 1/2 поверх. 
Ціна 25 тис. у.о. Тел. 0953653437. 

	� 3-КІМН.кв., 5-й поверх, лічиль-
ники, опалення централізоване, 
не кутова, вул. Полтавська, 100. 
Тел. 0667121463. 

	� 1-КІМН.кв. Терміново! 1-й 
поверх, вул. Тельмана. З/п 39,2 
м.кв. Тел. 0663496363

	�
	�
	�

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

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

	� З/Д	8	соток, з нежилим 
будинком. Комунікації частково, 
молодий сад. Вул. Першотрав-
нева, 111. Ціна договірна. Тел. 
0956843543

ЗДАМ

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

	� ГАРАЖ в центрі міста для мікро-
автобуса, 6х4,4м. Можливо 
використовувати як склад. Тел. 
0951871769

ГАРАЖІ
Продаж

	� ГАРАЖ, р-н Вовча. Тел. 
0503224482. 

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� МІНІ-ТРАКТОРИ	ТА	С/Г	ТЕХ-
НІКА	із	Польщі: обприскувачі, 
дискові борони АГ, культиватори, 
розкидачі міндобрив, плуги та 
інше. Доставка. Тел. 0938156531, 
0972790378. (13)

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

	� ПРИЧЕП тракторний, 1-осний. 
Ціна договірна. Тел. 0507184743

	� ПЛУГ 2-корпусний до мототрак-
тора. Новий, ціна 3500 грн. Тел. 
0507619105

АВТО
Продаж

	� DAEWOO	Lanos, 2008 р.в., 
«поляк». Терміново. Новий 
двигун. Музика, шумоізоляція. 
Ціна договірна. Тел. 0502223676

	� RENAULT	Duster, 2012 р.в., 
сірий колір, пробіг 105 тис. км. 
Дизель 1,5, повний привід. Тел. 
0509575574.	

	� 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, тахо-
метр. Тел. 0957702302

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

	� ГУМА літня Continenta lConti 
Sport Contact, 4 шт., 225/55 R18. 
Гарний стан, без гуль, само-
клеючі. Ціна 350 грн./шт. Тел. 
0997854867

	� КОЛЕСА з дисками, 4 шт., до 
УАЗа. «Кенгурятник» до УАЗ, 
піддон масляний. Двигун до ГАЗ-
2410 (Волга).Тел. 0667011653, 
0975799474

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� ПИЛОМАТЕРІАЛИ: брус, 
дошка, шалівка, штахет. Дрова 
пиляні, рубані. Доставка. Тел. 
0970787764, 0999331261

	� ЩЕБІНЬ	різних	фракцій,	
гранвідсів,	пісок	митий,	
жовтий,	керамзит,	газоблок,	
кільця	каналізаційні	ЗБВ,	діа-

метр	1	–	1,5м.	та	кришки	до	
них.	Цемент	М500	+	прокат	
бетонозмішувача.	Тел.	
0953514363

МЕБЛІ
Продаж

	� ЛІЖКО 1-спальне, довжина 
2м., із висувними ящиками. Ціна 
4 тис. грн. Ідеальний стан. Тел. 
0990654725

РІЗНЕ
Продаж

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

	� ЗЕРНО	КУКУРУДЗИ, сухе. Тел. 
0957403415

	� ВУЛИКИ з українськими рам-
ками, підставки металеві під 
вулики. Медогонка 4-рамкова. 
Бочки для меду, бідони. Тел. 
0683731211

	� СІНО в тюках. Можлива 
доставка. Тел. 0995139836

	� ПШЕНИЦЯ та ячмінь нового 
урожаю. Тел. 0666235938

	� ПРИНТЕР HP DeskJet 3050 в 
робочому стані, 3 в 1: сканер, 
Wi-Fi, ксерокс. Потрібна заміна 
картриджа. Недорого. Тел. 
0686014725

	� ДРАБИНА потужна (металева), 
50х280см. Цільна. Витримає 
більше 200 кг. Тел. 0686014725

	� БОЧКА металева, нестан-
дартна, на 150л. Можливо під 
ПММ. Тел. 0686014725

	� ЗЕРНО пшениці, ячменю. Тел. 
0506740355

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

	� ВЕЛОСИПЕД дитячий 7-10 
років. Столовий буряк. Тел. 
0509779570

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

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

	� МЕДОГОНКА 3-касетна. Тел. 
0963771489

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

	� ЦИРКУЛЯРКА електрична, 
220В. Тел. 0967191416

	� ТЕЛЕФОН	iPhone	7,	128Гб., 
чорний колір. Акумулятор 82%. 
Подробиці по телефону. Тел. 
0953190185. 

	� ТЕЛЕВІЗОР. Напольний 
газовий котел, насос до котла 
(байпас). DVD програвач б/в. Тел. 
0956901822

	� ПШЕНИЦЯ. Ціна 5 грн./кг. Мож-
лива доставка. Тел. 0663867758

	� ВІДКОСИ зовнішні з підвікон-
никами, білого кольору. Розмір 
1м.(ш)х 1,5м.(в) на 2 вікна. Недо-
рого. Тел. 0665435510

	� КОТЕЛ «Маяк-16» (стандарт). 
Новий, в упаковці. Ціна нища. Тел. 
0997648724. 

	� КОЛЯСКА дитяча, «кравчука», 
плитка кафельна, опрокидувач 
М-412. Бронедвері з коробкою. 
Книги: періодичні видання життя 
тварин і рослин (по 6 томів). Тел. 
0501980859.  

	� ХОЛОДИЛЬНИК маленький, 
телевізор, 4-камфорна газова 
плита, пральні машини «Донбас», 
«Малютка». Плита в грубу, гиря 24 
кг. Тел. 0662000908. 

	� ТЕЛЕВІЗОР «Rainford». 
Кольоровий, недорого. Тел. 
0666503404

	� БІДОН алюмінієвий, 40л., 
«кравчучка». Банки 3л. Тел. 
0991642250.

	� ДИВАН у гарному стані. Банки 
3, 1, 05,л. Тел. 0662671861.

	� БАНКИ 3л. Стільці. Тел. 
0951119467. 

	� ВЕЛОСИПЕД для дівчинки 4-9 
років, 1000 грн. Крила передні, 
нові, до ВАЗ-2101-02, 200 грн. 
Тел. 0662683686. 

	� ПШЕНИЦЯ. Тел. 0664355919, 
0962686535

	� КУКУРУДЗА, пшениця, ячмінь. 
Тел. 0995484823, 0992488500

	� КУКУРУДЗА	суха. Ціна 5,5 тис. 
грн./т. Пшениця – ціна 6,0 тис. 
грн./т. Є можливість доставки. 
Тел. 0663120600, 0964949009

	� МЕБЛІ. Стільці. Лампа паяльна. 
Бак для душа, зерна. Сітка 
рабиця.  Велосипед. Палатка. 
Каністри. Бочки. Дитячий вело-
сипед та взуття. Телевізор. Віде-
омагнітофон, колонки. В’язальна 
машина. Тел. 0955711574

ТВАРИНИ
продаж

	� КОЗИ	ДІЙНІ.	Тел.	
0504047052

	� КОЗИ	КОМОЛІ	(БЕЗРОГІ): 
одна коза бурої масті, чеської 
породи, друга — чорної масті, 
альпійської породи. Молоко 
смачне, без сторонніх запахів, 
придатне для виробництва тво-
рогу, сметани, масла. Зацікав-
леним звертатися за телефоном: 
0962166411

	� ТЕЛИЧКА, вік 1,5 роки. Від 
високоудійної корови. Недорого. 
Тел. 0976692394, 0668449798. 

	� КОЗЕНЯТА зааненської 
породи. Цапики і кізочки, вік 3 
міс. Тел. 0995586145.

	� ТУШКИ бройлерів та кролів. 
Тел. 0995484823, 0992488500

КУПЛЮ

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові 
плити, пральні машини, телеві-
зори у робочому та неробочому 
стані. Тел. 0662000908

	� ПЛИТУ газову б/в, 2-х, 4-х кам-
форну. Тел. 0993706467

	� ГУМУ задню б/в до трактора 
Т-25. Тел. 0957702922. 

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНИЙ	атестат 
№33898211 та додаток про 
повну загальну середню освіту 
№450157 про закінчення 
Гадяцької СШ №4 виданих на ім’я 
Ігоря	Володимировича	Гиренка

ЗНАЙОМСТВА

	� ШУКАЮ	жінку від 45 до 55 
років. Тел. 0951772030 (Сергій)

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, 
пилососів, хлібопічок, духових 
шаф, інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, «болгарок», 
дрилів та ін. Виїзд на замов-
лення. Досвід роботи 12 років. 
Доступна ціна. Тел. 0957423588, 
0684830471	

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, кана-
лізація. Встановлення лічиль-
ників, бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій)

	� КОПАЄМО	КАНАЛІЗАЦІЙНІ	
ЯМИ,	туалетні ями (обкладаємо 
цеглою), фундаментні траншеї. 
Виконуємо земельні роботи. Тел. 
0991181039

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

	� ПРИВЕЗУ щебінь будь-якої 
фракції, гранвідсів, пісок, дрова. 
Перевезення. Тел. 0955250575, 
0667409268 

	� КОПАЄМО, чистимо та погли-
блюємо колодязі. Копаємо кана-
лізації. Б’ємо скважина до 20м., 
труба 63мм. Тел. 0508392210

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
пилососів, холодильників, чистка 
бойлерів та іншої електротех-
ніки. Виїзд майстра. Зварювальні 
роботи, пайка. Спилювання 
дерев різної складності. Тел. 
0997199623. (Олександр)

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

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

	� ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь, гран-
відсів, цеглу, глину, землю, 
перегній, гній, дрова рубані. 
Вивезу сміття. Тел. 0669568122

	� ДОБРІ	СПРАВИ. Надаємо 
послуги по прибиранню, по 
догляду за літніми людьми, 
дітьми. Тел. 0689073456

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

	� ФАРБУВАННЯ	ДАХІВ. 
Земельні та інші фізичні роботи. 
Тел. 0997944073 

	� БУДІВНИЦТВО	І	РЕМОНТ: 
печі, груби, каміни. Штукатурка, 
шпаклівка під камінь. Кладка 
цегли. Пиляємо дерева будь-якої 
складності. Тел. 0989589146

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ЗІЛ-САМОСКИД. Привезу: 
пісок, щебінь, гранвідсів. Вивезу 
сміття, тощо. Доставка по місту 
та району. Тел. 0667030045, 
0987650405

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ будь-якої 
складності. Гарантія 15 років. Уте-
плення будинків, всі види вну-
трішніх робіт. Тепла підлога. Виїзд 

по району. Тел. 0661194638, 
0665947293

	� ТОКАРНІ	РОБОТИ, м. Гадяч. 
Тел. 0984628507 (Анатолій)

	� РОЗПИЛ	ДЕРЕВ будь-якої 
складності. Покос газону та 
трави. Тел. 0502300290 (Юрій)

	� ВИКОНАЄМО	БУДІВЕЛЬНІ	
РОБОТИ. Кладка цегли, каменю, 
блоків. Виїзд по району. Тел. 
0500429024

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

	� ВИКОНАЄМО	САНТЕХНІЧНІ	
РОБОТИ	будь-якої	складності.	
Швидко,	якісно,	за	доступними	
цінами.	Тел.	0956601024

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	
по району, Україні:	ЗІЛ-130 до 
7 т. самоскид; Mercedes Vario 
до 5т., самоскид; Mercedes 
Sprinter до 2,5т., бортовий. Цегла 
б/в, щебінь, пісок, глина, чор-
нозем, плити ПКЖ, гранвідсів 
та ін. Послуги екскаватора. Тел. 
0501881470

РОБОТА
 

 � Пропонуємо роботу 
ОХОРОНЦЯ (чоловіки та жінки), 
вахтовий метод 15*15 діб. 
Проїзд, проживання за рахунок 
фірми. Заробітна плата від 5000 
грн. за вахту. Тел. 0668008713, 
0674627014 

 � На роботу у м. Київ потрібен 
ПОМІЧНИК	КУХАРЯ	ТА	ГОР-
НІЧНІ. Тел. 0672094393

 � Надам роботу ВОДІЮ категорії 
«D» з досвідом роботи на марш-
рутах далекого слідування. З/п 
висока. Тел. 0992908542

	� ДОГЛЯНУ	ЛЮДИНУ похи-
лого віку за умови успадкування 
житла. Тел. 0992745053

	� ШУКАЮ	РОБОТУ. Власний 
автомобіль Volkswagen T4. Ван-
тажопасажир, 6 місць. Тел. 
0951772030

	� ШУКАЮ	РОБОТУ. ЗІЛ-554 
(«колгоспник»). Вантажопід-
йомність 7т., дизель. Тел. 
0951772030

 � Підприємство запрошує на 
роботу МИЙНИКІВ	авто. Тел. 
0955790116

	� ПОТРІБНІ	ПРАЦІВНИКИ	
на	ферму	в	с.	Малі	Будища	
(Гадяцька	ТГ).	Основні	вимоги		
-	доїти,	пасти,	доглядати	за	
тваринами.	Графік	роботи	
6.30	-	15.00.	Тел.	0504047052

	� ТЕРМІНОВО! На роботу 
в Угорщину в дитячий табір 
потрібні: КУХАРІ (з/п 1000 грн./
день); ПОМІЧНИКИ	КУХАРА (з/п 
800 грн./день); ОФІЦІАНТИ (з/п 
800 грн./день);

	� ПОКОЇВКИ (з/п 800 грн./день). 
Термін роботи від 2-х тижнів до 
2-х місяців. Проживання і хар-
чування безкоштовні. Проїзд 
за наш рахунок. Телефон для 
довідок: 0507657300

	� Жінка	60	років	шукає	роботу 
у м. Гадяч. Тел. 0952264923. 

ЧИСТИМО	ТА	ПОГЛИБЛЮЄМО	
КОЛОДЯЗІ. Встановлюємо 

бетонні кільця. Копаємо каналі-
зації. Тел. 0507345680 (№30)

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

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

макулатуру, поліетилен, беги 

Тел. 0501838458, 0980922374

40

м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 
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Сумуємо, пам’ятаємо

Погано замасковану позасудову страту наших поло-
нених в Оленівці багато хто справедливо порівняв з 
Катинським розстрілом 1940 року. Тоді НКВС СРСР 
убив пострілами в потилицю близько 40 тисяч захо-
плених під час поділу Польщі військовополонених, се-
ред яких були й українці. Далі було ще гріше. У ході 
розгромного літа 1941 року Вермахт захопив у полон 
близько 1,4 мільйона червоноармійців тільки на тери-
торії України (усього на Східному фронті - 4,5 млн). 
Нацисти самі не очікували такої кількості. Частину 
(до 300 тисяч) звільнили, бо спершу дозволялося ви-
пускати фольксдойче, українців та білорусів, якщо по 
них прийдуть родичі, які підтвердять, що це їх чоловік, 
син, брат. Та в листопаді 41-го біснуватий Адольф на-
казав припинити цей аукціон непотрібного гуманізму. 
Військовополонених тримали в окремих таборах, які 
часто-густо являли собою просто діялнку землі, обго-
роджену дротом чи кар’єр, куди заганяли десятки ти-
сяч людей. Таким була сумнозвісна «Хорольська яма». 

Там переважно не було базових санітарних умов, 
харчування було мізерним, люди нерідко жили про-
сто неба. Так що доволі скоро й очікувано розпочалися 
епідемії, які вкупі зі знущаннями, голодом і холодом 
викошували ряди полонених сотянми тисяч. Протя-

гом тільки перших півроку війни на українських зем-
лях загинуло від 700 тисячі до 1,2 мільйона військово-
полонених (усього - 2 мільйони до лютого 1942 року).

Додатковим чинником смертності військовополоне-
них стала нацистська фобія «комісарів». Наказ ОКВ 
за 6 липня 1941 року передбачав страту «політичних 
комісарів» Червоної армії, правда, до цієї категорії 
включали не тільки поліпрацівників, а й автоматично 
євреїв та часто представників інтелігенції. З вересня 
41-го етапи «комісарів» почали прибувати до концен-
траційних таборів СС. У Заксенхаузені їх страчува-
ли точно так само, як і в Катинському лісі - пострілом 
у потилицю. У Маутхаузені, Дахау, Флоссенбюрзі й 
Аушвіці есесівці випробували на червоноармійцях різ-
номанітні способи масового заподіяння смерті: роз-
стріли з кулеметів на полігонах, смертельні ін’єкції та 
газові камери. Так, саме тоді вперше почали застосо-
вувати «Циклон-Б» (синильну килоту), що став відо-
мий як основне знаряддя Голокосту. До травня 1942-
го гітлерівці знищили 40 тисяч полонених. Поступово 
кати збагнули, що можна не просто витрачати набої та 
гранули ціаніду, а дати невільникам самим «зароби-
ти» собі на смерть. Це називалося «вбивством через 
працю». Так полонених почали звозити для роботи 

на каменоломнях і заводах у концтабори Нойєнгамме, 
Бухенвальд, Флоссенбюрг, Гросс-Розен, Заксенхаузен 
і Дахау. З’явилися табори суто для полонених - Май-
данек, Аушвіц-Біркенау і Штуттхоф. До кінця війни 
від непосильної праці й виснаження померло близько 
400 тисяч військовополонених.

Тільки німцям їхній садизм вернувся бумерангом: 
знаючи про звірства, що чекають у полоні, червоно-
армійці чинили опір ще більш запекло, відстрілюва-
лися до останнього патрона й підривалися гранатами, 
щоб не дати себе захопити. І почастішали випадки, 
коли солдатів Вермахту в полон просто не брали. Пе-
вен, після оленівського побоїща темпи демілітариза-
ції російської армії стануть іще швидшими. Що біль-
ше росіяни зривають злість на полонених і цивільних, 
то міцнішим стає мур українського фронту.

Ігор Бігун, редактор «Історичної правди»

НАЦИЗМ І 
ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ

Зараз ми відчуваємо неймовірну 
ненависть, біль, і безпорадність водночас! 
Наших мужніх, героїчних людей, 
стратили рашисти в Оленівці, спалили 
фактично заживо, більшість тіл вже 
навіть не впізнати. Неймовірно болить 
за кожного, хто до останнього боронив 
нашу свободу на «Азовсталі», не боявся 
підступного ворога, давав відсіч.
Вони не заслужили такої смерті. 
Наш обов’язок пам’ятати кожного з 
них, після нашої перемоги створити 
меморіал усіх загиблих.
Вічна пам’ять Героям.

Російська федерація успішно 
наслідує найогидніші практики 
нацистського й комуністичного 
тоталітарних режимів. Женевська, 
Гаазька конвенція? Ні, не чули. 
Для кремлівських необільшовиків 
українські військовополонені 
(особливо, азовці) такі ж недолюди, 
якими «комісари» були для 
гітлерівців
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303 мільйона гривень стягнули в першій половині 
2022 року органи державної виконавчої служби Пів-
нічно-Східного міжрегіонального управління Мініс-
терства юстиції (м. Суми) з недобросовісних батьків. 
Діти Полтавщини отримали більш як 137 мільйонів 
гривень аліментів. Про це повідомила Ірина Сви-
стун - керівник Північно-Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Суми). 

«Захищати права дітей - пріоритетна задача для 
Міністерства юстиції України. Дітей захищають від 
психологічного тиску, фізичного та економічного на-
силля. Війна, яка триває в Україні, вже протягом 5 мі-
сяців, ніяк не повпливала на роботу органів юстиції. 
Вони і далі продовжували надавати захист для дітей 
нашої країни», - йдеться у повідомленні пресслужби 
Міністерства Юстиції України.

На ціну препаратів вплинув попит, оскільки з по-
чатку серпня продаж антибіотиків в аптеках відбува-
ється лише за електронними та паперовими рецепта-
ми, але є й інші причини.

В українських аптеках стає дедалі скромнішим 
асортимент антибіотиків — дається взнаки реформа 
Міністерства охорони здоров ‘я, яке вводить із серп-
ня обов ‘язковий електронний рецепт на придбання 
цих препаратів в аптеках.

«Антибіотики — дефіцит. Станом на початок серп-
ня ціни на ліки здебільшого підвищилися на 15-20%, 
а іноді на 60%. На тимчасово окупованих територі-
ях після 24 лютого ціни на медпрепарати просто зах-
марні. Тут і звичайний грип може бути смертельним», 
— написала у мережі фейсбук народна депутатка, го-
лова підкомітету Комітету ВРУ із захисту прав лю-
дини Ірина Суслова.

Окрім попиту, пов ‘язаного з новими умовами про-
дажу антибіотиків, на ціну ліків в Україні впливає 
курс. Якщо в травні-червні компанії закуповували 
іноземні препарати, купуючи на міжбанку долари за 
курсом 29,25 UAH/USD, то з 21 липня, після того, 
як НБУ змінив офіційний курс, закупівлі імпортерів 
уже йдуть за новим курсом 36,6 UAH/USD.

«БМ»

Найближчими тижнями готівковий курс гривні, 
швидше за все, повернеться ближче до офіційного.

Такий прогноз зробив голова департаменту 
макроекономічних досліджень групи ICU Віталій 
Ваврищук.

«Зараз ажіотажний попит явно має психологічну 
складову, адже населення і бізнес з настороженістю 
сприйняли різке одноразове підвищення офіційного 
курсу долара», – зазначив він.

«Хоч і поступово, але готівковий ринок буде наси-
чуватися доларами і євро, а ажіотажний попит посту-
пово спадатиме. Хоча ніхто не може гарантувати, що 
подібні епізоди не будуть повторюватися у майбут-
ньому», – додав експерт.

«БМ»

У липні більшість сфер утрималися від знижен-
ня зарплат, проте є виключення. Найбільше падіння 
середньої оплати праці відчули представники сфе-
ри видобутку сировини - на 37,5%. У вакансіях у се-
редньому пропонують 15 800 грн, замість 25 300 грн.

Про це повідомляє кадровий портал grc.ua.
Знизилися також зарплати у сфері HoReCa (го-

телі, ресторани, кафе), середня зарплата складає 16 
700 грн. Серед тих, кому у липні пропонували ниж-
чі зарплати, також працівники банків, охоронці, ме-
неджери з персоналу, робітничий персонал. Менші 
зарплати, ніж на початку літа, у виробництві та сіль-
ському господарстві, у сфері інсталяція та сервіс, у 
будівництві та нерухомості.

Перелік професій з найвищими зарплатами зали-
шається незмінним. Найбільші оклади отримують 
у сфері інформаційних технологій. В середньому 
ІТ-спеціалісти щомісяця мають 76 000 грн. 

Трохи підвищилися зарплати, які пропонують кан-
дидатам на посади у вищому менеджменті. Середня 
заробітна плата, яку у липні пропонували керівни-
кам, становила 52 600 грн.

У топ-5 професійних сфер з найвищими зарплата-
ми утримуються також консалтинг з середньою зарп-
латою 32 300 грн, маркетинг, реклама та PR (середня 
зарплата 26 600 грн), а також бухгалтери та спеціа-
лісти з управлінського обліку та фінансів (середня 
зарплата 25 600 грн).

Юристи та спеціалісти сфери страхування були 
серед тих спеціалістів, які постраждали від кризи на 
ринку праці найбільше. Від початку війни кількість 
вакансій для цих фахівців майже не було. В середині 
літа пропозицій роботи у сферах юриспруденція та 
страхування стало більше, проте зарплати, які про-
понують роботодавці, значно нижчі, ніж були до вій-
ни. Юристам в середньому пропонують 15 500 грн, 
страхувальники можуть розраховувати щомісяця в 
середньому на 13 500 грн.

До п’ятірки фахівців із найнижчими зарплатами 
у липні потрапили також представники робітничих 
професій (середня зарплата 12 800 грн), охоронці (9 
700 грн), а також студенти та спеціалісти, які лише 
починають кар’єрний шлях (їм в середньому готові 
платити щомісяця 9 500 грн).

«БМ»

У найближчі місяці дефіциту пального в Украї-
ні не очікується. Про це повідомив провідний екс-
перт енергетичних програм Центру Разумкова Мак-
сим Білявський

За його словами, держава активно моніторить ри-
нок нафтопродуктів та ухвалює необхідні рішення, 
аби збалансувати попит та пропозицію, в тому числі 
за рахунок поставок залізничним транспортом.

«За моїми спостереженнями, держава так само буде 
постачати додаткові партії, щоб не виник дефіцит 
пального в перші місяці осені. Тому гострого дефіци-
ту очікувати не варто», – додав експерт.

Білявський допустив, що восени можливі обме-
ження відпуску бензину, як це було раніше «але 
вони не будуть жорсткішими, ніж 20 літрів на один 
автомобіль».

Як зазначив експерт, дефіциту дизельного пали-
ва, скоріше за все, не буде, хоча восени буде спосте-
рігатися попит на ДТ з боку аграріїв, які формувати-
муть запаси. Але ці оптові партії матимуть незначний 
вплив на кон’юнктуру роздрібного сегменту.

Що стосується газу, скоріш за все, ціни на нього ще 
зменшаться.

«БМ»

За даними НБУ, до кінця року інфляція в Украї-
ні складе 30%. А вже 2023 року слід очікувати різке 
підвищення цін. За даними аналітиків, вони можуть 
зрости на 20,7%. 

Експерт CASE Україна та ексзаступник директора 
департаменту фінстабільності НБУ Євген Дубогриз 
вважає, що ціни ростимуть через те, що Нацбанк поч-
не друкувати гривні. 

«Думаю, що насамперед подорожчають паливо, 
харчі, транспорт. Основна причина – здорожчання 
енергоносіїв та палива. Наступного року ще дасть-
ся взнаки ефект низької бази порівняння: на почат-
ку 2022 ціни були невисокими». 

Під час війни уряд не наважиться підняти тари-
фи на комунальні послуги, а тому Нацбанк «ввімкне 
друкарський верстат». 

За оцінкою НБУ, падіння економіки в другому 
кварталі (квітень–червень) становило 40%. Для її 
відновлення знадобляться роки. 

Україна зможе вийти на темпи зростання за умови 
миру на своїх умовах та відновлення всіх експорт-
них шляхів. 

«Надалі підтримувати швидкі темпи відновлення 
буде складно через значні втрати засобів виробни-
цтва та робочої сили. Руйнування та еміграція суттє-
во скоротили потенціал економіки, для відновлення 
може знадобитися десятиліття, навіть за умови ак-
тивної міжнародної допомоги», - каже голова депар-
таменту макроекономічних досліджень групи ICU 
Віталій Ваврищук.

«Фінанси»

На сесії Полтавської обласної ради, 26 липня, ви-
ділили фінансування у розмірі 100 млн грн на най-
більш проблемні ділянки доріг області.

Відремонтують зокрема:
трасу Опішня-Зіньків-Гадяч в межах Опішнян-

ської, Зіньківської, Лютенської та Великобудищан-
ської громад (20 млн грн);

трасу Велика Багачка-Гоголеве-Зіньків в межах 
Великосорочинської та Зіньківської громад (10 млн 
грн);

дорогу Гадяч - Миргород, а саме великі вибоїни в 
Зуєвці та між Попівкою і Комишнею в межах Ко-
мишнянської громади, на під ‘їзді до Миргорода (7 
млн грн);

об’їзді дороги Вирішальне-Залізняки-Комишня, 
відрізки Бакумівка-Зубівка-Черевки, Савинці-Ве-
ликі Сорочинці.

«БМ»

«Нафтогаз» відновив свердловину з видобутку газу 
в Полтавській області, вона здатна забезпечувати 
близько 200 тисячі кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу» в 
Telegram.

Цю розвідувальну свердловину вперше запустили 
в роботу ще в 2008 році, тоді новий поклад забезпе-
чив значний приплив вуглеводнів. З того часу сверд-
ловина дала більше 83 млн куб. українського газу. 

Але з часом почала зменшувати свій дебіт і оста-
точно зупинилася, тому в «Нафтогазі» почали шу-
кати рішення для її відновлення.

Фахівці з геологорозробки і геофізики спільно з 
департаментом геофізики АТ «Укргазвидобування» 
переглянули наявні геофізичні відомості по свердло-
вині і запропонували випробувати перспективні го-
ризонти, які залягають вище раніше експлуатованих. 

Для цього, після тривалого аналізу та консультацій, 
провели капітальний ремонт свердловини.

ЯКИМ БУДЕ КУРС 
ГРИВНІ У СЕРПНІ

Чи варто скуповувати долари?
Через підвищення курсу долара 
українці почали замислюватися над 
тим, чи варто скуповувати валюту. 
Економічні експерти радять завжди тримати 
свої активи у різних валютах. Проте 
купувати долар за теперішнім курсом, 
не варто, натомість потрібно почекати, 
оскільки економіка може стабілізуватися.
У той же час, тим, хто має іноземну валюту 
і незабаром матиме потребу у гривнях для 
певних розрахунків, можна отримати вигоду 
у сьогоднішній ситуації – можна скористатися 
моментом і продавати валюту за цим курсом.

ВАРТІСТЬ АНТИБІОТИКІВ 
ПІДСКОЧИЛА НА 15-20%

ДІТИ ПОЛТАВЩИНИ 
ОТРИМАЛИ 137 
МІЛЬЙОНІВ АЛІМЕНТІВ

ЦІНИ ПІДВИЩАТЬСЯ 
НА 20%

ВОСЕНИ МОЖЛИВІ 
ОБМЕЖЕННЯ 
ПРОДАЖУ БЕНЗИНУ

ВІДНОВИЛИ СВЕРДЛОВИНУ, 
ЯКА ДАЄ 200 ТИСЯЧ 
КУБОМЕТРІВ ГАЗУ НА ДОБУ

ЗАРПЛАТИ ЗНИЗИЛИСЯ: 
ХТО ОТРИМУЄ НАЙБІЛЬШЕ 

Із урахуванням прогнозів інфляції від 
Національного банку України, доходи 
громадян упродовж 2022–2023 років 
впадуть більш ніж наполовину.
Про це заявив експерт CASE 
Україна та ексзаступник директора 
департаменту фінстабільності НБУ 
Євген Дубогриз, пише Forbes. 
«Майже 65% коштів населення в банках 
– це вклади до запитання з символічними 
відсотками. Так само є проблема із 
зарплатами – вони будуть підвищуватися, 
але меншими темпами, порівняно з 
інфляцією, принаймні цього року та більшу 
частину наступного», - сказав він.
Водночас Дубогриз прогнозує 
зростання попиту на робочу силу.

СКІЛЬКИ КОШТІВ 
ВИДІЛИЛИ НА РЕМОНТ 
ДОРІГ НА ПОЛТАВЩИНІ
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Обласний інформаційно-рекламний тижневик
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У червні 2015 року під час туристич-
ного огляду дзвіниці Никольського ка-
федрального собору в Оренбурзі росій-
ські науковці виявили пошкоджений 
дзвін із тріщиною та без «язика». Зна-
хідка заввишки 95 сантиметрів та ва-
гою 640 кілограмів стала сенсаційною — 
виявилося, що це так званий «Мазепин 
дзвін» кінця XVII cтоліття із прижиттє-
вим зображенням одного із найвидатні-
ших українських гетьманів. Досі вважа-
лося, що він зник у вирі Другої світової 
війни. А остання відома локація його 
зберігання була за майже дві тисячі кі-
лометрів від Оренбурга — державний 
музей у Чернігові.

Дзвін відлили 1699-го в Глухові для 
Воскресенської церкви тодішньої Геть-
манщини — Батурина (так зазначено на 
рельєфі однієї зі сторін дзвону). Замов-
ником був сам гетьман Іван Мазепа. А 
творцем — відомий майстер-людвисар 
Карпо Балашевич.

Виготовлення дзвону приурочили 
до укладення Карловицького тракта-
ту, яким завершилась війна «Священ-
ної ліги» (у складі Австрії, Венеційської 

республіки, Речі Посполитої та Москов-
ського царства) проти Османської ім-
перії, у якій остання зазнала поразки. 
На честь миру на дзвоні вилили і його 
символ — голуба зі складеними крила-
ми. Звідси – і сама назва литого виро-
бу — «Голуб».

Крім того, оскільки 1699-го Мазепі 
виповнилося шістдесят — на «Голубі» 
Балашевич зобразив й самого гетьма-
на та його герб у бароковому картуші зі 
шоломом та пір ‘ям.

Мазепу на дзвоні зафіксували у пов-
ний зріст, одягненого в жупан, довгий 
плащ, широку шапку, зі шаблею при 
боці. Ліва рука гетьмана на зображенні 
сперта на стегно, а у правій він тримає 
булаву. Вочевидь, це прижиттєвий об-
раз тодішнього очільника Гетьманщи-
ни. Звідси ще одна назва витвору мис-
тецтва — «Мазепин дзвін». Перевірити 
наскільки образ гетьмана на дзвоні на-
ближений до реальності практично не-
можливо. Як і протягом тривалого часу 
не вдавалося з ‘ясувати місцезнахо-
дження артефакту.

За офіційною версією, дзвін вивез-

ли з Батурина після трагічних подій 
1708 року, коли місто сплюндрували 
російські війська. Однак у 1920-х ро-
ках багатолітній дослідник дзвону Бо-
рис Пилипенко припускав, що виріб ще 
раніше опинився у Домницькому мо-
настирі у містечку Березна на Чернігів-
щині, засновником і будівничим якого 
був Іван Мазепа, а дзвін був коштовним 
подарунком від гетьмана для нової мо-
настирської громади. У будь-якому разі 
саме у монастирській дзвіниці він пере-
бував наприкінці XVIII століття, коли 
його відреставрували за кошти князя 
Олександра Безбородька, і зберігався 
ще понад століття — до кінця 1920-х.

Уже у радянські часи, 1927-го за іні-
ціативою того ж Пилипенка дзвін пе-
ревезли з монастиря до Чернігівського 
державного музею, де його експонували 
в музейному вестибюлі аж до початку 
радянсько-німецької війни. Після вій-
ни пам’ятка зникла і вважалась безслід-
но втраченою. 

І лише 2015 року її знайшли за май-
же дві тисячі кілометрів від Чернігова 
— в Оренбурзі. Ймовірно, сюди дзвін 

потрапив під час музейної евакуації, 
яка розпочалася у липні 1941-го після 
нападу нацистів на СРСР. Відомо, що 
тоді близько 30 тисяч експонатів з му-
зею планували вивезти до Уфи, однак у 
дорозі один із них «загубився», і лише 
згодом стало відомо, що він потрапив до 
Оренбурга. Місцева Никольська церква 
стала однією із локацій для зберігання 
вивезених з Чернігівського музею ре-
чей. І тут «Мазепин дзвін» й залишився 
навіть після реевакуації чернігівських 
експонатів у серпні 1944-го. 

Чи робилося це свідомо, чи стало на-
слідком банальних бюрократичних ко-
лізій — питання риторичне. Нині «Ма-
зепин дзвін» пошкоджений, тому його 
не використовують за призначенням. 
Однак повертати знахідку до Украї-
ни навіть як музейний експонат росій-
ська сторона не поспішає. А в умовах 
сучасної російської збройної агресії, 
його повернення перетворилося на дов-
гострокову перспективу, на якій про-
те українським дипломатам треба не-
ухильно наполягати.

Павло Артимишин, кан дидат і
сторичних наук

1. Один гектар конопель дає стільки ж 
кисню, скільки 25 гектарів лісу. 

2. З одного гектара конопель можна 
отримати стільки ж паперу, скільки з 4 
гектарів деревини. 

3. У той час, як з конопель можна зро-
бити папір 8 разів, з дерева можна зро-
бити папір 3 рази. 

4. Коноплі виростають за 4 місяці, де-
рево за 20-50 років. 

5. Квітка коноплі – справжня радіа-
ційна пастка. 

6. Коноплю можна вирощувати в 
будь-якій точці світу, і їй потрібно дуже 
мало води. 

Крім того, оскільки вона здатна за-
хищатися від комах, їй не потрібні 
пестициди. 

7. Якщо конопляний текстиль поч-
нуть застосовуватися в широкому ви-
робництві, промисловість пестицидів 
може повністю зникнути. 

8. «KANVAS» — це назва конопляних 
виробів. Також коноплі є ідеальною рос-
линою для виготовлення мотузок, шну-
рів, сумок, взуття, головних уборів. 

9. Дає зменшення больового відчут-
тя при лікуванні канабісом у хворих на 
СНІД та рак. 

Його (канабіс) застосовують при що-
найменше 250 захворюваннях, таких як 
ревматизм, серцеві хвороби, епілепсія, 
астма, шлункові хвороби, безсоння, пси-
хічні розлади, захворювання хребта і т.д.

10. Білкова цінність насіння конопе-
ль дуже висока, і дві жирні кислоти, 
які знаходяться в ній, не зустрічаються 
більше ніде в природі. 

11. Вирощувати коноплі навіть дешев-
ше, ніж соєві боби. 

12. Тварини, яких годують конопля-
ми, не потребують гормональної заміни. 

13. Усі пластикові вироби можна зро-

бити з конопель, а конопляну пластмасу 
дуже легко повернути у природу. 

14. Якщо кузов автомобіля зробити з 
конопель , він буде в 10 разів міцніший 
за сталь. 

15. Також її можна використовувати 
для ізоляції будівель, вона міцна, деше-
ва і гнучка. 

16. Мило та косметика з конопель не 
забруднюють воду, тому вона повністю 
екологічно чиста.

Виробництво з конопель було обов’яз-
ковим в Америці у 18-му столітті. Зараз, 
однак, ситуація зворотна. 

У 1900-х роках політик і видавець га-
зет і журналів Герст, який володів най-
більшою медійною компанією в Амери-
ці заробив мільйони. Вони мали ліси й 
виготовляли папір. 

Якби папір був виготовлений з коно-
пель, він міг би втратити свої мільйони. 

Рокфеллер є найбагатшою людиною 
у світі, маючи нафтову компанію. Біо-
паливо та конопляна олія звісно, були б 
його найбільшим ворогом. Меллан був 
основним акціонером компанії DuРont 
і мав патент на виготовлення пластмас 
з нафтопродуктів. 

Промисловість канабісу загрожувала 
б його ринку. 

Пізніше міністр фінансів Ендрю Мел-
лан будучи на цій посаді разом з інши-
ми впливовими політиками виріши-
ли, що конопля - ворог, і її заборонили 
вирощувати.

Почали вирубувати ліси для вироб-
ництва паперу. Велика кількість людей 
на планеті стали отруюватись пестици-
дами, почали збільшуватись онкологіч-
ні захворювання. 

Ми наповнили наш світ пластиковим 
сміттям, та шкідливими відходами.

Виконком Новоселівської сільської 
ради, 26 липня, провів нараду з праців-
никами закладів культури цієї терито-
ріальної громади. Головував очільник 
громади Євген Бова

 Серед іншого, йшлося про етапи по-
будови храмів ПЦУ у Новоселівській 
громаді в селах Божківське та Мар’їв-
ка. Наголошувалося, що віряни релі-
гійних православних громад можуть 
самостійно обирати, до якої Церкви 
належати -московської чи української, 
адже згідно з ухваленим Верховною 
Радою Законом, яким врегульовуєть-
ся перехід парафій Московського па-
тріархату до ПЦУ, релігійні громади 
можуть самостійно у законний спосіб 
розв ‘язувати питання про приналеж-
ність на зібраннях. 

На запрошення голови Новоселів-
ської громади Євгена Бови у нараді 
взяв участь регіональний представник 
Українського інституту національної 
пам’яті в Полтавській області Олег 
Пустовгар. Він приділив значну ува-
гу питанням виконання законодавства 
у сфері реалізації державної політи-
ки національної пам’яті у територіаль-
них громадах, також декомунізації та 
деколонізації. 

Один із підсумків наради: у грома-
ді увічнять пам’ять свого видатного 
земляка – діяча Української революції 
1917-21 рр. Михайла Гаврилка. При-
сутні ретельно планували урочистості 
з нагоди 140-річчя видатного скуль-

птора, січового стрільця, хорунжого 
Армії УНР. У Рунівщині, де він наро-
дився, вже завершують облаштування 
скверу пам’яті Михайла Гаврилка. Та-
кож під час наради присутні перегля-
нули варіанти ймовірних зображень 
пам’ятника, а голова Новоселівської 
сільради дав доручення провести гро-
мадське обговорення на кращий ескіз 
пам’ятного знаку. 

Довідково: Михайло Гаврилко на-
родився на хуторі Гаврилки непода-
лік Рунівщини. Навчався у Краків-
ській академії мистецтв, стажувався 
в Парижі у відомого скульптора Ан-
туана Бурделя. Автор пам’ятників Та-
расу Шевченкові в Кіцмані і Косові, 
спроектував пам’ятник Кобзарю в Ки-
єві, який так і не дозволили встано-
вити. Творець образів Івана Франка, 
Маркіяна Шашкевича та інших ви-
датних українців. Один із організа-
торів Українських січових стрільців. 
Воював проти російських більшовиць-
ких загарбників у складі Сірої диві-
зії Армії Української Народної Рес-
публіки, командував партизанським 
загоном Армії УНР на Полтавщині. 
Заарештований чекістами і після тор-
тур страчений восени 1920-го у Пол-
таві. Російський окупаційний кому-
ністичний режим знищив майже всю 
творчу спадщину Михайла Гаврилка.

Полтавський офіс УІНП

«МАЗЕПИН ДЗВІН» ЗНАЙШОВСЯ НА РОСІЇ

ЧОМУ 
ЗАБОРОНЕНА 
КОНОПЛЯ?

ПАМ‘ЯТІ 
СКУЛЬПТОРА І 
ХОРУНЖОГО АРМІЇ 
УНР МИХАЙЛА 
ГАВРИЛКА
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Приплив енергiї на початку тижня вас просто 
окрилить, багато чого вийде, якщо правильно 
розподiлити сили. Четвер загрожує виявитися 
достатньо неоднозначним днем, вiрогiднi iнтри-

ги, можливе розповсюдження плiток. Поступаючу iнформа-
цiю необхiдно перевiряти ще раз. А ось п`ятниця хороша 
для початку справ, як великих i важливих, так i незначних. 
На вихiднi варто призначити побачення або вирушити хоча 
б в короткочасну подорож.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
Цього тижня дiлiться своїм досвiдом i знаннями, 
повертайте борги i завершуйте проекти. У всiх 
справах проявляйте обачнiсть, зосередьтесь 
на головному i не витрачайте сили на рiшення 

другорядних проблем. Бажано, щоб зростання вашої ак-
тивностi i заповзятливостi не перетворювалося на опалю-
вання дровами вулицi. Ви зможете повною мiрою задiяти 
всi зв`язки, але необхiдна наполегливiсть для подолання 
труднощiв. Зараз не варто сперечатися з начальством, по-
чекайте, бiльшiсть вимог самi вiдпадуть. Вашi старання на 
роботi принесуть велику вiддачу, а iнiцiатива не залишить-
ся непомiченою. У вихiднi у вас з`явиться шанс виправити 
помилки, допущенi у вiдносинах з близькими.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
Цього тижня бажано скоротити об`єм виконува-
ної роботи. Присвятiть бiльше часу вiдпочинку, 
вiдправляйтеся за мiсто, гуляйте в парку бiля 
ставка або берегом моря. I вам вдасться вiдчути 

внутрiшню гармонiю i бажання жити, творити, любити. Тим 
паче, що i зовнiшнi обставини складуться на вашу користь. 
Коханий чоловiк вас порадує, друзi пiдтримають.

РАК	(22.06	-	23.07).
Iнiцiативнiсть i зiбранiсть - ось якостi, якi вам 
просто необхiднi, щоб умiти управляти ситуацi-
єю. У вiвторок бажано не шукати лазiвок, а дiяти 
законними шляхами. Цього тижня вам потрiбно 
бути зiбраним i спокiйним, навiть якщо навколо 

вирують бурi. Це шлях до успiху. У вихiднi близькi люди мо-
жуть чекати вiд вас ухвалення важливого рiшення, не роз-
чаровуйте їх.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Настав важливий час, що дозволяє розкрити 
себе в професiйному планi, тому зосередьтесь 
на роботi, але не витрачайте свої сили на дрiб-

ницi. Ставте перед собою глобальнi завдання, уникайте 
конфлiктiв. Знайшовши душевний спокiй i забувши про не-
довiрливiсть, ви станете господарем становища. В недiлю 
запросiть дiлових партнерiв вiдпочити за мiсто.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Намагайтеся зiбратися з духом i закiнчити ра-
зом всi обридлi справи. I зi спокiйною душею 
вирушити у вiдпустку або хоча б на дачу. Дрiб-
нi неприємностi в сiм`ї не варто приймати дуже 

близько до серця. У п`ятницю уникайте галасливих ком-
панiй, вiд запрошення на вечiрку краще вiдмовитися. У су-
боту ви з легкiстю впораєтеся з будь-якою складною зада-
чею, якщо не вiдволiкатиметеся на дурницi.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Хороший час для повноцiнного вiдпочинку. Вар-
то почати вiдпустку саме зараз. Подорожi при-
несуть приємнi враження i новi знайомства. Тi ж 
представники знаку, чиї вiдпустки поки не поча-
лися, вирiшують iншi завдання. Фортуна буде до 

вас прихильна i допоможе просуванню кар`єрними схода-
ми, варто проявити творчу iнiцiативу.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
Цього тижня ви можете виявитися об`єктом 
пiдвищеної уваги, вас iз задоволенням слуха-
тимуть, ваш авторитет зросте. I це дозволить 
вам витягнути з ситуацiї максимум користi. 
Ви одержите вельми вигiдний контракт. Але 
не прагнiть пiдказувати людям мiсце, де вони 

повиннi знаходитися вiдповiдно до ваших задумiв. Дайте 
близьким людям любов i свободу. Вони нiкуди не пiдуть.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
Нарештi бiльшiсть проблем, що мучили вас, пi-
дуть. Понедiлок хороший для справ, якi можна 
швидко закiнчити. У вiвторок теж небажано по-
чинати щось нове, але якщо ситуацiя розпоря-

диться по-своєму, не запитавши дозволу зiрок, то особли-
ву увагу надайте фiнансовiй сторонi справи i правильному 
оформленню документiв. Вихiднi варто провести у роман-
тичнiй обстановцi, бажано за мiстом.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
Довiряй, але перевiряй - ось одне з найголовнi-
ших завдань тижня. Ви зможете досягти майже 
будь-яких вершин, але тiльки при критичному 
вiдношеннi до себе i до оточуючих. Зараз добре 

просуваються науковi дослiдження i медичнi експеримен-
ти. Не пiддайтеся на обман i провокацiї, на роботi можуть 
виникнути раптовi проблеми. На четвер заплануйте кон-
структивну розмову з начальством, розкажiть про свої iдеї. 
Вихiднi, схоже, будуть на рiдкiсть напруженими, спробуйте 
все ж таки уникнути стресiв.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Настав час визначитися, якi з ваших дiлових 
контактiв перспективнi, а якi - нi. Хороший час 
для пошуку нової роботи. Будьте настирнiшими, 
тодi удача вам посмiхнеться, i ви зможете реалi-
зувати свої давнi iдеї. Сприятливе все, що спри-

яє вашому особистому розвитку: освiта, поїздки, публiчнi 
виступи. Суботу присвятiть вiдпочинку в колi сiм`ї, а недiля 
- вдалий день для подорожей.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Цього тижня вам доведеться боротися за мiс-
це пiд сонцем. Вам буде необхiдно доводити, 
що ви здатнi долати будь-якi труднощi. Нама-
гайтеся не гарячкувати i тримати емоцiї пiд 
контролем, iнакше великий ризик через дрiб-

ницю зруйнувати багатообiцяючi зв`язки. В кiнцi тижня вас 
можуть спровокувати на з`ясування вiдносин, прагнiть не 
вступати в конфлiкти, тим паче з близькими людьми, iнак-
ше ви ризикуєте з ними надовго посваритися.
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