
Ціна

10
грн

28 28 липня 2022 рокулипня 2022 року

№ 27 № 27 10261026ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 
90119

E-mail: bazarmedia@ukr.net
Веб сайт: www.bazarmedia.info

Обласний інформаційно-рекламний тижневик

Телефон редакції: 050 8011885
Адреса редакції: м. Гадяч, вул. Гетьманська, 62-б

Закликаємо морально 
підтримати військових, адже 
вже майже 5 місяців вони 
без перепочинку стримують 
повномасштабне російське 
вторгнення на територію 
України. Попри їх стійкість 
та незламність вони люди, 
які також відчувають 
втому та виснаження.
Про початок акції «Вірю 
в Збройні сили України» 
повідомили в обласному 
терцентрі комплектування. 
За словами начальника прес-
служби капітана Романа 
Істоміна висловити слова 
підтримки можна будь-яким 
способом – прокоментувати 
допис з офіційних сторінок 
військових підрозділів у 
соцмережах, опублікувати 
відео чи текстову подяку з 
хештегом #Вірю_в_ЗСУ.
Форма, зміст та спосіб не 
має значення – текст, відео, 
вірш чи пісня, напишете 
допис у соцмережі чи 
надішлете нам. Ви можете 
сказати «Дякую» або «Вірю 
в ЗСУ» певному підрозділу 
чи загалом Збройним силам 
– наголосив Роман.
Загалом суть акції полягає в 
тому, щоб донести до наших 
захисників, що про них 
пам’ятають, що їм вірять та 
що їм вдячні.  Надіслати свої 
слова підтримки можна на 
адресу 
poltava.military@gmail.com
або на номер телефону 
+38 (091) 631 74 64 
(підтримуються месенджери 
Viber, WhatsApp, 
Telegram, Signal).

АКЦІЯ НА 
ПІДТРИМКУ 
ЗБРОЙНИХ 
СИЛ УКРАЇНИ
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ТИСЯЧОЛІТНІЙ СПАДОК ДЕРЖАВНОСТІ
28 липня Україна щорічно відзначає День 
Української Державності, встановлений Указом 
Президента України від 24 серпня 2021 року № 
423 з метою утвердження понад тисячолітніх 
традицій українського державотворення, яке 
корінням сягає часів заснування міста Києва 
та розквітло за князювання Володимира 
Великого.

Що таке День Української Державності?
День Української Державності запроваджений на 

утвердження спадкоємності понад тисячолітньої істо-
рії українського державотворення, а також для проти-
дії російській дезінформації та історичним фейкам про 
буцімто єдність походження українського та російсько-
го народів. 

Історія українського державотворення засвідчуєть-
ся першими згадками про заснування столиці Давньо-
руської держави – міста Києва та подіями, пов’язаними 
з діяльністю князя Київського Володимира. У 988 році 
він прийняв християнство як державну монорелігію, що 
стало для України цивілізаційним вибором. Давня Русь 
успішно долучилася до загальноєвропейського куль-
турно-релігійного простору. Її державотворчі традиції 
продовжили, зокрема, Галицько-Волинське князівство, 
Українська козацька держава, Українська Народна Рес-
публіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Україн-
ська Держава гетьмана Павла Скоропадського, Карпат-
ська Україна та сучасна незалежна Україна.

Саме на вшанування видатного державотворця Ки-
ївського князя Володимира Великого у День Хрещен-
ня Київської Руси–України – 28 липня – встановлено 
День Української Державності. Святкуючи його, ми за-
свідчуємо також і повагу до Тараса Шевченка, Миколи 
Костомарова, Володимира Антоновича, Михайла Драго-
манова, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушев-
ського, інших знаменних представників і представниць 
національної еліти і борців за державність та незалеж-
ність України.

День Української Державності нероздільно пов’яза-
ний із розвитком війська та військовими тисячолітні-
ми традиціями. Українці – захисники нашої державнос-
ті – нащадки воїнів-русичів, козаків, січових стрільців, 
вояків УПА. Сучасні Збройні Сили України, стримую-
чи агресора – Російську Федерацію, захищаючи суве-
ренітет і незалежність Української держави – доводять, 
що українці – народ-військо. Упродовж тривалої історії 
українці не полишали боротьби за свободу та здобуття 
державності. Першу в ХХ столітті незалежність Україна 
проголосила 22 січня 1918 року. Актом 24 серпня 1991 
року її врешті остаточно утвердила – відновила незалеж-
ність. Україна у ХХ столітті кілька разів здобувала суве-
ренітет і втрачала його через внутрішні незгоди під час 
зовнішньої агресії. 

Тисячолітній спадок державності Україна успадкува-
ла від різних періодів історії засадничі ознаки держави. 
Від Русі цивілізаційний вибір, який визначився із при-
йняттям християнства у 988 році; тризуб, родовий знак 
Рюриковичів, що став державний гербом сучасної Укра-
їни; Київ – столицю, політичний і культурний центр 
українських земель упродовж понад тисячу років; грив-
ню – назву грошової одиниці; назву Україна, що впер-
ше згадується в Іпатіївському літописі у 1187 році. Від 
Галицько-Волинської держави: синьо-жовті барви на-
ціонального прапора, що походять від кольорової гами 
герба Галицько-Волинського князівства;утвердження 
європейського вектора розвитку. Від Великого Князів-
ства Литовського:європейську традицію міського само-
врядування – магдебурзьке право; Пересопницьке Єван-
геліє – видатна рукописну пам’ятку, на якій складають 
присягу президенти України. Від козацької доби: рес-
публіканські традиції народовладдя;військові традиції, 
які лягли в основу збройних сил Української Народної 
Республіки та пізнішого українського визвольного руху; 
одну із перших європейських конституцій нового часу, 
укладену Пилипом Орликом 1710 року. Від української 
державності початку ХХ століття (УНР, ЗУНР, Україн-
ська Держава Павла Скоропадського):демократичні за-
сади державного будівництва;перший парламент, у який 
розвинулася Центральна Рада, створена у березні 1917 
року;перший уряд, яким став Генеральний Секретаріат 
Центральної Ради з червня 1917-го; державні символи: 
герб, гімн “Ще не вмерла Україна”, прапор;соборність 
– об’єднання українських земель в єдиній незалежній 
державі;Українську Академію Наук, що була заснована 
Павлом Скоропадським у листопаді 1918 року. Від Укра-
їнської Радянської Соціалістичної Республіки: статус за-
сновника Організації об’єднаних націй; адміністратив-
но-територіальний устрій.

Етапи українського державотворення
Витоки української державності – у середньовічній 

Русі. Її утворення було результатом соціально-еконо-
мічного та політичного розвитку слов’ян. Перед- і ран-
ньодержавні слов’янські племінні об’єднання на великих 

просторах східної Європи були сконсолідовані довкола 
Києва, що став центром політичного тяжіння та культур-
ного піднесення. Це об’єднання почалося в ІХ столітті. 
У наступні століття Русь стала важливим суб’єктом єв-
ропейського політичного простору. Підтримувала полі-
тичні, економічні та культурні зв’язки з більшістю єв-
ропейських держав того часу від Візантійської імперії 
до Французького королівства. У період Русі розпочала-
ся консолідація слов’янських племен південно-східної 
Європи в єдиний етнос русинів-українців, почала фор-
муватися українська мова. Прийняття князем Володи-
миром у 988 році християнства, поширення писемності 
на основі кирилиці, кодифікація норм звичаєвого пра-
ва в першому правовому кодексі «Руській правді» кня-
зя Ярослава Мудрого та його спадкоємців – усе це стало 
фундаментом правової та політичної культури україн-
ського народу. Саме Русь заклала основи державницьких 
традицій українців. Звідси родом герб, грошова одиниця, 
а, головне, Київ як політичний і культурний центр Укра-
їни. Русь пройшла типовий шлях ранньосередньовічної 
держави. Від об’єднання слов’янських племен династією 
Рюриковичів у ІХ столітті до окремих земель-князівств 
ХІІ–ХІІІ століть на чолі з представниками цієї ж динас-
тії. Київ перестав виконувати роль політичного центру 
після того, як у 1169 році його спалив Володимиро-Су-
здальський князь Андрій Боголюбський. Завершила за-
непад Русі монгольська навала 1239–1242 років.

Продовжила традиції української державності Га-
лицько-Волинська держава.В умовах монгольського за-
гарбання і розпаду державних структур у Подніпров’ї га-
лицько-волинські князі у ХІІІ–ХІV століттях розвинули 
інститут державності на значній частині українських зе-
мель. Тоді вдалося не лише зберегти, а й посилити єв-
ропейський вектор розвитку, стати частиною спільних 
зусиль у боротьбі із монгольським нашестям. Виявом 
цього стало коронування 1253 року Данила Галицького у 
Дорогичині короною, присланою Папою Римським Іно-
кентієм ІV. Саме в ті часи на українських землях з’явля-
ється традиція міського самоврядування – магдебурзь-
ке право. Втім, повноцінний його розвиток пов’язаний 
уже з наступною епохою.

У середині XIV століття українські землі увійшли до 
складу Польського королівства і Великого Князівства 
Литовського.

ВКЛ – одна з найбільших держав тогочасної Європи 
– стало фактичним продовжувачем традицій Русі. Еко-
номічно і культурно руські землі були значно розвине-
ніші за литовські. Руські еліти сформували обличчя ли-
товської держави. Було засвоєно чимало норм руського 
права, назви посад, станів, система адміністрацій тощо. 
Державною мовою Великого Князівства Литовського 
стала руська, якою велися ділові папери.

Основним джерелом права була «Руська правда», пі-
зніше – «Литовські статути», укладені на її основі. Укра-
їнські землі в складі Великого Князівства Литовського 
користувалися широкою автономією.

У XVI столітті українці витворили новий соціаль-
но-політичний феномен – запорозьке козацтво. Виникло 
козацтво завдяки комплексу економічних, політичних, 
релігійних, соціальних чинників. Передусім, це – при-
родне прагнення до самозбереження, самоствердження 
і самореалізації, а також наявність великого масиву віль-
них земель – Дикого поля. Як окремий соціальний стан 
козацтво на давньоруських військових і європейських 
лицарських традиціях створило військово-політичну 
організацію – Запорозьку Січ, засновану на принципах 
особистої свободи та виборності влади. Козаки освоїли 
степові простори Подніпров’я, Слобожанщини, Донеч-
чини. У Запорозькій Січі формувалися підвалини рес-
публіканської форми правління, нові принципи судо-
чинства та джерела права. У середовищі козацької еліти 
вперше в історії української суспільно-політичної думки 
чітко сформульовані фундаментальні основи майбутньої 
національної державної ідеї, головні серед яких – право 
українського народу на власну державу та генетичний 
зв’язок козацької держави з Руссю.

Ці принципи були втілені у ранньомодерній україн-
ській державі Гетьманщині, створеній внаслідок націо-
нально-визвольної революції середини XVII століття на 

чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким. Гетьманщи-
на була життєздатним політичним організмом: мала ор-
гани влади, територію, державну організацію, військо, 
фінансову, податкову та нормативно-правову системи 
тощо. Вершиною політико-правової думки Гетьманщи-
ни стало укладання Пилипом Орликом 1710 року Кон-
ституції як договору гетьмана Війська Запорозького зі 
старшиною та козацтвом. Російський імперіалізм різ-
ними способами і методами обмежував українські на-
ціональні державні інститути і зрештою до кінця XVIII 
століття ліквідував їх.

У ХІХ столітті українці, як і більшість європейських 
націй, пройшли шлях від романтичного захоплення ми-
нулим до політичного самоусвідомлення. Сформувало-
ся поняття української нації з її етнічними кордонами, 
мовою та культурою. Покоління Руської трійці, Кири-
ло-Мефодіївського товариства, громадівців і Братства 
тарасівців заклали підвалини для майбутньої україн-
ської державності. Упродовж ХХ століття попри істо-
ричні катаклізми та мільйонні жертви українці неодно-
разово виборювали самостійність.

У ході Української революції 1917–1921 років впер-
ше у ХХ сторіччі створили незалежну національну дер-
жаву. 22 січня 1918 року IV Універсалом Української 
Центральної Ради відбулося проголошення незалежнос-
ті та суверенності Української Народної Республіки. За 
часів Української Народної Республіки у 1918 році за-
тверджено герб, основним елементом якого був тризуб 
– герб Володимира Великого (без хреста). Тоді ж пісню 
Павла Чубинського “Ще не вмерла Україна” на музику 
Михайла Вербицького затверджено гімном. Державним 
прапором став синьо-жовтий стяг. Українська Держава 
гетьмана Павла Скоропадського – друге державне утво-
рення часів Української революції, форма якого – геть-
манат – походить із козацької епохи. Верховна влада 
належала гетьману, котрий усіляко намагався відроди-
ти давні козацькі традиції. Було налагоджено дієздат-
ну адміністративну систему управління, розбудовува-
лася освіта, наука, державний апарат. Уперше тризуб 
став атрибутом військової форми. Від грудня 1918 року 
на більшості територій відновлено Українську Народну 
Республіку на чолі з Директорією. Вона ухвалила низку 
законів, спрямованих на розбудову країни: про держав-
ну мову, Українську автокефальну православну церкву. 
Встановлено грошову одиницю – гривню. Помітний слід 
в історії державотворення залишила Західноукраїнська 
Народна Республіка (ЗУНР), яка мала дієву систему 
органів влади, боєздатне військо – Українську галицьку 
армію (УГА). 22 січня 1919 року було проголошено Акт 
злуки УНР і ЗУНР. Подія на законодавчому, територі-
альному, ментальному рівнях об’єднала Україну та ста-
ла підставою для відліку історії соборної України. По-
при те, що УНР і ЗУНР зазнали поразки від зовнішніх 
агресорів і територія України була окупована східними 
і західними сусідами, ідея здобуття державної незалеж-
ності стала визначальною для національного визвольно-
го руху ХХ століття. При найменшій можливості укра-
їнці заявляли про право на власну державу.

В умовах Другої світової війни 30 червня 1941 року у 
Львові під час засідання Національних зборів було при-
йнято Акт відновлення української держави, створено 
уряд. Акт спирався на традиції УНР і ЗУНР. Слідом за 
Львовом проголошення Акта відбулося у багатьох містах 
західної та центральної України. У липні 1944 року під-
пільна конференція під захистом відділів УПА створила 
Українську головну визвольну раду (УГВР). Таким чи-
ном збройна частина українського визвольного руху от-
римала політичне представництво – зародок державної 
влади незалежної країни. Діяльність УГВР засвідчила 
прагнення визвольного руху дотримуватися принципів 
демократії навіть у найважчих умовах підпільно-парти-
занської боротьби.

За час існування комуністичної тоталітарної системи 
ні Голодомор 1932–1933 років, ні масові голоди, ні ре-
пресії, Великий терор, економічні та політичні експери-
менти не змогли викорінити державницькі устремління 
українців. Наприкінці 80-х років ХХ століття в умовах 
послаблення командно-адміністративного диктату зно-
ву відродився масовий національно-патріотичний рух і 
постало питання незалежності.

24 серпня 1991 року Верховна Рада Української 
РСР ухвалила Акт проголошення незалежності Укра-
їни, який став точкою відліку сучасної державності. На-
справді ж, відбулося відновлення державного сувере-
нітету, за який українці змагалися протягом багатьох 
століть. Навіть більше – проголошення державної неза-
лежності Україною відіграло вирішальну роль у розпа-
ді СРСР та остаточній ліквідації комуністичної тоталі-
тарної системи. 1 грудня 1991 року на всеукраїнському 
референдумі Український народ абсолютною більшістю 
голосів підтвердив прагнення жити в самостійній держа-
ві. Події 1991 року втілили столітні прагнення українців 
до суверенної держави.

Ганна Байкєніч, Олена Охрімчук, Вікторія Скуба, 
співробітники Українського інституту національної пам’яті
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Радіаційний фон в місті Гадяч за минулий тиждень 
становив 11,9 мкр/год при середніх багаторічних по-
казниках до 1986 року 12-14 мкр/год.

Згідно моніторингу з 18.07.2022р. по 24.07. 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. 

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 22 липня 2022 року в атмосферному по-

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

З джерел децентралізованого питного водопоста-
чання з шахтних колодязів в с. Ручки,  

с Римарівка – досліджено 3 проби питної води на 
вміст нітратів, перевищення гігієнічного нормативу 
(50 мг/дм3) не виявлено 

З джерел централізованого питного водопостачан-
ня (водорозподільна мережа) в м. Гадяч досліджено 
9 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, 
ентерококи (вул. Волгоградська, 8, вул. Шевченка, 
32, вул. С. Швидкого, 7, пл. Соборна, 15, резерву-
ар чистої води №1 вул. Підлісна, 55 ). В зв’язку з мі-
кробним забрудненням питної води, населенню міста 
рекомендуємо для пиття вживати кип’ячену воду до 
нормалізації показників якості питної води. Резуль-
тати лабораторних досліджень доведено до відому 
керівництва Гадяцького ВУ ЖКГ, Гадяцької міської 
територіальної громади та Миргородського район-
ного управління Держпродспоживслужби в Полтав-
ській області.

Лютенська територіальна громада
З джерел централізованого питного водопостачан-

ня на відповідність вимог ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гі-
гієнічні вимоги до води питної призначеної для спо-
живання людиною» з артезіанських свердловин КП 
«Джерело» Лютенської сільської ради с. Рашівка та 
розподільної мережі Лютенської АЗПСМ, Рашів-
ської АЗПСМ було досліджено 11 проб питної води. 
Відхилення по санітарно - хімічних показниках не 
виявлено. Відхилення від нормативу по мікробіоло-
гічних показниках виявлено в 7 пробах з 11 дослі-
джених - виділено загальні коліформи та ентерококи, 
ЗМЧ (до 50 мг/дм2). Результати аналізів досліджень 
доведено до відому голови Лютенської територіаль-
ної громади, керівнику КП «Джерело» та Миргород-
ського районного управління Держпродспоживслуж-
би в Полтавській області. Надіслані  пропозиції щодо 
усунення виявлених недоліків. 

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 ТГ 
та керівнику Гадяцького ВУ ЖКГ провести комп-
лекс профілактичних заходів із 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

Фотофакт

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 3300 5000

ВОЛОНТЕРКА ОЛЕНА БУДНИК  
НА ФБ СТОРІНЦІ ПИШЕ:

Дорогі мої домогосподарочки та кухарочки, ми во-
лонтерською громадою гадяччини маємо наміри при-
готувати для потреб передової консерви та домашні за-
готовки у вигляді компотів, кабачкової ікри, солених 
огірків та помідорів і такого іншого.

Зараз пора інтенсивних заготівель, і, якщо у вашо-
му городі є лишки, ми з вдячністю приймемо їх для 
переробки та консервування. Огірки, кабачки, цибу-
ля, часник, морква, солодкий перець, вишні, сливи, 
яблука (білий налив), малина, смородина, поричка, 
аґрус, йошта і таке інше - за все велика дяка всім, хто 
відгукнеться.

Також є потреба в тарі: склянні банки 0,5 та 3 л, плас-
тикові відерця 3 та 5 л, кришки для консервування.

Будемо вдячні підприємцям, які підтримають і нада-
дуть: сіль, спеції, цукор, олію, оцет.

Хто бажає підтримати фінансово - кошти будуть ви-
користані для придбання банок та кришок.

Збір проводимо у ліцеї імені Михайла Драгоманова 
у приміщенні столової (ШКОЛА №2) з 9:00 до 15:00

Тел. координатора збору 0500348208 Тетяна 
Пертівна.

Всім дякуємо за підтримку.
Разом до ПЕРЕМОГИ!

ЗВІТУЄМО ПІСЛЯ ЧЕРГОВОЇ, ВДАЛОЇ 
ПОЇЗДКИ НА ПЕРЕДОВУ
Дорогі друзі, земляки, небайдужі Українці! Цього 

разу за вашою безпосередньою участю було зібрано, 
закуплено необхідних речей, обладнання, інструмен-
ту і провізії загальною вагою близько 2-х ТОНН! Це 
дає зрозуміти, що ви нам довіряєте і ми УСІ на пра-
вильному шляху, бо тільки спільно і з Божим благо-
словінням ми зможемо перемогти цього кровожерли-
вого ворога. І це нам вдасться, бо ми сильна і незламна 
нація патріотів.

Наші воїни щиро вдячні усім і 
кожному, хто долучився:
Колектив КкЗ «Дружба» Гадяч, Колектив Гадяцької 

санепідемстанції, Колектив і вихованці дитячого сад-
ка №9 м. Гадяч, ГО Ветеранів місцевого самоврядуван-
ня і виконавчої влади Гадяччини, Колектив магазину 
«Аврора», що по вул. Гетьманська, Мешканці будинку 
№88 по вул. Гагаріна, Магазин «Рибачок».

А також: Лариса Труш, Олександр Крамчанінов, 
Сергій Мастер, Tony Drumling, 

Олег Березенко, Галина Шайко, Juli Pavlishin, Ната-
лия Мариниченко, Світлана Потапова, Анна Бережна, 
Анна Боцула, Анатолий Койло, Олена Гейко, Олена 
Давидяк, Ірина Каплій, Євгенія Космач, Люба Андру-
сенко, Наталія Гвасалія, Вікторія Велічко.

Усім, хто підтримав фінансово, хто обслужив тран-
спорт, хто зробив знижки в магазинах - ДЯКУЄМО!

Разом ми переможемо!
Все буде Україна!

ФБ сторінка Олександра Крамчанінова

Завдяки польському волонтеру, нашому добро-
му товаришу Анджею Мордарському, маємо змогу 
бути присутніми на відкритті Чемпіонату світу з на-
стільного тенісу, для осіб з обмеженими можливос-
тями ОРА, який проходить у Польщі, та в якому бере 
участь наш Владимир Нехаенко.

Дякуємо йому та волонтеру Наталія Липівець за 
підтримку.

ФБ сторінка Олександра Зозулі

У травні міжнародна ініціатива «Shelter Ukraine» 
оголосила конкурс на надання підтримки соціаль-
них ініціатив із вирішення гуманітарних проблем ци-
вільного населення в умовах війни, до участі в якому 
були запрошені, в тому числі й установи соціального 
захисту територіальних громад, де проживають вну-
трішньо переміщені особи.

У Петрівсько-Роменській громаді зараз проживає 
майже 700 переселенців. ми стали першими в облас-
ті, хто вже отримав матеріальну підтримку. 

Відповідно до поданої заявки, гуртожиток сіль-
ської ради, в якому проживають внутрішньо перемі-
щені особи, що опинились у складних життєвих об-
ставинах, внаслідок військових дій, отримав нову 
побутову техніку (холодильники, настільні плити, 
електрочайники, мікрохвильові печі) та електроге-
нератор на загальну суму понад 190 тисяч гривень. 

Підтримку було надано в межах ініціативи «Shelter 
Ukraine», що впроваджується організаціями SiLab 
Ukraine, БО «Тепле місто» та БО «Вплив», Valores 
Foundation у співпраці з Razom For Ukraine. Мета 
проєкту — підтримка соціальних ініціатив, що вирі-
шують гуманітарні проблеми цивільного населення 
в умовах війни.

ФБ сторінка громади

У Сергіївській громаді 20 липня відбулась 
18 сесія 8 скликання. Одним з питань 
порядку денного був звіт про хід 
виконання Програм за I півріччя.
5,129 млн. грн - утримання апарату сільської 
ради, з них 4,819 млн. грн на заробітну плату.
10,605 млн. грн. – розвиток освіти, з 
них: 1,697 млн. грн. – дошкільна, 
8,888 млн. грн – загальна середня освіта.
1,392 млн. грн – Культура. 
724 тис. грн – Розвиток соціальних послуг.
85 тис. грн – «Компенсація фізичним 
особам які надають соціальні послуги».
238 тис. грн – одноразові грошові виплати 
для ВПО, 72,7 тис. грн. – придбання 
продуктових наборів для ВПО.
30 тис. грн. – «Підтримка народжуваності».
17 тис. грн. – «Обдаровані діти». 
269 тис. грн. – Компенсації за пільговий проїзд.
10 тис. грн. – Пільги з оплати ЖКГ 
для сімей загиблих воїнів АТО.
200 тис. грн. – Проведення мобілізації 
та призову громадян.
1,430 млн. грн. – «Територіальна оборона».
4,419 млн. грн. – КП «Сергіївське».
2,137 млн. грн. – «Утримання об’єктів 
спільного користування чи ліквідації наслідків 
діяльності об’єктів спільного користування».
8,646 млн. грн. – Утримання та 
розвиток інфраструктури доріг.

ФБ сторінка Сергіївської ТГ

ЕКОБЮЛЕТЕНЬ ДОПОМАГАЙ, 
ПІДТРИМУЙ СВОЇХ

ПЕТРІВСЬКО-РОМЕНСЬКА 
ГРОМАДА ОТРИМАЛА ПІДТРИМКУ 
ВІД МІЖНАРОДНИХ ДОНОРІВ 

ПІВРОКУ РОБОТИ 
СЕРГІЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ

НАШ ВОЛОДЯ НА 
ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ

На самій верхівці фасаду старого Будинку Куль-
тури досі знаходиться комуністична символіка. Не 
дивно, що декомунізація у Гадячі досі не заверши-
лась, якщо «серп і молот» увінчує будівлю навпро-
ти міської ради.

Біля ККЗ «Дружба», 24 липня, відбувся благодій-
ний ярмарок, спрямований на збір коштів для при-
дбання авто гадячанам на передовій. Організатори 
проводили майстер-класи із: заплітання косичок, ак-
вагриму та розпису пряників. Окрім цього, на яр-
марку продавали саморобні сувеніри та прикраси 
від гадяцьких майстринь. Спільними зусиллями, ак-
тивісти змогли зібрати 19 630 гривень. Наступного 
дня, 25 липня, на фейсбук-сторінці організатори збо-
ру повідомили про його завершення. Загалом, неймо-
вірні гадячани змогли зібрати близько 250 тис. грн. 
Не гаючи часу, потрібний пікап вже придбали. Зали-
шається тільки доставити його та привести у відпо-
відний стан.

Дякуємо кожному, долучився до збору!
«БМ»

ПІКАП БУДЕ:  
ЗАВЕРШИЛИ ЗБІР КОШТІВ
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Минулого тижня
народилося 
1 немовля

7 осіб 
пішли
з життя

9 пар
одружилися

2 пари
розлучилися

пожежа

З 25 березня на території Полтавської області за-
боронено відвідувати лісові масиви цивільному насе-
ленню. Начальник Полтавської ОВА під час прескон-
ференції 20 липня вкотре закликав жителів області 
дотримуватися цієї заборони.

«Відвідування лісових масивів заборонено через 
небезпеку щодо військових дій, діяльності ДРГ. Хочу 
наголосити, що у нас війна. Прошу всіх дотримувати-
ся вимог, які нам надають військові. Це дуже важли-
во. Зрозумійте, якогось грибника можуть сплутати з 
диверсантом і може бути лихо. Не потрібно наража-
ти себе на небезпеку», – наголосив Дмитро Лунін.

Винятком є в’їзд на територію лісових масивів тех-
ніки, яка використовується для потреб лісового та 
мисливського господарств, транспорту правоохорон-
них органів при виконання службових обов’язків, по-
жежних машин та іншої техніки для гасіння пожеж.

 Також ця заборона не поширюється на військовос-
лужбовців ЗСУ та інших військових формувань, пра-
цівників правоохоронних органів та інших осіб, які 
виконують завдання із забезпечення національної 
безпеки і оборони України.

Близько 9 ранку, 20 липня, у Гадячі сталась ДТП 
за участі 3-х авто. Подія відбулась по вул. Захисни-
ків України (колишня вул. Тельмана), поряд з мага-
зином «Діоніс».

Toyota на швидкості врізалась у «дев’ятку», коли та 
виїжджала з парковки. Внаслідок зіткнення, автомо-
біль Toyota відкинуло на стоянку біля магазину «Діо-
ніс», де авто зіткнулось з припаркованим BMW і зу-
пинилось. В свою чергу автомобіль BMW пошкодив 
WV Caddy, який був припаркований за ним.

На місці працювли представники поліції, причи-
ни ДТП з’ясовуються. За словами очевидців, водій-
ку «дев’ятки» госпіталізували, а водій Toyota отри-
мав легкі поранення.

 «БМ»

Згідно з матеріалами справи, 10 березня цього року 
Юрій Д. знайшов у лісі в межах Гадяцької громади 
автомат (АКС-74У) та 96 патронів до нього. Знахідку 
він приніс додому, де зберігав понад 2 тижні — поки 
помешкання не обшукали правоохоронці.

Нагадаємо, що у період кінця лютого і початку бе-
резня розбиті ворожі підрозділи тікали й кидали не 
тільки техніку, але й зброю, боєприпаси та споря-
дження. Місцеві мешканці це збирали й перший час 
тримали на озброєнні. Але після того, як небезпе-
ка минула, зброю здали не всі. Тож їх почали пере-
віряти. Наприклад, уже наприкінці березня поліція 
Полтавщини повідомила про вилучення з незакон-
ного обігу понад 30 одиниць зброї, кількох танків і 2 
бронеавтомобілів.

Одним з тих, хто вирішив лишити зброю собі, вия-
вився і Юрій Д. — уродженець села Коляєво Теньгу-
шевського району Мордовської АРСР. Чоловік має 
українське громадянство та вищу освіту. Він одру-
жений, пенсіонер, та є особою з інвалідністю 2 гру-
пи, раніше не судимий.

Окрім трофея з лісу, у нього в будинку знайшли 
також однозарядну нарізну спортивно-мисливську 
гвинтівку ТОЗ-8м, комбіновану мисливську рушни-
цю Merkel mod.211, укорочену двоствольну гладко-
ствольну мисливську рушницю ІЖ-54, перероблений 
газовий пістолет Rohm RG88 та майже 50 патронів. 
Їх він нібито знайшов кілька років тому біля ставка 
у селі, під Кременчуком.

28 березня Юрія Д. затримали, а наступного дня — 
оголосили йому про підозру у незаконному придбан-
ні, носінні, зберіганні вогнепальної зброї та боєпри-
пасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 
ККУ). 30 березня його взяли під варту із правом вне-
сення 95,7 тис. грн застави. Кошти за нього внесли, 
тож на час розслідування чоловік був на волі.

14 липня він уклав із прокурором угоду про ви-
знання винуватості. Документ передбачав, що чоло-
вік зізнається у злочині, а прокуратура — клопота-
тиме про призначення покарання у вигляді штрафу.

15 липня угоду затвердив суд. Суддя Ольга Путря 
визнала Юрія Д. винним за ч. 1 ст. 263 ККУ та при-
значила йому 51 тис. грн штрафу. Окрім сприяння 
розкриттю злочину та каяття, вона врахувала, що за-
суджений віддав 50 тис. грн зі своєї застави потреби 
Збройних сил України.

Крім того, Юрій Д. має відшкодувати державі 34,8 
тис. грн, які правоохоронці витратили на проведен-
ня експертиз. Зброю та боєприпаси, які вилучили під 
час обшуку  мають знищити.

Рішення набуде законної сили за 30 днів.
«Полтавщина»

У Великобагачанській тергромаді , в ніч на 
12 липня, 26-річний чоловік вночі проник 
до домогосподарства місцевого фермера 
і таємно, з господарського приміщення 
викрав майже 200 літрів дизельного 
пального, 20-літрову каністру з бензином та 
дві каністри з тосолом.

Протиправні дії зловмисника викрив дільничний 
офіцер поліції, який обслуговує цю територію та опе-
ративні працівники відділення поліції №3 (смт. Ве-
лика Багачка) Миргородського райвідділу поліції 
Полтавщини.  

Геннадій В‘юн, тимчасовий виконувач начальни-
ка слідчого відділення Миргородського райвідділу 
поліції зазначив: «За фактом крадіжки в умовах во-
єнного стану, слідчі поліції, під процесуальним ке-
рівництвом Миргородської окружної прокуратури 
відкрили кримінальне провадження за частиною 4 
статті 185 Кримінального кодексу України. Слідчі 
готують фігуранту підозру про вчинення майново-
го злочину та клопотання до суду про обрання йому 
міри запобіжного заходу. Оперативні працівники пе-
ревіряють чоловіка на причетність до інших анало-
гічних злочинів». 

У разі доведення вини у суді, фігуранту загрожує 
покарання – позбавлення волі від 5 до 8 років

Пресс-служба Нацполіції Полтавщини

23 липня, близько 19:30, на трасі Київ-Харків-Дов-
жанський водій вантажівки MAN не впорався з керу-
ванням та перекинувся. Вантажівка була завантаже-
на пивом, то ж упаковки з алкоголем розкидало на 
декілька десятків метрів.

Про це 24 липня повідомляє національна поліція 
Полтавщини.

Унаслідок ДТП травмувався водій, його госпіталі-
зували до міської лікарні.

У зв’язку з ДТП вантажівка перекрила рух доро-
гою, щоб прибрати автомобіль з проїжджої частини 
задіяли спецтехніку.

За фактом ДТП правоохоронці внесли відомості 
до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 ККУ. Обставини та причини 
ДТП з’ясовує слідство.

19 липня о 18:50 до оперативно-диспетчерської 
служби Миргородського району надійшло повідом-
лення про пожежу житлового будинку у с.  Тепле, Ве-
ликобудищанської ТГ.

До місця виклику направлено рятувальників 6-ї 
Державної пожежно-рятувальної частини м. Гадяч 
та підрозділ МПО з с. Мартинівка.

Пожежу локалізовано о 19 год. 35 хв. та повністю 
ліквідовано о 20 год. 48 хв..

До гасіння пожежі залучалися 2 одиниці техніки та 
8 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

ГУ ДСНС України у Полтавській області

23 липня, у Білопільській громаді Сумської облас-
ті внаслідок російського обстрілу загинув місцевий 
фермер. «Було пряме потрапляння російського арти-
лерійського снаряда у трактор», — повідомив голова 
ОВА Дмитро Живицький. Чоловік загинув на місці 
від осколкового поранення.

Пізніше у Сумській обласній прокуратурі повідо-
мили, що подія сталася у селі Рижівка, що біля кор-
дону з Росією.

Слідчі прокуратури розпочали досудове розсліду-
вання за фактом порушення законів та звичаїв вій-
ни, поєднаних з умисним убивством. За їх даними, 
військові рф  зі своєї території обстріляли Рижівку з 
важкої артилерії. Пошкоджене домоволодіння та два 
трактори. 71-річний чоловік загинув на місці.

«Суспільне.Новини»

ЗНАЙШОВ У ЛІСІ 
АВТОМАТ І ПАТРОНИ, 
АЛЕ НЕ ВІДДАВ 
ПРАВООХОРОНЦЯМ 

«МОЖУТЬ СПЛУТАТИ 
З ДИВЕРСАНТОМ» 

ПОТРІЙНЕ ДТП

ПЕРЕКИНУЛАСЬ 
ВАНТАЖІВКА З ПИВОМ

ВКРАВ ПАЛЬНЕ

ВІД АРТОБСТРІЛУ 
РОСІЇ ЗАГИНУВ 
ФЕРМЕР

Поки що поліція не називає ці спроби пограбуван-
ня серійними злочинами. Однак, факти вказують на 
те, що у Полтаві під прикриттям ночі працює банда 
грабіжників

7 липня, близько 2-ї ночі, невідомі намагалися ви-
красти платіжний термінал на вул. Європейській. Ві-
домо, що зловмисників було мінімум двоє. Вони ро-
зібрали частину тротуарної плитки і викопали стовп, 
на який був примонтований термінал, разом із бетон-
ним фундаментом. Грабіжники хотіли витягти термі-
нал «з корнем» і покласти у причеп автомобіля або 
фургон, а потім відвезти у гараж, де спокійно розібра-
ти конструкцію і дістати бажані кошти.

Потуги злочинців побачила жінка із сусіднього бу-
динку і підняла крик. Грабіжники злякалися, поки-
нули термінал на місці та втекли. В результаті кошти 
залишилися цілими. Наступною жертвою став тер-
мінал в мікрорайоні Половки. Вночі 25 липня зло-
вмисники зламали на терміналі електронне табло, 
вирвали «нутрощі», а от гроші залишилися лежати у 
металевій коробці.

На цій невдачі грабіжники знову не зупинилися. 
Телеграм-канал опублікував фото, що 26 липня зла-
мали термінал в мікрорайоні Поділ — знову понівече-
не електронне табло і вирвані нутрощі, але гроші цілі. 
Цікаво, що грабіжникам пощастило тричі не потра-
пити на очі патрулю — щоразу вони виходили «сухи-
ми із води», хоча і без грошей. Припустимо, що у бан-
дитів є інформація, де і котрій годині ходять патрулі, 
щоб сформувати «зелений коридор» для злочину.

 «Полтавщина» 

ЗЛАМАЛИ ТРИ 
ТЕРМІНАЛИ 
ПОПОВНЕНЬ РАХУНКІВ
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На своїй Facebook-сторінці полтавський переві-
зник Юрій Лупаєнко повідомив, що разом із друзями 
придбав та пригнав у Полтаву автобус. Наразі тран-
спорт поїхав на переобладнання під потреби військо-
вого шпиталю. 

«До мене звернувся заступник військового комі-
сара Полтави й розповів, що є потреба у мобільному 
госпіталі. Ми з хлопцями поспілкувалися і виріши-
ли зробити такий подарунок. Для одного це складна 
справа, а коли три людини зійдуться, то вже нормаль-
но. Друзі — це Сергій Хіміч — аптечна мережа фір-
ма «Тріоль» та Сергій Веренкіотов — торгова компа-
нія «УЗТК Трейд».

Автобус я знайшов в Норвегії. Це Volvo, 2009 року 
випуску. Коштував він 14 тисяч євро, разом із тран-
спортуванням вийшло 15 тисяч євро. Цей автобус ми 
передали військкомату, далі його передадуть на ба-
ланс військового шпиталю, а потім переобладнають 
у мобільний госпіталь на колесах», - розповів Юрій.

«Полтавщина»

За словами начальника Полтавської ОВА Дмитра 
Луніна, зібрали загалом майже 274 тис. тонн. Агра-
рії Полтавщини вже обмолотили 67 тис. га площ під 
ранніми зерновими та зернобобовими культурами.

Середня врожайність зернових – 4,03 т/га. Мину-
лого року становив 4,91 т/га.

Зокрема намолочено:
пшениці — 131,7 тис. т з площі 32,2 тис. га, середня 

врожайність — 4,09 т/га; ячменю — 28,9 тис. т з пло-
щі 6,4 тис. га, середня врожайність — 4,51 т/га; горо-
ху — 7,5 тис. т з площі 3,1 тис. га, середня врожай-
ність — 2,42 т/га.

Крім того ріпаку зібрано 6,1 тис. га, намолочено 
15,4 тис. т зерна, середня врожайність — 2,52 т/га.

«Усього в області підлягає до збирання 368,6 тис. га 
ранніх зернових та зернобобових культур, з них пше-
ниці (озимої та ярої) — 262,3 тис. га, ячменю (ози-
мого та ярого) — 90,7 тис. га, жита — 4,7 тис. га, вів-
са — 2,2 тис. га, гороху — 8,7 тис. га», — зазначили у 
відомстві.

Кавалерія Першої окремої бригади 
спеціального призначення імені Івана 
Богуна «б‘є боляче, рухається швидко і 
живе у лісі». Так у бригаді описують роботу 
військовослужбовців на фронті.

Командує ротою полтавець. Багатьом танкістам 
уже майже по 60 років, але їхнє знання техніки та вій-
ськової справи дозволяє майстерно виконувати бойо-
ві задачі. Натомість іншому танкісту бригади 25 ро-
ків. Він служить навідником і з початку лютого вже 
обстріляний – був у боях.

«У нас менше техніки, але використовуємо ми її 
набагато вправніше. Тому перемога буде за нами», 
– каже командир роти з Полтави. У травні хлопці з 
третього батальйону бригади імені Івана Богуна зни-
щили 5 танків, 5 БТРів та 2 бронеавтомобілі «Тигр». 
Військові знають, що розрахунок «Чорний тюльпан» 
керується принципом «забагато палаючих росіян не 
буває».

Зміст

ПРОДОВЖУЄМО 
ЗБИРАТИ УРОЖАЙ

АВТОБУС НА 
ПОТРЕБИ ЗСУ

ПОЛТАВЕЦЬ 
КОМАНДУЄ 
ТАНКОВОЮ РОТОЮ 

Понад 50 тисяч жінок наразі працюють у Зброй-
них силах України.

Про це розповіла заступниця міністра оборони 
України Ганна Маляр під час Другого міжнародного 
саміту перших леді та джентельменів у Києві.

«Крім 38 тисяч жінок-військовослужбовців, у нас 
ще є жінки цивільні, які працюють у Збройних силах 
України. Тому загалом у нас понад 50 тисяч жінок у 
ЗСУ. На передовій сьогодні у нас понад 5 тисяч жі-
нок», - повідомила пані Маляр.

Зважаючи на ці цифри, зауважила вона, Україна 
має сьогодні один з найвищих показників кількості 
жінок у Збройних силах серед країн-членів НАТО.

В окремому пості Ганна Маляр наголосила: «Геро-
їчний опір України ворогу неможливо уявити без на-
ших захисниць. Наші жінки-військовослужбовці - 
професійні, відважні, сильні і дуже круті.

«БМ»

Фільм «Люксембург, Люксембург» відібрали для 
участі у конкурсній програмі Orizzonti. До участі у 
цій секції відбирають художні та документальні філь-
ми, які представляють нові тенденції у розвитку кіне-
матографа.Про це повідомили у твіттері La Biennale 
di Venezia 26 липня.

У Лубнах знімали один з епізодів кінострічки 
«Люксембург, Люксембург» режисера Антоніо Лукі-
ча. До знімання масових сцен залучили місцевих жи-
телів.Для проведення зйомки у центральному парку 
перекрили центр міста. Сюжет фільму присвячений 
стосункам двох братів, а кінострічка розповідає 90-
ті роки. Також повідомляють, що у Лубнах планують 
зйомки на автовокзалі. Видання The Village описує 
одну зі сцен, яку знімали в Лубнах.  У епізоді філь-
му під оркестровий марш із шеренги курсантів вихо-
дить Раміл Насіров, співзасновник музичного гурту 
«Курган & Agregat», який разом із братом Амілем ви-
конує головні ролі. Раміл грає поліцейського Васи-
ля. У фільмі його за зразкову службу нагороджують 
керівництво Нацполіції та мер міста. Головний ге-
рой проходить центральною площею під «Запороз-
ький марш». Йому вручають нагороду, той відпові-
дає: «Служу народу України!».

На залізничних вокзалах Полтави, Миргорода, 
Кременчука встановлять дефібрилятори. Нині вони 
вже є в Харкові, Запоріжжі, Одесі, Львові, Ужгоро-
ді, Дніпрі та Києві.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Усього найближчим часом по українських вокза-

лах встановлять 44 дефібрилятори. Їх надав «Укрза-
лізниці» Червоний Хрест України.

Наявність такого пристрою значно підвищує мож-
ливість врятувати людину під час зупинки серця до 
приїзду швидкої допомоги.

Представники Червоного Хреста України плану-
ють провести з працівниками вокзалів (черговими по 
вокзалу, черговими з надання довідок, адміністрато-
рами, черговими по залу, всього 225 осіб) навчання з 
надання першої домедичної допомоги та надання до-
помоги із застосуванням дефібриляторів.

«БМ»

ПОНАД 5 ТИСЯЧ ЖІНОК 
НИНІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА 
ПЕРЕДОВІЙ

У ЛУБНАХ 
ЗНІМАЛИ КІНО

НА ДВОХ 
ПОЛТАВСЬКИХ 
ВОКЗАЛАХ 
ВСТАНОВЛЯТЬ 
ДЕФІБРИЛЯТОРИ

Проте не забувайте, що в країні вже шостий місяць 
триває повномасштабна війна, а тому у лісових маси-
вах на вас може чекати небезпека. Перш за все, це ви-
бухонебезпечні предмети, які можуть залишати піс-
ля себе російські окупанти, а по-друге, вас можуть 
сприйняти за диверсанта. 

Полтавське обласне управління лісового та мис-
ливського господарства та ДП «Гадяцький лісгосп» 
стурбовані нехтуванням людьми заборони відвідува-
ти ліси та походами населення у ліс по гриби. У мере-
жі Інтернет рясніють оголошення про продаж грибів 
та публікації на тему «релаксу» у лісі під час «тихо-
го полювання». 

Така легковажність може коштувати життя. Ніякі 
гриби не вартують вашої безпеки та здоров’я. Будь-
те обачні та неухильно дотримуйтеся розпоряджень 
Ради оборони області. 

Нагадуємо, з 25 березня і до завершення воєнно-
го стану на території Полтавської області забороне-
но відвідувати лісові масиви цивільному населенню! 

Бережіть себе, своїх рідних, ліс та Україну!

Прес-служба Гадяцького лісгоспу

МИ ЗНАЄМО, ЯК 
ВИ ПОЛЮБЛЯЄТЕ 
«ТИХЕ ПОЛЮВАННЯ» 

Міністерство соціальної політики разом з Управ-
лінням верховного комісара ООН у справах біжен-
ців виплачуватимуть грошову допомогу для пенсі-
онерів. Як її отримати — читай у нашому матеріалі.

Міністр соціальної політики України повідомила, 
що в рамках Меморандуму про співпрацю був сфор-
мований та переданий список літніх людей. Важли-
вою умовою є те, що вони не мають бути внутрішньо 
переміщеними особами.

Податися на соціальну допомогу від ООН можна 
через платформу єДопомога.

Всі заяви, інформацію про які ми передали до 
УВКБ ООН, пройшли верифікацію, тобто ми пере-
конались, що це реальні люди з реальними адреса-
ми, які насправді належать до вразливих категорій.

Це можуть бути люди з деокупованих, окупованих 
територій та регіонів, у яких ведуться бойові дії, по-
страждалі від війни. Пріоритетними також є вразливі 
групи людей, наприклад, люди з інвалідністю, пенсі-
онери, самотні батьки, які самостійно виховують ді-
тей, малозабезпечені сім’ї.

Розмір грошової допомоги
Допомога призначається міжнародними організа-

ціями і становить 2200 грн на кожного члена сім’ї. Її 
виплачуватимуть упродовж трьох місяців. На неї вже 
зареєструвалося понад 64 886 людей.

Щоб подати заявку на платформі єДопомога, 
тобі та членам родини знадобиться такий перелік 
документів:

ПІБ згідно з ідентифікаційним документом.
РНОКПП (ІПН).
Паспорт громадянина України, ID-картка, посвід-

ка на постійне або тимчасове проживання, свідоцтво 
про народження дитини.

Адреси зареєстрованого та фактичного місця 
проживання.

Твій номер телефону.
IBAN (необхідний для виплати допомоги на 

рахунок).
Допомогу можна отримувати будь-яким звич-

ним для тебе способом: на картку або через пошто-
ве відділення.

ПЕНСІОНЕРАМ СЛІД ЗВЕРТАТИСЯ ДО 
ВІДДІЛІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. 
Наприклад, у Великобудищанській 
громаді працівники соцзахисту 
допомагають у оформленні допомоги.

«БМ»

ДОДАТКОВА ГРОШОВА 
ДОПОМОГА ДЛЯ 
ПЕНСІОНЕРІВ 2200 ГРН  
ВІД ООН ЯК ОТРИМАТИ?
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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. 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 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
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29

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403

ДОРОГО

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

30

корів, тільних телиць, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

свиней 
кнурів
биківКУПЛЮ

26

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

КУПЛЮ
40

м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

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

25.08.2022

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 влас-
ника. З/д 6,9 соток, господарські спо-
руди, з/п 73 м.кв. Тел. 0954238850
 БУДИНОК цегляний, с. Петрівка-Ро-
менська, площа 85,7 м.кв., з/д 15с. Є 
газовий котел та груба, водопостачання, 
колодязь, л/кухня, 2 сараї, 2 погреби, сад, 
2-поверховий гараж на 2 авто. Ціна 12 
тис. у.о. Тел. 0509340307
 БУДИНОК, пров. Першотравневий,43 
(р-н дитбудинку). Будинок з меблями, 
жила площа 64 м.кв., з/д 6 соток, гос-
подарські споруди, гараж, л/кухня. Ціна 
договірна. Тел. 0688948285, 0688640349 
(Сергій Григорович)
 БУДИНОК, 86 м. кв., пров. Сумський, 
54. Поруч центр. Газ, вода, господарські 
споруди. Ціна договірна. Тел. 0951350748
 БУДИНОК, р-н дитбудинку, л/кухня, 
гараж, сарай, з/д 9 соток, газ, вода. Тел. 
0661196506
 ДАЧА в с. Малі Будища, 50 метрів від 
річки, з/д 9 соток, вагончик. Дешево. Тел. 
0995372117. 
 БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 80 м.кв. Всі 
господарські споруди, зручності. З/д 10 
соток. Недорого. Тел. 0953995098.
 БУДИНОК, р-н Підварок, 65 м.кв., газ, 
вода, з/д 15 соток. Тел. 0996159645. 
 БУДИНОК, пров. 2-й Волгоград-
ський, №9. З/п 73 м.кв. Всі комунікації, 
господарські споруди. З/д 20 соток. Тел. 
0664952847.
 1/2 БУДИНКУ, за великим кругом. 
Газ, вода, господарські споруди, з/д 7 
соток, приватизована. Можливий обмін. 
Тел. 0955711574. 

КВАРТИРИ
Продаж

 КВАРТИРА, с. Петрівка-Роменська. 
Квартира в гарному стані , готова до засе-
лення ( газове опалення, вода, санвузол 
в наявності). У вартість входить гараж та 
невелика прибудинкова територія. Тел. 
0674184749 (Леся)
 2-КІМН. кв., 30 м.кв., 1-повер-
ховий будинок, р-н В. Круга. Газ, вода, 
лічильники. Без зручностей. Сарай, 
погріб. Недорого. Торг при огляді. Тел. 
0669129442.
 2-КІМН. кв., центр м. Гадяч, 1/2 
поверх, утеплена, індивідуальне опа-
лення, гараж біля будинку. Документи 
готові. Ціна 25 тис. у.о. Тел. 0994703562.
 2-КІМН. кв., р-н Черемушки. Тел. 
0958357038
 2-КІМН. кв., 70 м.кв., 1-поверховий 
будинок, вул. Лохвицька . Індивідуальне 
опалення, сарай, з/д 0,4га. Можливо 
під офіс чи магазин. Тел. 0667789136, 
0678692045. 
 КВАРТИРА, р-н болгарського 
містечка. Усі зручності та індивідуальне 
опалення. З/д 2 сотки. Тел. 0956262141.
 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 фун-
даментом, 150 МЗ в «болгарському 
містечку». Тел. 0953514363 
 З/Д під будівництво житлового 
будинку, площа 25 соток, с. Малі Будища 
(нагорі, біля зупинки ). Тел. 0953514363 
 З/Д 8 соток, з нежилим будинком. 
Комунікації частково, молодий сад. Вул. 
Першотравнева, 111. Ціна договірна. Тел. 
0956843543
 З/Д 10 соток, с. Малі Будища (біля 
зупинки). Тел. 0955732622. 

ЗДАМ

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790
 КВАРТИРА комфорт-класу. На 
тривалий термін та подобово. Тел. 
0956751072
 1 КІМН. кв., подобово, р н Черемушки. 
Тел. 0501607067
 ГАРАЖ в центрі міста для мікроавто-
буса, 6х4,4м. Можливо використовувати 
як склад. Тел. 0951871769

ГАРАЖІ
Продаж

 ГАРАЖ, р-н Сарського перехрестя, з 
погребом. Тел. 0682833419
 ГАРАЖ, 6х4м., р-н Черемушки, з під-
валом. Тел. 0667789136, 0678692045

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 комп-
лект. Тел. 0680539775
 ПРИЧЕП тракторний, 1-осний. Ціна 
договірна. Тел. 0507184743

АВТО
Продаж

 ВАЗ-2105, 1987 р.в., робочий стан, 
КПП 4ст., бензин, червоний колір. Ціна 20 
тис. грн. Тел. 0953255822
 DAEWOO Lanos, 2008 р.в., «поляк». 
Терміново. Новий двигун. Музика, шумоі-
золяція. Ціна договірна. Тел. 0502223676
 ВАЗ-21043, 1999 р.в. Тел. 
0990029832

МОТО
Продаж

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

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

 Б/В ГУМА ТА ДИСКИ з Європи. 
Великий вибір на будь-який бюджет. 
Під замовлення і в наявності. Тел. 
0668088886 (Сергій)
 ГУМА літня Continenta lConti Sport 
Contact, 4 шт., 225/55 R18. Гарний стан, 
без гуль, самоклеючі. Ціна 350 грн./шт. 
Тел. 0997854867
 ДВИГУН до ГАЗ-2410 (Волга). «Кен-
гурятник» до УАЗ, піддон масляний. Тел. 
0667011653, 0975799474. 
 КОЛЕСА до ВАЗа, 4 шт., з дисками, 
R13. Хороший стан. Тел. 0993114416. 
 Т-25: стартер, динама, гума на 
переднє колесо. Тел. 0502219042. 

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

 ПИЛОМАТЕРІАЛИ: брус, дошка, 
шалівка, штахет. Дрова пиляні, рубані. 
Доставка. Тел. 0970787764, 0999331261
 ЩЕБІНЬ різних фракцій, гран-
відсів, пісок митий, жовтий, 
керамзит, газоблок, кільця кана-
лізаційні ЗБВ, діаметр 1 – 1,5м. 
та кришки до них. Цемент М500 
+ прокат бетонозмішувача. Тел. 
0953514363
 ЦЕГЛА нова, вогнетривка – 
100шт., облицювальна – 1000 шт. Тел. 
0509575574. 
 ЦЕГЛА б/в, дуже гарний стан. Ціна 
договірна. Тел. 0664465888.

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
 ЯЧМІНЬ і пшениця – 4 грн./кг. 
Горох – 5 грн./кг. Тел. 0997148520
 ЗЕРНО КУКУРУДЗИ, сухе. Тел. 
0957403415
 КИЛИМИ різних розмірів, у гарному 
стані. Ціна договірна. Різні меблі. Жіночий 
одяг р. 52-54. Жіноче взуття р. 41-42. 
Недорого. Тел. 0507137896
 ВЕЛОСИПЕД дитячий 7-10 років. 
Порічки жовті. Тел. 0509779570.
 МЕБЛІ. Стільці. Лампа паяльна. Бак 
для душа. Сітка рабиця.  Палатка. Кані-
стри. Бочки. Дитячий велосипед та 

взуття. Велосипед. Телевізор. Відеомаг-
нітофон, колонки. В’язальна машина. Тел. 
0955711574. 
 ТЕЛЕВІЗОР «Thomson», розмір 
екрану 42х32, кольоровий, 2002 р.в. м., 
Гадяч. Тел. 0999533821. 
 КОМПРЕСОР автомобільний, стаціо-
нарний, 220В. Тел. 0999533821.
 ВУЛИКИ з українськими рамками, під-
ставки 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 робо-
чому 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, нестандартна, на 
150л. Можливо під ПММ. Тел. 0686014725
 ЗЕРНО пшениці, ячменю. Тел. 
0506740355
 КОМОД, тарілки, одіяла шерстяні. 
Банки 3, 1, 0,5л. Тел. 0992739512.
 БІДОН алюмінієвий, 40л., «кравчучка». 
Банки 3л. Тел. 0666503404. 
 БУТЛІ 5л., банки 3, 2л. Тел. 
0950678649.
 ВІТАЛЬНЯ – купе з вмонтованим 
дзеркалом, р. 1,64х2,2х0,45м. Ціна 3500. 
Килим 2,0х1,85м., ціна 200 грн. Тел. 
0996845653.
 ТЕЛЕВІЗОР «Rainford», кольоровий. 
Тел. 0951642250. 
 ЛІЖКА дерев’яні, недорого. Сервант, 
килими, килимові доріжки, посуд. Тел. 
0502045073
 ГАРМОШКА. Пускач 100А, двері бро-
ньовані з коробкою, двері міжкімнатні. З/ч 
до М-412. Тел. 0501980859, 0663673032. 
 ВОРОТА з хвірткою із профнастилу. 
Труби б/в на ворота та паркан, д.130, 
110, 89, 76, 57мм. Тел. 0674373593, 
0502743434. 
 ЦЕГЛА б/в та нова. Шифер б/в. 
Щебінь, пісок, гранвідсів. Дошка обрізна з 
пилорами. Дрова пиляні. Тирса. Доставка. 
Тел. 0501446845, 0979796234

ТВАРИНИ
продаж

 КОЗИ ДІЙНІ. Тел. 0504047052. 
 ВІДДАМ ЦУЦЕНЯТ вівчарки госпо-
дарям в хороші руки. Розумні, грайливі. 
Вівчарка - мати розуміє різні команди, 
навіть може витягти людину із річки. 
Охорона будинку гарантована! Тел. 
0668424498
 КОЗИ КОМОЛІ (БЕЗРОГІ): одна коза 
бурої масті, чеської породи, друга — 
чорної масті, альпійської породи. Молоко 
смачне, без сторонніх запахів, при-
датне для виробництва творогу, сметани, 
масла. Зацікавленим звертатися за теле-
фоном: 0962166411
 КОЗЕНЯТА зааненської породи. 
Цапики і кізочки, вік 2 міс. Тел. 
0995586145.
 ВІДДАМ цуценят, вік 2 міс. Будуть 
невеличкі, від дуже гарної собачки. Тел. 

0667549418.

КУПЛЮ

 ПОРОСЯТ маленьких, у кількості 6 
штук. Тел. 0995586145. 

ЗНАЙОМСТВА

 ШУКАЮ одиноку переселенку згідну 
на переїзд у село з усіма зручностями. 
Тел. 0994811302
 ШУКАЮ жінку від 45 до 55 років. Тел. 
0951772030 (Сергій)

ПОСЛУГИ
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, мікро-
хвильовок, пилососів, хлібопічок та 
іншої побутової техніки. Ремонт елек-
троінструментів. Тел. 0953255822, 
0678862611
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, м/х 
пічок, м’ясорубок, мультиварок, блен-
дерів-комбайнів, пилососів, хлібопічок, 
духових шаф, інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, «болгарок», дрилів 
та ін. Виїзд на замовлення. Досвід роботи 
12 років. Доступна ціна. Тел. 0957423588, 
0684830471
 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ РОБІТ: 
монтаж – демонтаж, металопласт – екоп-
ласт, каналізація. Встановлення лічиль-
ників, бойлерів, насосних станцій. Вода, 
опалення. Ремонт. Тел. 0662743611. 
(Олексій)
 КОПАЄМО КАНАЛІЗАЦІЙНІ ЯМИ, 
туалетні ями (обкладаємо цеглою), фун-
даментні траншеї. Виконуємо земельні 
роботи. Тел. 0991181039
 БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ виконає 
роботи: каналізація та переливні ями, 
траншеї, кладка цегли та блоків. Дахи, 
паркани. Бетонування та інші будівельні 
роботи. Тел. 0960767071, 0669958382 
 КОПАЄМО, чистимо та підкопуємо 
колодязі (ручна робота). Якісно. За помір-
ними цінами. Тел. 0950116250
 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-якої склад-
ності. Можливий виїзд по району. Тел. 
0667724345
 РЕМОНТ ТА ПЕРЕТЯЖКА М’ЯКИХ 
МЕБЛІВ, зміна дизайну, великий вибір 
тканин. Тел. 0956795984, 0963814148, 
0666471376
 РЕМОНТ ПІД КЛЮЧ! Утеплення 
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, сан-
техніка, електрика, гіпсокартон, пластик, 
ламінат, лінолеум. 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, мікро-
хвильовок, пилососів, хлібопічок та 
іншої побутової техніки. Ремонт елек-
троінструментів. Тел. 0953255822, 
0678862611
 КОПАЄМО, чистимо та поглиблюємо 
колодязі. Копаємо каналізації. Б’ємо 
скважина до 20м., труба 63мм. Тел. 
0508392210
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, пило-
сосів, холодильників, чистка бойлерів та 
іншої електротехніки. Виїзд майстра. Зва-
рювальні роботи, пайка. Спилювання 
дерев різної складності. Тел. 0997199623. 
(Олександр)
 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, гранвідсів, 
цеглу, глину, землю, перегній, гній, дрова 
рубані. Вивезу сміття. Тел. 0669568122
 УТЕПЛЕННЯ ПРИВАТНИХ 
БУДИНКІВ ТА БАГАТОПОВЕРХІВОК. 
Комплексний ремонт житла. Профе-
сійно, якісно, відповідально! Бригада 
без шкідливих звичок. Телефонуйте, за 
ціну домовимось. 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 електропроводки. 
Тел. 0667462853
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 

мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової техніки. 
Ремонт електроінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611
 МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ дахів. Сай-
динг, 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

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 
 ПОТРІБЕН РЕПЕТИТОР з матема-
тики для підготовки до здачі ЗНО. Тел. 
0956751072
 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
 ДОГЛЯНУ ЛЮДИНУ похилого віку 
за умови успадкування житла. Тел. 
0992745053
 ШУКАЮ РОБОТУ. Власний автомо-
біль Volkswagen T4. Вантажопасажир, 6 
місць. Тел. 0951772030
 ШУКАЮ РОБОТУ. ЗІЛ-554 («кол-
госпник»). Вантажопідйомність 7т., 
дизель. Тел. 0951772030
 Жінка, 60 років шукає роботу няні 
для дитини, по догляду за людиною 
похилого віку або прибиральниці. Тел. 
0952264923. 
 Підприємство запрошує на роботу 
МИЙНИКІВ авто. Тел. 0955790116

ЧИСТИМО ТА ПОГЛИБЛЮЄМО 
КОЛОДЯЗІ. Встановлюємо 

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

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

Сумуємо, 
пам’ятаємо
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У російському полоні з 20 
травня перебуває 26-річний 
військовослужбовець Національної 
гвардії України Сергій Кравченко.
Про це повідомив його батько 
— житель міста Гадяч Сергій 
Кравченко-старший.
Розповідаючи про свого єдиного сина, 

він пригадав, що професія захисника Ві-
тчизни вабила того ще з дитинства — гра в 
солдатики тоді була його улюбленою.

Проте, коли Сергій заявив, що хоче ста-
ти військовослужбовцем, батьки були не 
в захваті від такого рішення. Однак хло-
пець доклав усіх зусиль, аби не лише 
вступити до Харківської академії Націо-
нальної гвардії України, а й успішно закін-
чити її, здобувши спеціальність «військове 
управління: службово-бойове застосуван-
ня підрозділів зв’язку Національної гвар-
дії України».

2018 року після закінчення вишу моло-
дого лейтенанта направили служити до 
Маріуполя Донецької області — у військо-
ву частину, яку у 2014 спробували штур-
мувати сепаратисти. Коли для бомбар-
дування Маріуполя росіяни застосували 
дальню авіацію, син прощався з батьком.

«Синова служба була непростою, адже 
проходила у прифронтовій зоні. З метою 
налагодження зв’язку йому доводилося 
постійно виїжджати на передові позиції 
нашої оборони. Так що вже тоді Сергій на 
власні очі побачив, що таке війна», — роз-
повідає Сергій Кравченко-старший.

«Син розповідав, що до військового з’єд-
нання досить часто надходять нові сучасні 
засоби зв’язку — це змушувало його весь 
час навчатися, розвиватися, удосконалю-
вати свої навички. Так минули п’ять років 
служби. За цей час йому присвоїли звання 
старшого лейтенанта, а вже після повно-
масштабного вторгнення росіян — майора.

Сергій хороший спеціаліст — недарем-
но його призначили начальником служ-
би зв’язку військової частини. І вже під 
час широкомасштабної російської агресії, 
й зокрема запеклих боїв за Маріуполь, на-
віть у стані ворогів відзначали, що через 
якісний зв’язок їм важко було взяти мі-
сто, оскільки всі українські військові під-
розділи постійно підтримували комуніка-
цію між собою».

Із лютого в синовому військовому з’єд-
нанні вже готувалися до повномасштаб-
ної війни. Сергій тоді писав батькові: «Усі 
знервовані, усі чекають. Так, що й ви го-
туйтеся. Найімовірніше, розпочнуться ши-
рокомасштабні бойові дії».

«Згодом, коли мобільний зв’язок уже 
зник, ми спілкувалися в телеграмі. У бе-
резні він написав: «Тату, передай вітання 
моїм друзям, знайомим і скажи, що ми в 
повному оточенні ворога боронимо Марі-
уполь. Попри все, ми його не здамо. Усі з 
нашої військової частини готові стояти тут 
до кінця, навіть дівчата».

Далі події розвивалися надзвичайно 
стрімко. Ось допис Сергія від 4 квітня: 
«Зараз порівняно тихо на території, де ми 
базуємося. Але в місті постійно чути гул 
канонади. Сьогодні наші бійці знищили 2 
танки, 1 БТЛБ (багатоцільовий транспор-
тер-тягач легкий броньований), зенітну 
установку та багато піхоти противника».

«7 квітня син надіслав повідомлення та-
кого змісту: «Тут уже стільки моїх товари-
шів загинуло — просто жах». Через три дні 
я поділився з ним новиною, яка саме з’яви-
лася в засобах масової інформації й дуже 
мене вразила: у Маріуполі військовослуж-
бовець Державної прикордонної служби 
підірвав себе гранатою, щоб не потрапити 
в полон до російських загарбників.

Сергій невдовзі відповів: «Іще трохи — 
і мене, мабуть, така доля  спіткає. Ми вже 
цілих 40 днів в оточенні. До травня, ду-
маю, протримаємося, а далі — точно «тру-
ба», — відтворює листування із сином у 
хронологічній послідовності Сергій Крав-
ченко-старший. — Що я міг на це сказати? 

Спромігся лише порадити, що треба вою-
вати з вірою у Всевишнього. І Сергій у від-
повідь написав: «Нам не лишається нічо-
го іншого, окрім як вірити в Бога». Навіть 
просив, щоб наш батюшка в церкві за ньо-
го молебень справив.

А в повідомленні за 13 квітня він знову 
описує те пекло, в якому опинився: «Коли 
обстрілюють із кораблів, це ще можна тер-
піти. Найгірше, коли все разом летить із 
моря, повітря й суші. Раніше не любив, 
коли йде дощ, тепер це просто ідеальна 
погода, бо в такому разі немає прильоту 
літаків».

Коли для бомбардування Маріуполя ра-
шисти застосували дальню авіацію, син 
уже прощався з батьком — про всяк випа-
док (пан Сергій зберіг його голосове по-
відомлення): «Якщо не вийду на зв’язок, 
значить, мене вже немає в живих». — «Усе 
це потрібно було пережити й далі чека-
ти та вірити, що син повернеться живим 
і неушкодженим», — від почуттів, які пе-
реповнюють його, 50-річний чоловік на 
мить змовкає.

Завдяки підлеглому сина батьки дізна-
лися про те, де саме він перебуває.

«А зранку Сергій знову дав про себе зна-

ти, зазначивши, що ті, хто лишився на ме-
талургійному заводі «Азовсталь», що став 
основним осередком українського опору в 
оточеному Маріуполі, з горем пополам пе-
режили цю добу, — продовжує свою розпо-
відь чоловік.

Ось що він повідомляє далі: «Уже й пи-
сати, вважай, нічого. Усе навколо розва-
лене, скрізь вирви, до того ж постійно 
бомблять. Думаєш про одне: пощастить 
вижити чи ні? Товариші лежать поранені, 
багато хто — без рук, без ніг. Якщо вже не 
буде роботи, пов’язаної зі зв’язком, візь-
мемо до рук автомати — і гайда в окопи».

На які ще теми ми спілкувалися? Мене 
як батька цікавило, як син харчується. Він 
відказав, що їхні кухарі — справжні чаклу-
ни: уміють готувати страви з того, що є в 
наявності, хоч запаси продуктів із кожним 
днем тануть. Стверджував, що хоча б раз 
на день їх таки годують, і зауважував, що 
до одноразового харчування вже навіть 
призвичаївся. Із усього цього я зробив ви-
сновок, що й із харчуванням у наших воя-
ків було не все добре».

Останні повідомлення Сергія Кравчен-
ка-молодшого належать до того часу, коли 
оборонці Маріуполя вже знали про наказ 
нашого вищого військового командуван-
ня щодо вимушеного кроку — евакуації з 
«Азовсталі».

З одного боку, це означало здатися в по-
лон, а з іншого — вижити й мати можли-
вість потрапити до списків на обмін поло-
неними. Хлопець тоді як міг заспокоював 
батьків: «Командир окремого загону спеці-
ального призначення «Азов» Денис Про-
копенко запевняє, що це буде полон під 
наглядом Червоного Хреста й ООН».

Сергій Кравченко-старший зберігає ві-
део, зняте під час виходу наших бійців з 
«Азовсталі», яке демонстрували в новинах 
російського телебачення, бо в кадр потра-
пив його син: камера зафіксувала, зокре-
ма, той момент, коли хлопця обшукували.

«Після того я багато разів телефонував 
і до СБУ, і до Червоного Хреста, і до Мі-
ністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України, і до інших 
інстанцій — скрізь відповідають одними й 
тими ж фразами: прізвище вашого сина, 
мовляв, є в базі даних, робота з його звіль-
нення з полону ведеться на найвищому 
рівні.

Коли відбувся найбільший з початку 
повномасштабної російсько-української 
війни обмін полоненими, у результаті яко-
го додому повернулися 144 українські за-
хисники, мені зателефонував 50-річний 
однополчанин Сергія, який був його під-
леглим. Він сам із Маріуполя, під час од-
ного з артобстрілів був тяжко поранений 
і потрапив у російський полон ще рані-
ше за сина.

Після того, що йому довелося пережи-
ти, говорить, що не хоче не те що згадувати 
про росіян, а й узагалі знати, що існує така 

нація. Останні два тижні перед обміном 
полоненими чоловік провів у колишній 
Волноваській виправній колонії № 120, 
що в селищі Оленівка, Донецької облас-
ті, де й зустрівся із Сергієм. Так от, він по-
відомив, що той живий-здоровий, передає 
нам вітання. Так ми дізналися принаймні 
про те, де він. Але наразі це вся інформа-
ція стосовно сина, якою володію».

У надії почути більше зв’язалася з ко-
лишнім підлеглим Сергія Кравченка-мо-
лодшого — Андрієм Грачовим, котрий нині 
перебуває в лікарні: чоловіку ампутува-
ли ліву ногу, лікують осколкові поранен-
ня правої.

«Я так званий «важкий 300-й», — гово-
рить про себе пан Андрій. — І не сам я та-
кий — усі, кого обміняли, мають тяжкі по-
ранення. Коли я виконував свої обов’язки 
під керівництвом Сергія Кравченка, він 
мав звання старшого лейтенанта. А коли 
ми зустрілися, уже будучи в полоні, Сер-
гій був майором. Тож я відверто сказав, 
що краще б йому це звання присвоїли піс-
ля звільнення. Бо чим вищий офіцерський 
чин мають полонені, тим важче таких лю-
дей обміняти».

«Держава має зробити все 
можливе й неможливе, 
аби витягнути наших  
захисників із полону».
Про свого командира Андрій Грачов як-

найкращої думки: «Сергій завжди допо-
магав, показував приклад відповідального 
ставлення до справи. Він справжній патрі-
от, усім серцем уболіває за нашу Україну. 
Я й раніше служив у цьому підрозділі, а 
2021 року звільнився на підставі висновку 

військово-лікарської комісії, маючи зван-
ня майстер-сержанта.

Коли ж настала друга фаза російсько-у-
країнської війни, повернувся до армії й по-
просився служити під керівництвом Сер-
гія Кравченка. Коли мене поранили, наші 
шляхи розійшлися. А потім сталося так, 
що доля знову звела нас — ми зустрілися 
вже в Оленівській в’язниці. На той час із 
моїм командиром усе було гаразд.

Мушу зазначити, що умови утриман-
ня ув’язнених там дещо кращі порівня-
но з тими місцями, де я побував раніше. 
Складається враження, що в колонії, про 
яку йдеться, хоча б намагаються дотри-
муватися певних домовленостей — при-
наймні на цьому етапі. Зокрема відсутні 
побиття, інші знущання, що є звичними 
в російських в’язницях. Хоч у будь-яко-
му разі полон — це страшно. Там на тебе 
тиснуть психологічно, морально, ти зале-
жиш від чиїхось рішень, якихось обставин, 
що можуть змінитися будь-якої миті. Про 
кваліфіковану медичну допомогу взагалі 
можна не говорити. Окрім усього, ти ще й 
увесь час голодний — порції мізерні, каша 
на воді. Щоправда, хліб давали хоч по ма-
ленькому шматочку, але вранці, в обід і 
ввечері — у в’язницях, де я побував перед 
цим, його можна було скуштувати тільки 
раз на добу. Тому й говорю, що в Оленів-
ській в’язниці умови більш-менш стерпні, 
хоча й не мед. До того ж немає жодної га-
рантії, що завтра наших бійців не переве-
дуть до інших тюрем».

Якщо ж говорити про позитив, то, за 
словами Андрія Грачова, наші хлопці й у 
неволі тримаються мужньо і стійко, вірять 
у те, що про них пам’ятають, що вреш-
ті-решт будуть налагоджені регулярні об-
міни військовополоненими, хочуть зно-
ву стати у стрій і виганяти ворога з нашої 
землі.

«Тож держава має зробити все можли-
ве й неможливе, аби витягнути наших 
захисників із полону, особливо тих, хто 
пройшов через таке пекло, яке росіяни 
влаштували в Маріуполі», — резюмує пан 
Андрій.

Подружжя Сергій і Тетяна Кравченки не 
втрачають духу, живуть надією на зустріч 
із сином, щодня моляться за нього.

«Страшно навіть уявити, що Сергій пе-
режив у такому віці, — зітхає батько. 

— Ми не можемо цього зрозуміти, адже 
не були там, де на голови наших дітей, як 
констатував син, росіяни скидали все, що 
тільки можна. Якось написав йому, що 
його товариші не можуть собі уявити, як 
він тримається в тому пеклі. Сергій відпо-
вів: «Цього краще й не уявляти. Бо навіть 
у фільмах жахів такого не побачиш. Ми 
тут справді пережили дуже страшні події і 
трималися на межі людських сил: у холо-
ді та голоді, нерідко без води, під постій-
ними атаками ворога, сили якого значно 
переважали». Син просив сходити до цер-
кви й поставити свічки за всіх захисників 
Маріуполя: живих і мертвих».

Що й казати, ця безпричинна широко-
масштабна війна росії проти України по-
ламала долі багатьох людей. Сергій Крав-
ченко-молодший збирався створити сім’ю 
— мав обраницю Вікторію з Маріуполя.

«Можете собі уявити, як мені було бо-
ляче, коли син написав, що його дівчина 
пропала безвісти. Щоправда, згодом вона 
начебто знайшлася — виїхала до окупо-
ваного Бердянська. Знаєте, одного дня я 
одержав документи Сергія — мабуть, ро-
зуміючи безвихідність ситуації, він пере-
дав їх знайомій, яка примудрилася вибра-
тися з Маріуполя. Її чоловік через кілька 
днів загинув, а вона врешті-решт опинила-
ся в Польщі й уже звідти надіслала пош-
тою синові документи. Я встиг йому на-
писати, що покладу цей пакет до шухляди 
стола, а роздрукуємо його вже разом, коли 
він повернеться додому. І Сергій відповів, 
що обов’язково повернеться».

«Україна молода»

ВОГОНЬ, ВОДА І ТРУБИ «АЗОВСТАЛІ»:  
ІСТОРІЯ СЕРГІЯ КРАВЧЕНКА З ГАДЯЧА,  
ЩО НИНІ ПЕРЕБУВАЄ В РОСІЙСЬКОМУ ПОЛОНІ

Сергій Кравченко (крайній праворуч) із побратимами
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Сумуємо, пам’ятаємо
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Уже протягом двох тижнів в Україні спостерігаєть-
ся стрімке здешевшання овочів борщового набору. 
Зокрема, знижуються ціни на буряк та моркву.

«На початку сезону перші коренеплоди нового уро-
жаю вартували у рази дорожче, ніж минулого року, 
оскільки основні регіони-постачальники (Херсонщи-
на, Запоріжжя, Миколаївщина) повністю або частко-
во окуповані. Утім, наразі овочі почали збирати й в 
інших областях. Пропозиція швидко зростає, а ціни 
знижуються», – зазначають аналітики.

Так, станом на 25 липня, моркву українські вироб-
ники відвантажували по 20-25 грн за кілограм ($0,68-
0,85/кг), що загалом на 18% дешевше, ніж тижнем 
раніше.

Ціни на буряки за тиждень знизилися в середньо-
му на 25%, і сьогодні пропонуються по 18-23 грн за 
кілограм ($0,62-0,79/кг). 

Оптові компанії та роздрібні мережі готові закупо-
вувати моркву та буряки лише невеликими партіями, 
пояснюючи своє рішення вкрай низькими темпами 
реалізації в роздріб. Експерти відмічають, що, попри 
зменшення цін, морква все ще у 1,5 рази дорожча, ніж 
була у липні 2021 року, а буряк дорожчий у 1,6 рази.

Про це повідомляють аналітики EastFruit

Наразі передбачити важко. Така ситуація склалася 
через пізній початок посіву. Про це розповів міністр 
аграрної політики Микола Сольський.

За його словами, сіяти пізно почали «через брак на-
сіння». Проте він зазначив, що крупи посіяли у до-
статній кількості.

Крім того, за словами Миколи Сольського, критич-
них цін на гречку Україна може уникнути. Проте для 
цього потрібно, щоб аграріям сприяла погода. Він до-
дав, що те, як розвиватиметься цінова ситуація, мож-
на буде побачити в серпні-вересні.

При цьому він зазначив, що востаннє ціни на греч-
ку знижувалися в грудні 2021 р. Та й тоді зниження 
було, радше, символічним: з 47,9 грн/кг до 47,26 грн/
кг. Після цього гречка лише зростала в ціні. Динамі-
ка зростання цін у 2022 р.:

січень — 50,2 грн/кг (2,94 грн);
лютий — 50,48 грн/кг (28 коп.);
березень — 50,81 грн/кг (33 коп.);
квітень — 59,25 грн/кг (8,44 грн);
травень — 72,53 грн/кг (13,28 грн);
червень — 89,9 грн/кг (17,53 грн).
липень — 93 грн/кг. (3,1 грн).

«Куркуль»

Продовольча та сільськогосподарська організація 
ФАО (ООН) розпочинає гуманітарну програму під-
тримки у вигляді кормів для домогосподарств і неве-
ликих сільськогосподарських виробників, які займа-
ються тваринництвом. Про це повідомила Наталія 
Ключник, Виконавчий директор у Асоціація сіль-
ських, селищних рад та об’єднаних громад України.

Взяти участь можуть громади Закарпатської, Іва-
но-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Пол-
тавської та Вінницької областей, які приймають ВПО 
в домогосподарствах та сімей, які підтримують ВПО.

«Для отримання допомоги необхідно сформувати 
перелік отримувачів та надіслати регіональному ко-
ординатору», – написала Наталія Ключник, Вико-
навчий директор у Асоціація сільських, селищних 
рад та об’єднаних громад України на своїй сторінці 
у Facebook. 

Якщо в господарстві утримують курей, свиней чи 
корів та є потреба в кормах, їх можна отримати, в 
якості гуманітарної підтримки в розмірі:

– 95 кг кормів для курей;
– 200 кг кормів для свиней;
– 150 кг кормів для ВРХ.

agronews.ua

Поточного тижня в більшості регіонів України 
фіксується поступове подорожчання пшениці но-
вого врожаю. Про це повідомляють аналітики ІА 
«АПК-Інформ».

Так, станом на кінець липня більшість переробни-
ків озвучують ціни попиту на пшеницю 2 і 3 класу 
в діапазоні 2800-4000 грн/т і 2700-3900 грн/т СРТ, 
що вище показників кінця минулого тижня на 100-
200 грн/т.

«Вказана цінова ситуація зумовлена передусім ва-
лютним фактором, зокрема поступовим зростанням 
курсу долара США на готівковому ринку протягом 
більшої частини тижня, ще й підвищенням Нацбан-
ком України офіційного курсу вказаної валюти від-
носно гривні на 25%», — пояснили аналітики.

Також підтримку цінам надавало стримування про-
дажу зерна нового врожаю аграріями, які не бажали 
реалізувати зернову за поточними цінами, що, за їх 
оцінками, вже знизилися нижче рівня її собіварто-
сті, на тлі втрати частини врожаю в полях і зерносхо-
вищах через ворожі обстріли сільгосппідприємств.

«Однак тиск на ціни продовжували чинити вели-
ка кількість пропозиції пшениці урожаю 2021 р., не-
високий попит переробників через складнощі з ре-
алізацією готової продукції, подальше просування 
збиральної кампанії, а також обмежені експортні 
можливості», — додали аналітики.

«БМ»

Жителька села Зазірки у річці Ведмедівська Лит-
виновицького старостинського округу Кролевецької 
громади виявила труп свині та повідомила управлін-
ня Держспоживслужби у Сумській області. 

«Відповідною службою було відібрано матеріали 
для аналізу, які підтвердили діагноз африканської 
чуми (АЧС). Місцевою владою вжиті заходи жор-
сткого контролю за ввезенням м’яса свинини (на 
блок постах обов’язково буде перевірятись наявність 
відповідних документів)», — ідеться у повідомленні.

Комісією оголошено карантин і визначено 7 кіло-
метрову зону нагляду від епізоотичного осередку:

село Новоселиці село Воргол Литвиновицького 
старостинського округу село Ярославець Яросла-
вецького старостинського округу мисливські угід-
дя Кролевецької районної ради УТМР, ДП «Кроле-
вецький агроліс».

На засіданні Державної надзвичайної протиепізо-
отичної комісії при Конотопській районній держав-
ній адміністрації був розглянутий даний випадок та 
затверджено план заходів з ліквідації та недопущен-
ня розповсюдження африканської чуми.

«Dancor»

В Україні розглядається можливість створення 
міжнародного резервного фонду агропродукції. Це 
допоможе вітчизняним аграріям збути минулорічне 
зерно, а також зберегти урожай 2022 р.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради 
України з питань аграрної та земельної політики, на-
родний депутат Олександр Гайду.

«Йдеться про те, що наші партнери викуплять в 
українських аграріїв зерно, а держава зі свого боку 
гарантуватиме його збереження та вивезення після 
розблокування портів. У такому випадку дуже важ-
ливо зараз вирішити, де буде зберігатися це зерно. 
Адже восени ми можемо стикнутися з їх значним де-
фіцитом площ — орієнтовно не вистачатиме сховищ 
для 15 млн т продукції», — зазначив він. 

За словами Гайду, аби уникнути цього, опрацьову-
ються кілька ініціатив: зареєстрований законопроект 
щодо скасування мит на імпорт рукавів, мішків для 
тимчасового зберігання та відповідного обладнання. 
Також розглядається варіант допомоги міжнародних 
партнерів у будівництві підлогових зерносховищ.

«БМ»

Зменшення попиту на фрукти та виїзд кількох 
мільйонів українців за кордон, подорожчання добрив 
та ЗЗР і дефіцит пального, блокування експортної 
торгівлі – ці та інші фактори мали суттєвий негатив-
ний вплив на галузь садівництва. Більшість україн-
ських виробників фруктів, кісточкових, ягід цього 
року матимуть мінімальні прибутки, а дехто взагалі 
працюватиме у збиток.

«Учасники Української плодоовочевої асоціації, 
сьогодні відчувають значний дефіцит оборотних ко-
штів. Раніше щороку всі працювали за стандартною 
схемою, коли навесні давали аванс постачальникам 
ЗЗР, добрив, пакування, а решту виплачували напри-
кінці сезону після реалізації продукції. Цього року 
всі ці засоби можна купити лише за стовідсотковою 
передплатою.

Водночас роботи в садівництві (обрізування, обро-
блення) продовжуються. Проблеми із садовими ро-
ботами були лише у тих регіонах, де тривали й три-
вають активні бойові дії. Це пов’язано із заходами 
безпеки, оскільки можна потрапити під обстріл. Фік-
сували випадки не лише руйнування інфраструк-
тури, а й мінування полів. Господарства, зокрема 
виноробні на Одещині, надавали свої підвали під 
бомбосховища місцевому населенню», — зазначила 
Катерина Звєрєва, директорка розвитку Української 
плодоовочевої асоціації.

Садівники у складній ситуації, адже, хоча собі-
вартість виробництва плодоовочевої продукції зро-
стає, попит на ягоди та фрукти, зокрема на яблука, 
знизився.

«Яблука не товар першої необхідності. Основний 
сегмент споживання яблука — жінки та діти, значна 
частина яких виїхали під час війни за кордон. Вну-
трішній ринок скоротився і змінився, продажі впа-
ли», – говорить Катерина Звєрєва.

SEEDS

Україна має важливу роль на міжнародному рин-
ку продовольства. Війна та зупинка експорту яскра-
во це продемонстрували. Саме тому після перемоги 
варто очікувати масштабних іноземних інвестицій в 
аграрну галузь.

Зокрема, нового поштовху для розвитку має отри-
мати птахівництво. І йдеться не про курятину, з екс-
порту якої Україна й раніше перебувала серед світо-
вих лідерів, йдеться про індичатину.

Moorgut Kartzfehn – найбільший європейський ви-
робник індички.

«На такий бізнес сьогодні є попит. Споживання ін-
дичатини в Європі зростає, а будувати нові пташники 
стає дедалі складніше. Наприклад, отримати дозвіл 
на будівництво пташників у Німеччині сьогодні дуже 
складно. Через це є ймовірність того, що вони інвес-
туватимуть кошти в будівництво пташників в Укра-
їні», – говорить Олександр Куліченко, регіональний 
менеджер з продажів компанії.

«Наше птахівництво»
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Нинішня війна з Росією дала нам 
унікальну і страшну можливість 
по-іншому оцінити дії українських 
підпільників 1920х-1950-х років. 
Росія своєю агресією провалила 
нас у минуле, де знову реальністю 
стали поняття окупант, колаборант, 
підпільник. Де на підконтрольній 
ворогу території вияви спротиву 
можуть бути лише підпільними, а 
боротьба нерідко — терором. Де 
вбивство окупанта або колаборанта 
— не злочин, а заслужена помста 
і, можливо, порятунок тисяч інших. 
Про це пише Володимир В’ятрович. 
Історик. Голова Українського 
інституту національної пам’яті (2014-
2019), народний депутат України.

Уявіть собі, що спостерігаєте таку сце-
ну. В кафе заходять двоє чоловіків. Че-
кають кілька хвилин, поки до них до-
лучається третій. Той підсідає за їхніх 
столик. Розмова на трьох триває кіль-
ка хвилин, поки до стола не підходить 
ще один, який раптом розстрілює трьох 
співрозмовників і тікає.

Ваша оцінка побаченого?
Четвертий — вбивця, якого варто не-

гайно схопити і засудити за вбивство 
невинних!

А тепер давайте наведемо трохи різко-
сті на нашу картинку, тобто додамо кон-
тексту до опису.

Це — літо 2022 року, Херсон, Укра-
їна, тимчасово окупована територія. 
За столиком російські військові, до 
яких підійшов інформатор, колабо-
рант з місцевих, який мав повідомити 
імена українських активістів-органі-
заторів антиросійських акцій. Четвер-
тий виявився переодягнутим у цивіль-
не спецпризначенцем Сил спеціальних 
операцій. Перехотілося хапати підло-
го вбивцю невинних відвідувачів кафе?

А тепер повернемося на вісімдесят ро-
ків назад в якесь західноукраїнське міс-
течко, де схожу зустріч місцевого ко-
лаборанта з енкаведистами перериває 
вояк УПА.

Є різниця?
Наведу не ситуацію, яка могла стати-

ся, а конкретну подію, яка відбулася 31 
серпня 2018 року. Вибух, але не в кафе, а 
в ресторані (бо ж говоримо про «поваж-
них людей»). Ресторан «Сєпар» в цен-
трі Донецька. В результаті гинуть керів-
ник терористичного угруповання ДНР 
Алєксандр Захарченко та його охоро-
нець, ще трьох терористів поранено.

«Поважні люди» збиралися в рестора-
ні з нагоди жалоби щодо смерті Йоси-
па Кобзона. Відзначили гучно завдяки 
українським підпільникам, які сьогод-
ні діють на окупованих теренах. Готові 
далі однозначно засуджувати терорис-
тичні методи у боротьбі в минулому?

Ми надто часто беремося оцінювати 
вчинки попередників, виходячи з влас-
ного бачення світу і власного досвіду. 
Часто — дуже обмеженого і не зовсім 
адекватного до таких ситуацій. Ще зов-
сім недавно при словах «терор», звіс-
но, згадували про 11 вересня 2001 року, 
атаку на Нью-Йоркські башти-близню-
ки, вибухи в метро десь в європейських 
містах чи вантажівки, які в’їджали в на-
товп на якомусь святі.

Наші уявлення формувалися під 
впливом інформації про ці страшні і 

безглузді злочини. А оскільки і вони, і 
дії українських підпільників окреслюва-
лися одним поняттям «терор», то ми од-
наково різко засуджували і вбивць, які 
своїми вчинками намагалися залякати 
усіх, і тих, хто вбивав окупантів, нама-
гаючись зупинити їх злочинну політику.

Нинішня війна з Росією дала нам уні-
кальну і страшну можливість по-іншо-
му оцінити дії українських підпільників 
1920х-1950-х років. Росія своєю агре-
сією провалила нас у минуле, де зно-
ву реальністю стали поняття окупант, 
колаборант, підпільник. Де на підкон-
трольній ворогу території вияви спро-
тиву можуть бути лише підпільними, а 
боротьба нерідко — терором. Де вбив-
ство окупанта або колаборанта — не 
злочин, а заслужена помста і, можливо, 
порятунок тисяч інших.

То, може, якщо не вміємо оцінювати 
минуле в належному контексті, зробимо 
це з перспективи сьогодення, відважи-
мося по-іншому подивитися на вчинки 
тих, кого досі боїмося назвати героями 
і кого досі іноді тавруємо як терористів. 
Наприклад, 19-літнього бойовика Укра-
їнської військової організації, який взяв 
участь у ліквідації Станіслава Собін-
ського, польського чиновника, котрий 
займався ліквідацією українських шкіл.

Який вважав, що «не існує ніяких 
українців, тож навіщо їхня мова у шко-
лах». Замах був успішним. Бойови-
ка так ніколи і не схопили. Згодом він 
створив одну з найпотужніших повстан-
ських армій Східної Європи — УПА, 
яка чинила спротив нацистам і кому-
ністам. Його звали Роман Шухевич.

Може, по-іншому, оцінимо вбивство 
Ярослава Галана, побачимо в ньому не 
нещасну жертву, зарубану вбивцями у 
власній квартирі, а завзятого колабо-
ранта , який паплюжив боротьбу україн-
ців за свободу і восхваляв вбивць свого 
народу, спонукав їх до подальших ре-
пресій. За що власне й отримав чудову 
квартиру в центрі Львова, де знайшов 
смерть з рук підпільника ОУН.

Адже, якщо вбивство Галана — це по-
гано, то чому ми з розчаруванням чита-
ємо, що депутат Верховної ради, а нині 

активний російський колаборант у Хер-
соні Олексій Ковальов таки вижив піс-
ля замаху?

Чому засмучені невдалою спробою 
16 червня 2022 року в тому ж Херсо-
ні підірвати головного тюремника оку-
пантів Євгена Соболєва? Чому вітаємо 
успішну ліквідацію 24 червня (знову у 
Херсоні) іншого колаборанта Дмитра 
Савлученка? Задоволені вдалим ви-
користанням міни на автомобільно-
му переїзді під Харцизьком 3 липня 
2016 року, в результаті якого в Зброй-
них силах РФ стало одним полковни-
ком менше - вбито командира 7 окремої 
мотострілецької бригади Алєксандра 
Бушуєва «Зарю».

Якби, наприклад, таки загинув піс-
ля замаху, як Галан, самопроголошений 
мер Енергодара Шевчик, ми теж раптом 
почали б називати його невинною жер-
твою терористів? Чому успішні ліквіда-
ції всіляких «моторол» (16 жовтня 2016 
року) чи «гіві» (8 лютого 2017-го) спов-
нюють нас відчуттям гордості за наших 
спецпризначеців і підпільників, а такі 
самі вчинки їхніх попередників з УВО, 
ОУН, УПА ми досі не готові оцінити як 
належні та героїчні?

Ми заслужено вважаємо героєм Воло-
димира Жемчугова, який за десять мі-
сяців впродовж 2014—2015 років про-
вів 30 операцій зі знищення російських 
окупантів та ворожих об’єктів, поки не 
потрапив важкопораненим у полон. Він 
навіть отримав звання Героя України 
після звільнення. Але нам бракує від-
ваги назвати героями таких же відваж-
них підпільників, які нищили окупантів 
та їх пособників в минулому столітті.

Якби зараз ми поставилися до вчите-
ля на окупованій території, який зда-
вав би ФСБ своїх учнів за участь в про-
українській діяльності? Напевно, як до 
зрадника, вартого кари. Саме так по-
трактували оунівці діяльність дирек-
тора гімназії Івана Бабія, якого кілька 
разів застерігали припинити роботу на 
окупанта, але врешті застрелили на ву-
лиці Львова.

Так. Борці за незалежність України 
використовували терор. При чому, на 

відміну від багатьох нинішніх терорис-
тів, не намагалися перетворити його на 
інструмент залякування усього суспіль-
ства, бездумно вбиваючи невинних, які 
опинилися не в тому місці і не в той час.

«Атентати» - так називали українські 
підпільники вбивства ворогів, стосува-
лися конкретних представників окупа-
ційної влади чи місцевих колаборантів, 
яких часто попереджали вимогами при-
пинити антиукраїнську діяльність.

Схожі методи використовували бор-
ці за незалежність Ірландії, Ізраїлю, 
Польщі, учасники руху опору у Фран-
ції, Чехії.

Тому — іноді — затриманим україн-
ським бойовикам пом’якшували пока-
рання польські чиновники, які не так 
давно самі були такими підпільника-
ми, влаштовуючи теракти російським 
окупантам.

Врешті, Бандера, Шухевич та інші 
члени ОУН часто повторювали у сво-
їй діяльності те, що читали про поль-
ських героїв в польських підручниках, 
які їх змушували вивчати переможці їх-
ніх батьків.

Британська газета «Економіст» нещо-
давно писала про нещасних голодних 
солдат, які наїлися пирогів із цвяхами. 
Восьмеро загинули. Восьмеро росій-
ських солдат в Ізюмі наїлися україн-
ських пиріжків.

То хто вони — жертви? 
А «привітна» господиня, яка 
приносила пироги, терористка?
Історія — складна матерія і не любить 

простих відповідей на складні питання.
Але для нашої оптики в даному ви-

падку питання і відповіді очевидні: сол-
дати — вороги і окупанти, бо прийшли 
вбивати нас, жінка — героїня, бо вбила 
їх, ризикуючи своїм життям. Рятуючи 
життя інших.

Як це робили чоловіки і жінки у 
1920-1950-х.

 Тому нам варто шанувати і тодішніх, 
і нинішніх як героїв. І ще - вивчати дос-
від перших, історія, буває, дуже прак-
тична наука.
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Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Будьте смiливiшими, i ви блищатимете, притягаю-
чи погляди цiкавих людей. Схоже, без вас справи 
не зсунуться з мертвої крапки, а ваша робоча ре-
зультативнiсть залежатиме вiд самовладання i са-

модисциплiни. Ви можете стати енергiйнi i вельми заповзят-
ливi в кiнцi тижня. Практично все, про що ви замислювалися, 
збудеться, тому, перш нiж загадувати бажання, розмiркуйте, 
чи дiйсно вам це потрiбно або це просто каприз.

ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05).
Вiд ваших настрої i енергiї залежатиме успiшна 
реалiзацiя ваших задумiв i довгострокових планiв. 
Отже зараз не час лiнуватися або перебувати в 
апатiї. Якщо ви не триматимете обiцянок, даних 
партнерам, можливi конфлiкти. Зараз небажано 

псувати вiдносини навiть з тими, хто не роздiляє вашу точ-
ку зору. У вихiднi корисно зустрiтися з друзями, навiть якщо 
для цього доведеться абикуди поїхати. При будь-якiй взає-
модiї iз старшими рекомендується бути стриманим, а також 
прагнути до граничної ясностi слiв i думок.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06).
Вас чекає спокiйний, гармонiйний i утихомирений 
тиждень. Все у вас виходить, бажання виконують-
ся, оточуючi вас радують. Ви не сумнiваєтеся, що 
любите i улюбленi. Отже цiлком можна чекати 
пропозицiї руки i серця. Саме зараз можливi змi-

ни в особистому життi, якi пiдуть вам на користь. До того ж 
цей тиждень не позбавлений краси спiлкування, дiлових по-
їздок i свiжої iнформацiї.

РАК (22.06 - 23.07).
На цьому тижнi шум i суєта великих компанiй 
почнуть обтяжувати вас. Пошукайте можливiсть 
провести максимум часу в спокiйнiй обстановцi, 
з дiйсно близькими людьми. У вiвторок, перш нiж 

вирiшувати якусь проблему, розгляньте її уважнiше, можли-
во, ваше сприйняття ситуацiї змiниться, i рiшення зажадає 
абсолютно iнший пiдхiд. У вихiднi сприятливi поїздки, поча-
ток вiдпустки i подорожей. Не забувайте чергувати роботу з 
вiдпочинком.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На цьому тижнi постарайтеся бути одночасно 
ввiчливим i настирним, саме така схема поведiн-
ки буде ключем до успiху. У вiвторок не варто пе-
ребiльшувати, описуючи комусь свої можливостi, 

кращi навiть декiлька занизити вимоги до себе, тодi ви змо-
жете врятуватися вiд розчарувань. В кiнцi тижня важливо 
концентруватися на роботi, тодi все задумане вдаватиметь-
ся з легкiстю.

ДIВА (24.08 - 23.09).
На цьому тижнi можливе знайомство з цiкавими 
людьми, прислухайтеся до ненавмисно одержа-
них рад. Життя прочинить перед вами новi пер-
спективи. У розмовах з друзями не варто дуже 

тиснути на них. У серединi тижня близькi люди особливо 
потребуватимуть вашої допомоги, постарайтеся не вiдмов-
ляти їм в увазi. У четвер не варто брехати i прикидатися, об-
ман швидко вийде назовнi. В недiлю не приймайте близько 
до серця уїдливi слова, вони, швидше за все, будуть лише 
жартом, а образа загрожує привести до великої сварки.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10).
На цьому тижнi вам належить багато зустрiчей, 
новин, поїздок у справах. Рiзко покращає настрiй, 
пiднiметься тонус, стане вiдчутно бiльше сил, якi 
вимагатимуть виходу, так що у вас з`явиться без-

лiч нових планiв i iдей. Хороший перiод для початку нових 
проектiв i нових вiдносин. Довiряйте своїй iнтуїцiї в дiлових i 
особистих питаннях, так ви зможете уникнути прорахункiв.

СКОРПIОН (24.10 - 22.11).
У цей тиждень ви ввiйдете з прекрасним настро-
єм i самопочуттям. Тому основна задача поляга-
тиме в збереженнi цього стану. Щоб вiдчувати 
задоволення вiд спiлкування з людьми, потрiбно 
помiтити i оцiнити те, що для вас робиться вiд 
чистого серця. Цiнуйте улюблену людину, пiд-

тримайте її, почастiше говорите йому “так”. Це шлях до ва-

шого загального щастя. При цьому важливо, нарештi, закiн-
чити вiдносини з тим, хто давно вам набрид i втратив довiру.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12).
Вам може показатися, що подiї цього тижня ви 
спостерiгаєте з вiкна потягу. Вони просто про-
майнуть перед очима, не дуже сильно вiдобра-
зившися на вашiй власнiй долi. У понедiлок не 

слiд починати новi справи, краще завершити старi i приго-
туватися до несподiванок. Можливi наради i перевiрки, якi 
загрожують застати вас зненацька. Варто пустити в хiд вашу 
чарiвливiсть, щоб в короткий термiн розв`язати назрiлу на 
роботi проблему.

КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01).
Постарайтеся хоча б на цьому тижнi розванта-
жити себе вiд зайвих i чужих справ. Вам давно 
пора вiдправитися у вiдпустку, узявши в собою 
близьких i улюблених людей. В середу варто ки-
нути сили на рiшення старих проблем, а щоб не 

втрачати упевненостi в своїх силах, бiльше спiлкуйтеся з 
друзями. У вихiднi днi прагнiть у всьому дотримувати мiру, 
iнакше бажання як слiд вiдпочити пiсля важкого тижня може 
вам нашкодити.

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02).
Цей тиждень обiцяє вам бiльше хорошого, нiж 
поганого, проте хороше треба умiти помiтити. 
Пам`ятайте, що стакан наполовину повний. Про-
являйте iнiцiативу в професiйних справах, не 

чекайте поки всього найкращого дiстанеться iншим. У чет-
вер вам рекомендується бути напоготовi. Певнi труднощi 
пiдстерiгатимуть вас в домашнiх справах i при спiлкуваннi 
з дiтьми.

РИБИ (20.02 - 20.03).
Ретельно аналiзуйте подiї, що вiдбуваються, 
спираючись на життєвий досвiд i логiку. Не йдiть 
на поводi у чужої думки. Постарайтеся утри-
матися вiд вiдкритої критики i сварок будинку. 
Попереду ось-ось замаячить щось зовсiм iнше, 

схоже, у вас почнуться новi любовнi вiдносини, а старi ви ви-
рiшите припинити. Що ж, давно пора.

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
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