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У суботу, 6 серпня, відбулися урочистості з нагоди 
Дня села. Вперше, згадку про Сарську слободу у 
10 дворів можна знайти на карті Гійома Левассера 
де Боплана у 1622 році. Офіційно, саме ця дата 
вважається днем заснування села. На честь 
ювілейної дати відкрили пам’ятний знак. Ініціатор, 
натхненник, автор та спонсор проєкту - Олексій 
Мостовий. 
Пам’ятний знак – камінь, привезений з Новоград-
Волинщини, (батьківщини Лесі Українки) біля якого 

«виросло» майстерно викуване з металу дерево. 
Встановлена дана композиція біля Сарького 
сільського Будинку культури. 
Під час урочистої частини нагородили грамотами 
місцевих активістів. Присутніх розважали творчі 
колективи сільських закладів культури, а також 
колективи Гадяцького КЗ «Дружба».
Приєднуємось до привітань і бажаємо мешканцям 
славного козацького села Сари процвітання, 
щедрих урожаїв та мирного неба над головою.

400 РОКІВ НА 
СВОЇЙ БОГОМ 
ДАНІЙ ЗЕМЛІ, У 
СВОЇЙ ДЕРЖАВІ 
ДАНІЙ ЗЕМЛІ, У 

У році1636-му привілеєм польського короля Вла-
дислава ІV урочище Сари призначене для заселен-
ня. На той час входило до Черкаського староства.
З початку визвольної війни укр народу 1648-54 
Сари відносились до Гадяцького полку.  
У другій чверті 18 ст Гадяч і навколишні села нале-
жали гетьману Д. Апостолу, потім Сари власність 
гетьмана К. Розумовського, який в 1785 продав їх 
в казну.
З 1781 – у складі Гадяцького повіту Чернігівського 
намісництва. 
За переписом 1785 року у Сарах 99 хат, 225 жите-
лів 1 письменний. 1791 село віднесено до Київ-
ського намісництва.
За переписом 1802 року – село власницьке і ко-
зацьке, 291 двір 2602 жителі.
У 1863 році Сари центр волості Гадяцького повіту 
має 291 двір та 2848 жителів, дерев’яну Різдва 
Богородиці церкву в одному зв’язку з дзвіницею 

(1782), при ній бібліотека.
У 1884 році 835 дворів, 5151 житель; 1900 – 1198 
дворів, 8992 жителі, дерев’яна Миколаївська 
церква (1897); 1910 – 907 двори з них 364 не мали 
орної землі, 494 не мали коней. Найпоширенішим 
промислом було щетинництво.
У грудні 1905 року в Сарській волості відбувся 
революційний виступ селян, який був придушений, 
організатори арештовані.
Радянська окупація розпочалась в січні 1918 року.
На 1922 у Сарівській волості 2278 дворів 12040 
жителів.
У 1922 році створено Сарську с-г. комуну «Молода 
сім’я» за якою було закріплено 43 десятини землі.
З 1923 року в складі Гадяцького району, Ромен-
ського округу, 4136 жителів.
За переписом 1939 – 3995 жителів. 
За переписом 2001 – 2437 жителів. 
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ДВІЧІ ОБІКРАЛИ МУЗЕЙ  
У ШКОЛІ СЛАСТІОНА 
«Поки мій чоловік поклав життя за неї, 

свої зрадники рвали, як м’ясо, сорочки». 
У селі Бодаква на Полтавщині у місцевій 

школі, що збудована за унікальними про-
єктами Опанаса Сластіона, жителі облаш-
тували музей народознавства. Влітку 2022 
року злодії двічі викрали з нього експона-
ти й почали продавати в інтернеті.

Про це повідомила дружина полеглого 
на війні воїна Ірина Сушкова з Бодакви:

«У моїй рідній Бодакві знову обікрали 
музей народознавства, який у стінах ста-
рої «червоної» сластіонівської школи об-
лаштували справжні українські жінки. І 
серед них наша мама. За останні роки вона 
зробила музей лялечкою. Принесла туди 
сімейні речі з баби-прабаби, зібрала уні-
кальні експонати, які роками зберігалися 
у наших бодаківських сім’ях. Люди прино-
сили самі і долучалися до загальної спра-
ви. Музей став їй втіхою і справою життя». 
Вперше з музею викрали сорочки напри-
кінці червня. Тоді забрали також коралі та 
очіпки, з цвяхами вирвали полотно:

«Поки наші хлопці захищають Украї-
ну під вогнем окупантів, поки мій чоловік 
поклав життя за неї, свої зрадники рвали, 
як м’ясо, сорочки. Зірвали замки. Забра-
ли найкращі сорочки. Найкращі коралі і 
очіпки. Керсетку як у київському музеї. 
Розбирали манекени і рвали з цвяхами по-
лотно. Рвали нашу з вами Україну. Ходили 
повз портрети загиблих воїнів. З мрією про 
додаткову тисячу гривень».

Невдовзі після грабунку, на аукціоні на 
сайті Violity почали продавати напрасова-
ні музейні сорочки. Ірина Сушкова впізна-
ла їх за дірочками на грудях та унікальни-
ми полтавськими орнаментами білим по 
білому. Інформацію про продавця переда-
ли до поліції, але їх було доволі мало. Те-
пер справою займається кіберполіція.

«Сумніву у тому, що навідник був серед 
односельчан, немає. Зі знанням справи 
хтось привів злодія в серце нашого села, бо 
йшли брати не кочергу і не макітру. Кілька 
днів (до 26 липня, прим. авт) тому злодій 
прийшов знову – забрати те, що лишилося. 
Для маленького села такий злочин, вчине-
ний двічі – звірство». Нині жителі Бодакви 
планують зробити новий музей, але шкоду-
ють за втраченими експонатами.

Чоловік Ірини Сушкової загинув 20 бе-
резня. Служив командиром взводу зеніт-
ного ракетного полку. Захищав Охтирку 
під час найважчих боїв.

Анастасія Добряк

ПЕРЕЖИВШИ ОКУПАЦІЮ  
У 2014 ТА 2022
До 2014 року я жив у Донецьку, працю-

вав головним режисером телеканалу «Дон-
бас». Через заборону діяльності каналу та 
постійні бої у Донецькому аеропорті (наш 
будинок знаходився за три з половиною 
кілометри) ухвалили рішення виїжджати 
з міста.

Ми поїхали до Маріуполя на кілька тиж-
нів на море, як тоді думали, перечекати. 
Тоді морально важко не було, бо ми були 
певні, що повернемося. Коли переїхали до 
Дніпра, стало тяжче, бо прийшло усвідом-
лення, що назад вже їхати не можна і по-
вернемося ми не скоро.

Згодом мене перевели на роботу до Ки-
єва, але ні столиця, ні Дніпро мені мен-
тально не стали близькими. У 2018 році 
мені запропонували місце керівника Ма-
ріупольського телебачення, і ми переїха-
ли в місто. Лише там я відчув себе вдома - 
Маріуполь чимось нагадав мені Донецьк. 
Там моя родина прожила три найщасливі-
ших роки нашого життя. Нас влаштовува-
ло все - море, клімат, розташування міста. 
Ми жили в задоволення - на вихідні їзди-
ли на море, спілкувалися з друзями. У січ-
ні 2022 року всерйоз задумалися про купів-
лю нерухомості.

Повідомлення про можливе вторгнення 
для маріупольців не були чимось диким. 
Ми розуміли, що може бути ескалація з 
боку рф, але водночас знали, що оборона 
міста вибудована дуже чітко. Водночас я 
розраховував, що це все політичні торги, 
що росія таким чином намагається схилити 
нас до чогось, та сподівався на дипломатію.

24 лютого я навіть не прокинувся від ви-

бухів. Я встав, як зазвичай, перевірив но-
вини і дізнався про напад РФ на Україну. 
Розумів, що можуть бути проблеми з ко-
мунікаціями, постачанням їжі, грошей у 
банкомати, тому поїхав і зняв всю готів-
ку, закупив їжу, воду, як я тоді думав - у 
достатній кількості. Придбав свічки, за-
пальнички, медикаменти і був спокійним, 
що захистив свій дім, родину. Як з’ясува-
лося, знімати готівку було ні до чого, бо 
гроші під час блокади не вартували нічого.

Я думав, що у 2014-му бачив війну. Я 
проходив різні тренінги - як себе поводи-
ти при обстрілі, у разі потрапляння в по-
лон, у бій, та думав, що готовий до всього. 
Утім, 2022-й рік показав, що я не готовий 
ні до чого. Це було пекло.

Спочатку місто лишилося без електро-
енергії, води, теплопостачання. Коли нас 
взяли у блокаду, припинилося постачання 
їжі, палива, готівки. Потім пропав мобіль-
ний зв’язок - люди потрапили в інформа-
ційний вакуум. Це було страшно. Водно-
час почався процес виживання. Виїзди з 
міста вже були зачинені росіянами. По-
ставки палива теж припинилися. У мене 
був повний бак, але я дуже економив бен-
зин, бо розумів, що машина - мій еваку-
аційний ресурс. Щоразу, коли я виходив 
з дому, мої дружина та син прощалися зі 
мною, ніби назавжди. Перші дні блокади 
магазини ще працювали - розпродавали 
залишки, поки не обстріляли склади. У 
магазини пускали по 20-30 людей, всі інші 
- чекали на вулиці, а це до тисячі людей, 
черги були шалені.

6 березня за годину до відкриття магази-
ну туди пішов мій сусід, аби зайняти чергу 
поблизу входу. Вже за 20 хвилин, як роз-
повіла згодом консьєржка, він постукав 
у двері, зробив пару кроків і впав. З-під 
нього текла кров. Ми з сусідами виско-
чили на крик. Як згодом з’ясувалося, у ту 
чергу впала міна або снаряд. Сусід потім 
розповів, що людей у центрі черги про-
сто розірвало. Він сам якимось чином зміг 
дійти додому з двома уламками в стегні 
та під лопаткою. Його врятувало те, що 
на першому поверсі дому жив санепіде-
міолог, який надав йому першу допомогу. 
Крім того, пощастило, що за день до цьо-
го в наш будинок евакуювали родину по-
ліцейського і за ним в той ранок приїхали 
колеги. Поліція тоді ще працювала - виво-
зила поранених, вела підрахунок трупів. 
Тож поліцейські відвезли пораненого су-
сіда в лікарню - ту саму дитячу лікарню, 
яку 9 березня розбили бомбою. Його ви-
писали за день до цього.

Коли атакували ту лікарню, яка в 800 
метрах від нас, ми подумали, що це скину-
ли бомбу на наш будинок. Він підстриб-
нув, а з боку лікарні погнулися вікна та їх 
засипало землею. Цей сусід плакав, що ли-
шився живий, а також через те, що бачив, 
скільки дітей там лишалося. 

Одного дня я поїхав в офіс за водою та 
бачив картину, яку не забуду ніколи - ка-
люжі крові на дорозі та людські мізки, які 
їв бездомний собака.

Зранку 13 березня я голився у ванній, і 
пролунав дикий звук - це не назвати вибу-
хом, тріском - це звук, який пробуджує в 
тобі первісний страх, поглинає тебе. Вибу-
хова хвиля мене штовхнула в один бік, по-
тім в інший. Потім цей звук пролунав ще 
двічі. Коли син побачив свою кімнату - це 
був жах. Не тільки вибиті вікна, а й вивер-
нуті рами, буквально вирвані зі стін. Над-
звичайно важкі дубові двері просто виле-
тіли. Меблі догори дриґом, все в уламках. 
Як виявилося, літак скинув три ракети, 
що впали у 50 метрах від нашого будин-
ку. Після цього наш будинок був вже не-
придатний до життя. Ми всі спустилися 
на цокольний поверх і спали всім будин-
ком. Діти - на матрацах, на стільцях - літ-
ні люди. Це було найтепліше приміщення. 
Поясню, що тоді вважалося тепло - плюс 
12 градусів у приміщенні, де було багато 
людей. На вулиці температура сягала до 
мінус 10 градусів, у квартирах з вибитими 
вікнами було мінус вісім. Люди вдягали на 
себе все, що можна.

Щодня я піднімався на 10 поверх, де 
була можливість спіймати сигнал, та запи-
сував маленькі відеоблоги про ситуацію в 
місті. 14 березня я вчинив так само і поба-
чив інформацію, що люди виїжджають по 

«зелених коридорах». Я зібрав мешканців 
будинку і оголосив, що ми завтра їхатиме-
мо. Я розумів, якщо ми лишимося, мати-
мемо мізерні шанси вижити. Вже наступ-
ного ранку ми колоною рушили. Як згодом 
з’ясувалося, у колоні було 2500 автомобі-
лів. Ми їхали повільно, було багато воро-
нок від вибухів, уламків, обірваних дротів. 
Поруч лунали вибухи, падали снаряди. Я 
робив все, щоб син не дивився у вікна, бо 
повсюди лежали тіла людей.

Це було абсолютно інакше, ніж виїзд 
з Донецька у 2014 році. У Запоріжжі ми 
зняли квартиру, наразі планів нема, живе-
мо одним днем.

Микола Осиченко

ІЗ ДІРКОЮ В СПИНІ ПРОЙШОВ 
ПІВТОРА КІЛОМЕТРИ
Контузія, важке поранення, півтора мі-

сяця в лікарні – це лише загартувало мо-
лодого нацгвардійця для щоденної бо-
ротьби проти ворога. Андрій Гореславець 
– 24-річний доброволець, який пішов за-
хищати батьківщину слідом за батьком.

За короткий час на нульових позиці-
ях у Донецькій області Андрій Горесла-
вець брав участь у вуличних боях, виво-
див з поля бою поранених побратимів і 
сам з діркою у спині зумів добратись до 
авто, яке евакуйовувало 300-х. За особи-
сту мужність і сміливість нагороджений 
відзнакою Національної гвардії «За до-
блесну службу».

Ця розповідь про бійця з Івано-Фран-
ківська, який у мирному житті був інка-
сатором у банку, а улюбленою справою 
були гімнастика і бокс.

Андрій Гореславець на строкову службу 
у Нацгвардію попросився добровільно, а 
коли почалося повномасштабне вторгнен-
ня, після розмови з батьком, який також 
пішов воювати добровольцем ще у 2014 
році, спакував речі на війну. 25 лютого 
його призвали до лав Нацгвардії.

«Я спав удома, о 5-й ранку подзвонив 
батько і каже – почалась війна. Спершу 
взагалі нічого не зрозумів. Увімкнув теле-
бачення, почав читати телеграм-канали, 
послухав Зеленського, що вводять воєн-
ний стан. На тлі цих усіх новин уже бли-
же до 7 ранку почув вибухи в місті. Отут 
і збагнув – треба збиратися», – пригадує 
Андрій.

Він зізнається: й подумати не міг, що 
ворог так зухвало нападе на Україну. І хоч 
у повномасштабну війну не хотілося віри-
ти, до реальності повернули «прильоти» 
по Івано-Франківську.

«Коли говорив з батьком, який ще з 
2014 року на війні, то він розповідав, що 
також були бої, танки, артилерія… Але те, 
що зараз, – то два різні світи. Нинішня 
війна має набагато більше жорстокості, 
зокрема до цивільного населення. У 2014 
році не було таких кривавих прильотів 
по мирних містах, а зараз це все масово».

Воїн розповідає, що починаючи з 20 бе-
резня, відколи перебував у Донецькій об-
ласті, постійно було щось таке, що здава-
лося – страшнішого бути вже не може. 
Артобстріли щодня, щохвилини, а кожен 
день і кожна подія були як останні. 

«Раніше я ніколи в житті не був на бо-

йових діях, не знав, як контролювати свій 
страх. Намагався сам себе в голові підтри-
мати. Коли вперше їхали на лінію, наш 
КрАЗ почали обстрілювати. Кожні 8 се-
кунд, усе ближче й ближче. А потім за 7 
метрів від нас просто побачив спалах. Ми 
вискочили, я сидів у бліндажі і по ньому 
прилетіло. Настільки оглушило, що не 
чув, що кажуть мені побратими. Спершу 
навіть не розумів, чи я живий. Але огов-
тавшись, збагнув – сам із собою говорю. 
Тоді контузило, але обійшлося», – каже 
Андрій.

Проте контузією таки не обійшлось. 
Отримав осколкове поранення у спину, 
після якого одужував і реабілітовувався 
понад місяць.

«Ще якось був на нас наступ, вуличні 
бої, і в ту будівлю, в якій ми сиділи, при-
летіло. Хата горіла, ми задихались і тре-
ба було швидко міняти позиції. Коли пе-
ребігали, прилетіло знову – просто у двір. 
Побачив спалах, упав і відчув, що в спині 
пече. Побратими зняли броню, вона вся 
в осколках, а у спині дірка. Потім мені 
сказали, що до легень 3 сантиметри зали-
шалось. Я не міг дихати, задихався. По-
братими поставили плівку, бо думали, що 
легеня пробита. Так от, друг зі пораненою 
ногою, я зі своєю дірою в спині і коман-
дир, який мав поранення в бороду, – ми 
змогли самостійно пішки пройти півтора 
кілометра, щоб нас евакуювали, бо доїха-
ти до нас не було можливості. Потім і ма-
шину нашу накривали міномети».

У перші дні, пригадує, були емоції, а 
далі – звик, і страх кудись зник. 

«Ти знаєш свою ціль. Знаєш, як викону-
вати свою роботу. Знаєш, яка твоя мета, 
тому просто стаєш і робиш це. Війна – це 
щоденні молитви, особливо коли прильо-
ти, а ти сидиш з товаришем в окопі. Було 
й холодно – накривались одним спаль-
ником, їли разом з однієї миски. Але вій-
на – це не тільки про горе. Це і про добрі 
людські почуття між побратимами – мо-
ральна підтримка, підбадьорення один 
одного. Тим ми і відрізняємося від моско-
витів. Побратими для мене, як рідні бра-
ти. Ти весь час думаєш про свою безпеку 
і безпеку товаришів».

Але захисники України дбають не лише 
про товаришів по зброї. Боронячи рідну 
землю, Андрій і його побратими постійно 
допомагають тим українцям, які залиши-
лися на окупованих територіях і в зоні бо-
йових дій. Хоч і залишилось їх, каже воїн, 
не так багато.

«Здебільшого там старші люди – бабусі, 
дідусі. Бабуся якось виходила з хати, то 
ми хлібом ділилися з нею. Були такі се-
ред місцевого населення, яким було все 
одно на все, вони нам нічого не говорили. 
Частина людей чекали, що ми прийдемо, 
просили захисту, допомоги – ми брали й 
на евакуацію, вивозили з сіл тих, хто хо-
тів. Знаємо й такі випадки, коли наші по-
зиції здавали. Однак мусимо бути один 
одному підтримкою і опорою у всіх сен-
сах. Обстріл чи ні, тримаємося всі разом 
і впевнено тримаємо оборону», – каже 
Гореславець.

Зараз Андрій, після реабілітації, прохо-
дить навчання і готується до нового ви-
їзду на фронт. Батько Андрія також от-
римав осколкове поранення у спину під 
Сєверодонецьком, але вже теж пройшов 
реабілітацію і повернувся на Схід.

Воїн упевнений у перемозі на 100%, 
каже: «Таких козаків, як наші хлопці, не-
має ніде у світі. Ми єдині та стоїмо один 
за одного що б не сталось». А про ворогів 
говорить неохоче. Каже – відчуває до них 
лише ненависть.

«Вони ґвалтують маленьких дітей, ба-
бусь немічних, убивають дітей і загалом 
просто знищують український народ, 
цілу націю. Цього не повинно бути. Для 
того ми тут стоїмо. І Крим наш забере-
мо, будьте певні», – переконаний Андрій 
Гореславець. 

Після перемоги Андрій, як і кожен 
українець, хоче простого сімейного за-
тишку: мріє побачити наречену, батьків 
і поїхати на море. Але найбільша мрія – 
щоб кривава війна припинилася, бо те, 
що він бачив на передовій, важко переда-
ти словами.

Espreso.tv
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Гадяцький ВП ДУ «Полтавський ОЦ КПХ МОЗ» 
інформує, що радіаційний фон в місті Гадяч за мину-
лий тиждень становив 12,4 мкр/год при середніх ба-
гаторічних показниках до 1986 року 12-14 мкр/год.

Згідно моніторингу з 01.08.2022р. по 07.08. 2022р 
відібрано та лабораторно досліджено 5 проб води від-
критих водойм (р. Псел – 2 проби, р. Грунь – 1 про-
ба, р. Хорол – 2 проби).

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

об’єктів для задоволення питних, господарсько-по-
бутових та інших потреб населення», затверджених 
наказом МОЗ України №721 від 02.05.2022р. відхи-
лень по санітарно-хімічних і мікробіологічних показ-
никах не виявлено. 

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

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

З джерел централізованого питного водопостачан-
ня (водорозподільна мережа) в м. Гадяч досліджено 
7 проб питної води на відповідність вимог ДСанПіН 
2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної при-
значеної для споживання людиною». Відхилень по 
санітарно - хімічних показниках не виявлено. Відхи-
лення від нормативу по мікробіологічних показни-
ках виявлено в 3 пробах - виділено загальні коліфор-
ми, ентерококи (вул. Шевченка, 32, вул. Гагаріна, 76, 
вул. Героїв Майдану, 44). В зв’язку з мікробним за-
брудненням питної води, населенню міста рекомен-
дуємо для пиття вживати кип’ячену воду до норма-
лізації показників якості питної води. 

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

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

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 3900 5000

р. Хорол  
с. Розбишывка 
с. Сергіївка

1
1

3600
3600

Саша Гацко, 2010 року народження. 
Діагноз: гострий лейкоз (рак крові).
Кожна копійка важлива. 
Карта № 5168 7574 0665 4964 – Анна 
Іванівна Гацко. с. Лютенька.
Євген Римар, 2004 року народження. 
Діагноз: перелом С5 хребця.
Загальний стан пацієнта важкий, 
відсутні рухи в кінцівках.
Карта № 4149 4991 4636 2262 –  
Олег Михайлович Римар. с. Мартинівка.

На черговому засіданні Вченої ради Національного 
наукового центру «Інститут бджільництва імені П.І. 
Прокоповича» Національної аграрної академії наук, 
яке відбулося в червні цього року, в Києві, прийнято 
рішення про створення в м. Гадяч Ботанічного саду 
медоносних культур на земельній ділянці державної 
власності, площею близько 14 га, що перебуває в сфе-
рі управління НААН. 

Це територія, якою користувалася колишня Укра-
їнська дослідна станція бджільництва, розташована 
біля перехрестя гадяцьких вулиць Захисників Укра-
їни та Гагаріна. Колись тут був фруктовий сад. До-
глядали його працівники дослідної станції та учні Га-
дяцької однорічної сільськогосподарської школи, яка 
готувала спеціалістів для галузі бджільництва (нині 
- ДНЗ «Гадяцьке аграрне училище»).

У липні 2022 р. президія НААН дала ННЦ відпо-
відне доручення: підготувати проєктно-кошторис-
ну документацію для даного об’єкту до кінця жовт-
ня цього року. 

Про це повідомив завідувач відділу селекції 
українських степових бджіл та розвитку кормової 
бази бджільництва й економіки ННЦ Олександр 
Сенчило. 

Звичайно, це приємна новина для мешкаців нашо-
го міста. 

Але відомо, що Гадяцька міська рада неодноразово 
порушувала питання перед Верховною Радою Укра-
їни про передачу цієї земельної ділянки у власність 
громади. І це було б добре. До того ж бджоли лю-
блять спокій. А тут об’їзна дорога.

Думаю, що для вирішення цього питання потріб-
но залучити і народних депутатів нашого округу, які 
перед минулими виборами обіцяли допомагати. Та-
кож небхідно Гадяцькій міській раді запропонувати 
Національній аграрній академії наук для обміну рів-
номірну ділянку на території громади.  

А поки що на місці майбутнього Ботанічного саду 
- багаторічний чагарник серед міста. 

Олег Березенко, м. Гадяч

У Гадяцькій міській лікарні в червні з’явилося на 
світ 17 дітей: 7 дівчаток і 10 хлопчиків.

Вітаємо батьків новонароджених та бажаємо здо-
ров’я і мирного неба діткам.

Гадяцька МЦЛ

Указом Президента України №551/2022 від 2 
серпня.

За мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті 
державного суверенітету і територіальної цілісності 
України та вірність військовій присязі Віталія Пота-
пенка посмертно нагородили орденом «За мужність».

Нагадуємо: старший солдат Віталій Потапенко, 
1997 року народження, з Краснолуцької громади 
був гранатометником, загинув внаслідок артобстрі-
лу Званівки на Донеччині. 

«БМ»

Наприкінці липня на Полтавщині була зменшена 
комендантська година, відтепер знаходитись на вули-
ці можна до 23:00. З одного боку це трішки розшири-
ло можливості людей, з іншого – додало нових про-
блем, одна з яких освітлення.

Спостерігаючи за містом можна помітити, що 
близько до заходу сонця до центральних вулиць та 
міського парку сходиться народ. І це не дивно, після 
спекотного дня хочеться прогулятись, подихати сві-
жим повітрям та трохи відволіктись від стрічки но-
вин. Але з настанням темряви «нормально» погуля-
ти не вийде – повністю відсутнє вуличне освітлення, 
що унеможливлює комфортне перебування на вули-
цях міста.

Після надходження до редакції декількох скарг га-
дячан, ми провели опитування «Чи потрібне вулич-
не освітлення?» у соціальних мережах. Якоїсь одно-
значної позиції у коментарях під дописом не було: 
половина людей стверджує, що освітлення потрібне, 
друга половина впевнена, що це зайве у військовий 
час. Розберемо аргументацію сторін.

Чому освітлення потрібне
Відсутність світла на вулицях створює незручнос-

ті не тільки пішоходам, але автомобілістам. Зі слів 
одного з водіїв, рухатись містом після заходу сонця 
дуже важко, не видно: ні людей, ні перешкод, ні до-
рожньої розмітки. Доводиться вмикати дальнє світло 
фар, щоб не потрапити в ДТП. У той же час, пішохо-
ди скаржаться на те, що переміщуватись вулицями 
міста майже неможливо: «Йдеш по вулицях і взага-
лі нічого не видно. Трішки звикли очі до темряви – 
проїхала машина з дальнім і засліпила. Знову йдеш 
навпомацки, доки наступне авто не засліпить. І так 
по колу», – говорить місцевий житель.

Чому освітлення не потрібне
З маси коментарів, ми змогли виділити основні ар-

гументи: військовий стан і режим світломаскування 
та загальна економія ресурсів. Пояснимо про кожен.

Режим світломаскування досі не був відмінений 
Радою оборони області, але в той же час, голова ОВА 
стверджує, що ворожі літаки над територією області 
не літають. Представники влади понад 2 місяці вза-
галі не повідомляють про світломаскування та його 
необхідність (остання публікація на цю тему, від Го-
лови Полтавської ОВА була 3 червня). А в Полтаві, 
з 9 серпня, центральні вулиці міста будуть освітлю-
ватись до початку комендантської години, про що 
заявили у міській раді. Виходить, Полтаві можна не 
«світломаскуватись», а Гадячу ні.

Економія ресурсів – вагомий аргумент з яким важ-
ко сперечатись у скрутний для країни час. Але і вона 
повинна бути раціональною.

Як висновок
Світловий день зменшується і зовсім скоро питан-

ня вуличного освітлення стане ще більш актуальним. 
Не маючи освітлення, навіть добиратись додому піс-
ля робочого дня буде проблематично. Збільшиться 
ризик виникнення аварійних ситуацій на дорозі та 
ризик травмуватись пішоходам. Йдеться вже не про 
зручність або комфорт, а про безпеку. Думати над ви-
рішенням цього питання потрібно почати вже зараз.

Влад Лидзарь

Полтавський академічний симфонічний оркестр 
продовжує працювати на культурному фронті на те-
ренах Полтавщини. 4 серпня оркестранти дали кон-
церт у Гадяцькому фаховому коледжі культури і 
мистецтв імені Івана Котляревського. Гостями на 
мистецькій події стали переселенці, яких прихистив 
коледж, містяни та гості.

Свій талант щедро дарували музиканти й солісти 
оркестру. Диригували– Єлізар Пащенко і народний 
артист України Віталій Скакун. 

Захід розпочали із хвилини мовчання за Макси-
мом Краснокутським – 18-річним музикантом, ви-
хованцем Полтавського фахового коледжу мистецтв 
ім. М.В. Лисенка, який днями загинув на фронті, за-
хищаючи Україну зі зброєю в руках.

«Жоден найлютіший ворог не позбавить нас ба-
жання і можливості радіти мистецтву, насолоджу-
ватись зустрічами з кращими музикантами Полтав-
щини. Задля того, щоб відчувати себе навіть під час 
війни повнокровно, наші друзі сьогодні зібралися в 
цій залі – митці й глядачі. Ми горді з того, що саме 
випускник нашого коледжу народний артист Украї-
ни Віталій Скакун представляє кращих музикантів 
нашої області! Україна неодмінно переможе, і саме 
для цього кожен з нас робить все можливе!» – підсу-
мував подію директор Гадяцького фахового коледжу 
культури і мистецтв Анатолій Насменчук.

ЕКОБЮЛЕТЕНЬ НЕБУДЬ БАЙДУЖИМ
ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ

У ГАДЯЧІ СТВОРЯТЬ 
БОТАНІЧНИЙ САД

ОРДЕН «ЗА МУЖНІСТЬ»

ОСВІТЛЕННЯ: НЕОБХІДНІСТЬ 
ЧИ ЗАБАГАНКА

«ЛЕЛЕКА ПРИЛЕТІВ»

У ГАДЯЧІ ВИСТУПИВ 
ПОЛТАВСЬКИЙ 
СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР

9 серпня, на сайті громади з’явилася інформація 
про використання коштів, які було зібрано на бла-
годійних заходах населених пунктах Петрівсько-Ро-
менської ТГ:

14 788 грн – Олександру Левченку на придбання 
тепловізора для сина Владислава.

5 600 грн – Надії Моргун на придбання військо-
вого одягу та тактичного рюкзака для Олександра 
Лапенка.

3 600 грн – Андрію Довгалю на придбання генера-
тора для Віктора Мостового.

2 250 грн – Ніні Шиян для перерахунку на кар-
ту Сергія Мірошніченка на придбання тепловізора.

7 270 грн – Тамарі Вінцюк на придбання запчасти-
ни до «Града», «КамАЗ» та буржуйки.

16 000 грн – Аллі Марченко на придбання теплові-
зора для Юрія Лисенка.

Сайт громади

ПЕТРІВКА-
РОМЕНСЬКА ЗВІТУЄ
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Минулого тижня
народилося 
4 немовлят

5 осіб 
пішли
з життя

6 пар
одружилися

1пара
розлучилася

7 серпня, близько 13:52, до Служби порятунку 
«101» зателефонували громадяни, які стали свід-
ками падіння дитини до каналізаційного колекто-
ра поруч з торговельними павільйонами, що у цен-
трі Семенівки.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Полтавській області, 
каналізаційний колектор був прикритий бетонною 
плитою. Але через сильну зливу землю поруч з ним 
розмило й утворився невеликий отвір, куди стікала 
вода. Туди й потрапило маля, коли пробігало повз.

Громадяни змогли розкопати отвір ширше та опу-
стили в яму держак від лопати, дитина ухопилася за 
нього і трималася, доки не прибули бійці ДСНС. Ря-
тувальники відтягли бетонну плиту, потім за допомо-
гою мотузки спустилися у каналізаційний колектор 
глибиною близько 2 метрів та витягли дитину. На-
разі врятована дівчинка перебуває у лікарні.Усі об-
ставини цієї події наразі встановлюють представни-
ки Нацполіції.

«Полтавщина» 

У результаті мінометного обстрілу поблизу Бого-
родичне Донецької області, 3  серпня, загинув Сергій 
Чирка командир протитанкового відділення взво-
ду вогневої підтримки 1 десантно-штурмової роти, 
молодший сержант, житель с. Бірки, Зіньківської 
громади.

Народився Сергій 13 червня 2002 року, закінчив 11 
класів Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів ім. І.А.Цюпи. Навчався у професійному аграр-
ному ліцеї с. Веприк Гадяцького району.

Вічна світла пам’ять і слава українському воїну, 
який захищав Батьківщину та кожного з нас!

С ільськогосподарського підприємства Полтавщи-
ни направили до Національного агентства України 
з питань виявлення, розшуку та управління актива-
ми, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки 
України у Полтавській області та Полтавській облас-
ній прокуратурі 3 серпня.

Власником зазначеного товариства та усього на-
лежного йому майна у Миргородському районі є гро-
мадянин рф.

Серед заарештованих активів:
15 складських приміщень;
2 будинки відпочинку;
3 комплекси тваринництва;
37 транспортних засобів є трактори, комбайн, сі-

валка, вантажні автомобілі.
Після 24 лютого власник намагався провести через 

це товариство безтоварні операції для отримання го-
тівки. Її росіянин хотів вивезти за кордон.

Реалізувати таку фінансову схему завадили право-
охоронці. Заходи із викриття діяльності проводили 
СБУ в Полтавській області спільно зі слідчими по-
ліції за процесуального керівництва Полтавської об-
ласної прокуратури.

За процесуального керівництва Тростянецького 
відділу Охтирської окружної прокуратури 3 серп-
ня 2022 року повідомлено про підозру 27-річній жи-
тельці с. Боромля за фактом передачі матеріальних 
ресурсів збройним формуванням держави-агресора 
(ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, з початку повномасштабно-
го вторгнення збройних сил російської федерації в 
Україну частина населених пунктів, у тому числі й с. 
Боромля Охтирського району, тривалий час перебу-
вали в окупації. Військові рф з метою контролю над 
захопленою територією на в’їздах та виїздах із села 
обладнали блокпости, а також ввели спеціальний ре-
жим переміщення місцевого населення.

З перших днів окупації с. Боромля підозрювана без 
будь-якого примусу та погроз налагодила контакт з 
військовими російської федерації, які розташувались 
у населеному пункті. Зокрема жінка готувала їм їжу, 
прала одяг тощо. При цьому, худобу для приготуван-
ня їжі забирали з покинутих будинків. Більш того, 
підозрювана співмешкала з одним із військових. Зі 
слів жінки, він обіцяв забрати її з собою, однак обі-
цянку не стримав і втік.

Сумська обласна  прокуратура

АРЕШТОВАНІ АКТИВИ

КОХАЙТЕСЯ, 
ЧОРНОБРИВІ, ТА 
НЕ З МОСКАЛЯМИ

ПІВТОРАРІЧНА 
ДИТИНА ВПАЛА У 
КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ 
КОЛЕКТОР

НАЗАВЖДИ 
ЗАЛИШИТЬСЯ 20

На Полтавщині у лісах від початку року оштрафу-
вали п’ятьох людей, які порушували правила пожеж-
ної безпеки. Люди продовжують відпочивати у лісах 
попри заборону відвідування, розповіла Суспільно-
му речниця обласного управління лісового та мис-
ливського господарства Лілія Гнатенко.

Працівниця Полтавського лісгоспу Наталія Руден-
ко робить обхід ділянки лісу неподалік водойми. Це 
одне із місць, де відпочивають люди.

«На території підприємства є лісові масиви, які 
межують з водоймами, де дуже часто відпочивають 
люди, люблять смажити шашлики та розводити ба-
гаття. Це також є небезпечним, оскільки в спекотний 
період суха трава може дуже швидко розповсюдити 
вогнище і призвести до масивних лісових пожеж. Під 
час рейдів лісова охорона має право складати прото-
коли на осіб, що порушують правила з охорони за-
хисту та використання лісів», — говорить інженерка 
з охорони та захисту лісу Полтавського лісгоспу На-
талія Руденко.

За 7 місяців у полтавському лісгоспі за порушен-
ня пожежної безпеки оштрафували п’ятьох людей. Із 
початку року на території обласного лісгоспу стало-
ся 18 загорянь, каже Лілія Гнатенко. Причиною біль-
шості є людський фактор.

«Вогнем пошкоджено понад 7 гектарів лісу. Така 
кількість пожеж орієнтовно однакова з минулим ро-
ком. У нас високий клас пожежної небезпеки, і наша 
державна лісова охорона працює в посиленому ре-
жимі. За цей період було виявлено п’ять порушни-
ків пожежної безпеки в лісах. Їх притягнуто до адмі-
ністративної відповідальності, і кожен з них повинен 
сплатити 1 530 гривень», — каже речниця обласного 
управління лісового та мисливського господарства 
Лілія Гнатенко.

На Полтавщині від 25 березня діє заборона на від-
відування лісів через воєнний стан. Під час рейдів це 
роз’яснюють відпочивальникам, однак покарання для 
порушників немає, говорить речниця. Також в облас-
ті через спеку триває пожежонебезпечний період.

Довідка:  Порушників карають за статтею 77 Кодек-
су України про адмінпорушення. Так за порушення 
вимог пожежної безпеки у лісах можуть накладати 
штраф від понад 1,5 тисячі гривень до понад 15 ти-
сяч. А за знищення чи пошкодження лісу – від 4,5 ти-
сяч до понад 30 тисяч гривень.

На Полтавщині завершили перший етап конкурсу 
на створення ескізу марки «Гадяцьке сафарі». Про це 
повідомив директор Полтавської філії «Укрпошти» 
Юрій Набасов.

Перший етап конкурсу тривав від 3 до 7 серпня. За 
цей час надіслали 95 ескізів поштової марки. Від де-
яких авторів було кілька робіт, повідомив речник на-
чальника Полтавської ОВА Максим Ковальов.

«Укрпошта», обласна рада та військова адміністра-
ція складуть умовно топ-10 найкращих робіт. У по-
дальшому їх розглянемо на конкурсній комісії, вона 
запланована на 8 серпня. Найкращі оприлюднять для 
Інтернет-голосування. Будь-який охочий зможе взя-
ти участь у голосуванні. Ми не будемо відокремлюва-
ти полтавець голосував чи ні», – каже Юрій Набасов.

Ескіз-переможець надрукують та введуть в обіг піс-
ля погашення. Який буде тираж марок та скільки гро-
шей потрібно на друк, поки невідомо.

На Охтирщині поліцейські викрили та затрима-
ли чоловіків, які займалися незаконним переправ-
ленням осіб через державний кордон до Росії. Про 
це правоохоронці повідомили на своїй сторінці у 
Facebook.

За інформацією поліції, троє чоловіків, які є меш-
канцями сусідньої області, за 500 доларів за одну 
особу, організували переправлення трьох жителів 
Харківської області в обхід встановлених пунктів 
пропуску, розташованих на території Охтирського 
району, з території України на територію РФ.

Спочатку чоловіків привезли до одного із сіл 
Охтирського району, потім їх збирались провести 
пішки до кордону. Усі вони були затримані поліцією. 
За вчинене їм може загрожувати позбавлення волі на 
строк до дев’яти років, наразі справу передали у суд.

У місті Лохвиця невідомий висмикнув чужу посил-
ку через металеву решітку складського приміщення 
для зберігання поштових відправлень.

Після повідомлення про злочин від представни-
ка компанії правоохоронці опрацювали інформацію 
з камер відеонагляду, які зафільмували момент кра-
діжки. Дільничні офіцери встановили особу, причет-
ну до кримінального правопорушення. Ним виявив-
ся 47-річний місцевий житель. Про це повідомили у 
відділі комунікації поліції Полтавщини.

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника слід-
чого відділення Миргородського райвідділу Генна-
дій В‘юн: «За фактом таємного викрадення чужо-
го майна, вчиненого в умовах воєнного стану, слідчі 
поліції, за процесуального керівництва Миргород-
ської окружної прокуратури, відкрили кримінальне 
провадження за частиною 4 статті 185 Кримінально-
го кодексу України. Фігурантові готують підозру у 
вчиненні майнового злочину та визначаються з ви-
дом запобіжного заходу. Після проведення необхід-
них слідчих дій викрадені речі повернуть законному 
власникові. За вчинення крадіжки в умовах воєнно-
го стану передбачене кримінальне покарання — від 5 
до 8 років позбавленні волі».

У Сумському районі вибухотехніки поліції вилучи-
ли снаряд від «Граду». Про це правоохоронці написа-
ли на своїй сторінці у Facebook. За інформацією по-
ліції, до них звернувся мешканець с. Сула Сумського 
району та повідомив, що у лісі знайшов дерев›яний 
ящик з ракетою, імовірно, до РСЗВ «Град».

Вибухотехніки після огляду підтвердили, що це бо-
єприпас для «Граду» . Наразі знахідку вилучено. Чи 
буде снаряд знищений, чи переданий на озброєння 
до ЗСУ – повинні вирішити фахівці.

ПЕРЕПРАВЛЯЛИ 
ЧЕРЕЗ КОРДОН 

ОБІКРАВ ПОШТОВЕ 
ВІДДІЛЕННЯ

ПОРУШЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ 
БЕЗПЕКИ У ЛІСАХ

ЗНАЙШОВ СНАРЯД 
ВІД «ГРАДУ»

ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОШТОВОЇ 
МАРКИ « ГАДЯЦЬКЕ САФАРІ» 
ОТРИМАЛИ 95 ЕСКІЗІВ
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Відповідний законопроєкт №4142 підтримав комі-
тет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та ме-
дичного страхування Верховної Ради. 

Хризолитовий азбест імпортується з Казахстану, 
його використовують для виробництва шиферу, плас-
кого листа та труб. Саме покрівлі з шиферу склада-
ють близько 60% покрівельного фонду країни. Вод-
ночас, за даними ЗМІ, наразі в районі бойових дій 
зруйновано понад 116 тисяч житлових будинків, а ре-
сурсу на відновлення немає. Тож асоціація «Україн-
ське хризотилове об’єднання» зі свого боку просить 
надати галузі можливість спочатку забезпечити крат-
но зрослу потребу населення країни в шифері, дати 
час на розбудову галузі, а вже після ставити питання 
про заборону використання хризотилу. 

«Становище із забезпеченням шиферу напередодні 
осені вкрай важке, оскільки власного виробництва 
вкрай замало. У всій країні працює лише один завод 
в Івано-Франківську. Постачання імпортного шифе-
ру з Білорусі та Росії – країн-агресорів – припинено. 
Люди навіть використовують вживаний шифер, щоб 
хоч якось залатати дахи перед зимою», - коментує рі-
шення Тарас Косцьов’ят, комерційний директор ТОВ 
«Краматорський шифер».

Чому виникла потреба у їх створенні та хто може 
працювати у таких формуваннях, розповіла Суспіль-
ному речниця рятувальників Полтавщини Світла-
на Рибалко.

Підрозділи створюють для забезпечення пожежної 
охорони організацій або населених пунктів. У пер-
ших працюють робітники підприємств, в останніх 
– повнолітні громадяни, які проживають у громаді.

Потреба створення таких підрозділів виникла через 
те, що відстань до найвіддаленіших сіл досягає близь-
ко 50 кілометрів від місяця перебування державних 
пожежно-рятувальних підрозділів.

Фінансують формування добровільної пожежної 
охорони, зокрема, з місцевих бюджетів, членських 
внесків, дотацій та пожертвувань. Ті, хто працює у 
таких підрозділах, не отримують зарплати. Фінан-
сування призначене для матеріально-технічного за-
безпечення – спорядження та обладнання. Кількість 
робітників у підрозділі залежить від величини насе-
леного пункту, який він обслуговує.

Чверть риби, виловленої у Десні та її притоках, за-
ражена личинками, які є збудником опісторхозу.

За даними управління Держпродспоживслужби, 
значні осередки опісторхозу зареєстровані в Черні-
гівській, Сумській та Полтавській областях.

«При вживанні сирої риби коропових порід: лящ, 
лин, краснопірка, жерех та інших, малосоленої, сві-
жомороженої, навіть і в’яленої риби, залишається 
цей збудник, який робить шкоду здоров’ю людини. 
У нас не було, в нашій лабораторії, виявлено пози-
тивних випадків за останніх три роки. Природні осе-
редки, вони є, вони існують і треба бути обережним, 
людина може хворіти, по деяким даним, до 40 років», 
– розповіла директорка регіональної лабораторії дер-
жавної служби з питань безпечності харчових про-
дуктів Ірина Сероштан. За її словами, за останні три 
роки випадків інфікування опісторхозом в Чернігів-
ській області не було.

ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області

В Україні у період линьки раків діє літньо-осіння 
заборона на їх вилов. Застороги мають на меті збере-
ження та охорону популяції цих річкових мешкан-
ців. З 1 серпня табу запроваджене у Житомирській, 
Львівській та Чернігівській областях. В більшості ін-
ших регіонів України правило запрацює з середини 
серпня, зокрема у Полтавській і Сумській областячх 
заборона починається з 15 серпня і триватиме до 30 
вересня. Про це повідомляють у Державному агент-
стві меліорації та рибного господарства України.

За вилов раків під час заборони передбачено пока-
рання від адміністративних штрафів до кримінальної 
відповідальності, а також відшкодування нанесених 
рибному господарству збитків. Компенсація за одно-
го незаконно виловленого рака становить 3332 грн.

Після закінчення заборони одній особі за добу 
можна впіймати 30 раків на водоймах загального 
користування та 50 – на водоймах, де впроваджене 
платне рибальство.

Забороняється вилов цих членистоногих у тем-
ну пору доби (пізніше години від заходу сонця та 
раніше години до його сходу) із застосуванням 
підсвічування.

«БМ»

В області триває підготовка до початку нового на-
вчального року. Обов’язковою умовою від МОН для 
проведення офлайн уроків є наявність у школі або 
поблизу неї належного укриття. Яка ситуація зі схо-
вищами на Полтавщині?

5 серпня під час брифінгу з журналістами началь-
ник Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, яка 
ситуація з укриттями у школах. За його словами, на 
Полтавщині працює 530 шкіл, із них:

понад 300 мають сховище;
155 шкіл відремонтували укриття і повністю підго-

тували його для перебування учнів;
193 закладів ще працюють над цим;
у 26 школах укриття не придатні до ремонту.
«Всі громади тепер мають можливість витрачати 

кошти на ремонти укриттів у школах, а також у при-
міщеннях, де живуть переселенці», — сказав Дми-
тро Лунін.

СКІЛЬКИ ШКІЛ В 
ОБЛАСТІ МАЮТЬ 
УКРИТТЯ?

НА ПОЛТАВЩИНІ 
Є 18 ПІДРОЗДІЛІВ 
ДОБРОВІЛЬНОЇ 
ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ 

ХОЧУТЬ ЗАБОРОНИТИ 
ВИКОРИСТАННЯ 
ХРИЗОТИЛОВОГО 
АЗБЕСТУ У 
ВИРОБНИЦТВІ 
ШИФЕРУ

ТАБУ НА ВИЛОВ 
РАКІВ І ШТРАФ  
3,3 ТИС. ГРИВЕНЬ

У РІЧЦІ ДЕСНА ВИЯВИЛИ 
ЗАРАЖЕНУ РИБУ

Понад мільйон гривень планують витратити на об-
слуговування системи відеоспостереження Полтав-
щини. Відповідний тендер оголосило Управління 
інфраструктури 3 серпня. Про це стало відомо з сай-
ту Prozorro.

Технічне обслуговування системи відеоспостере-
ження та відеоаналітики оцінили у 1 млн 7 тис. 300 
грн. За ці кошти підрядна організація обслуговува-
тиме сервери, відеокамери, маршрутизатори, кабель-
ні мережі тощо.

«БМ»

9 серпня в одному із навчальних закладів мі-
ста Решетилівка відбулися загальні збори Асоціа-
ції «Полтавська обласна асоціація органів місцевого 
самоврядування».

У нараді взяли участь: начальник Полтавської ОВА 
Дмитро Лунін, голова Полтавської обласної ради 
Олександр Біленький, начальник Головного управ-
ління ДСНС України у Полтавській області Воло-
димир Салогуб, керівники департаментів, служб та 
управлінь обласної військової адміністрації та голо-
ви територіальних громад Полтавської області. 

65% котелень і мереж регіону підготовлені до зими. 
Йдемо за графіком. Проблемне питання – опалення 
в Кременчуці, але держава, область і місто мають чіт-
кий план. Разом ми впораємося.

Другий виклик – розміщення нових переселенців. 
Готуємося прийняти людей із Донеччини, де через 
знищену інфраструктуру не буде тепла. Маємо забез-
печити гідний прихисток евакуйованим.

Усі діти повинні мати доступ до освіти. Тим, хто 
хоче навчатися офлайн, треба забезпечити безпеч-
ні умови у школах. Разом із ДСНС збираємо інфор-
мацію про наявність і готовність укриттів. У кожної 
громади є можливість привести укриття у школах 
до ладу. 

Четвертий виклик – формування продрезерву. Він 
має бути у кожної громади. Обласний уже повністю 
сформований.

Telegram-канал Дмитра Луніна

В Україні з 1 вересня планують масово запустити 
процес приватизації. Про це заявив прем›єр-міністр 
Денис Шмигаль, під час селекторної наради з керів-
никами областей, 3 серпня. Трішки раніше, 21 черв-
ня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 
№ 7451 щодо спрощення приватизації, у тому числі 
для сприяння релокації підприємств.

Законопроєкт пропонує зміни, якими забороняєть-
ся проведення аукціонів з продажу об›єктів великої 
приватизації та викупу об›єктів великої приватизації 
в період дії правового режиму воєнного стану.

Також документом забороняється приватизація 
об›єктів, які розташовані на територіях адміністра-
тивно-територіальних одиниць у зоні бойових дій 
або наближених до зони бойових дій, перелік яких 
затверджується урядом.

Тепер, встановлена анонімність інформації щодо 
учасників аукціону та покупців. Також спрощується 
порядок здійснення заходів з підготовки об’єктів до 
приватизації і скасовується необхідність оприлюд-
нення повідомлень про хід і результати приватиза-
ції в офіційних друкованих виданнях державних ор-
ганів приватизації.

Крім цього, скорочуються зобов’язання сторін, пе-
редбачених умовами аукціону, викупу, у договорі ку-
півлі-продажу: право власності на об’єкт приватиза-
ції переходить до покупця незалежно від отримання 
дозволу Антимонопольного комітету України на кон-
центрацію, якщо отримання такого дозволу вимага-
ється законом.

Також передбачається, що розмір гарантійного 
внеску на електронних аукціонах об’єктів малої при-
ватизації встановлюється аукціонною комісією в роз-
мірі: 10 мінімальних заробітних плат - для об’єктів, 
стартова ціна яких становить від 1 до 500 тис грн; 
10% стартової ціни об’єкта приватизації - для об’єк-
тів, стартова ціна яких становить більше 500 тис грн. 
Стартова ціна об’єкта - на рівні балансової вартості.

У Гадячі також є нерухомість, яку можна придба-
ти за цією програмою. Станом на 11 липня маємо дві 
будівлі: по вул. Лохвицька, 6, а також по вул. Героїв 
Майдану, 48. До вересня цей список може поповни-
тись. Спрощення системи викупу майна комуналь-
ної власності має на меті наповнення бюджету гро-
мад та раціональне використання приміщень, але є 
і негативний бік.

Перелічені зміни спрощення створюють благопри-
ємні умови для викупу державних приміщень за 
безцінь. Не маючи офіційного повідомлення про про-
ведення та хід аукціону бажаючі навіть не зможуть 
дізнатись, коли та де він буде проходити, як наслі-
док – не зможуть прийняти участь в торгах. Анонім-
ність аукціону взагалі не дасть можливості відкрито 
переглянути учасників, їх ціни та кінцевого власни-
ка майна. Вартість занедбаних приміщень комуналь-
ної власності буде на рівні балансової вартості, з ура-
хуванням амортизації та інших факторів зниження 
ціни, тобто за роки невикористання балансова вар-
тість впала. Окрім цього, ніхто не завадить провести 
оцінку третьою стороною і ще більше знизити ціну. 
Як результат, будівлі комунальної власності та зе-
мельні ділянки під ними можуть бути приватизовані 
навіть одною особою, без конкуренції та справедли-
вої ціни. З іншого боку – занедбане майно може отри-
мати власника, який зможе дати йому «друге життя».

Як наслідок, прозорість та чесність аукціону повні-
стю залежить від представників місцевого самовря-
дування та їх дій.

Влад Лидзарь

ЗАСІДАННЯ АСОЦІАЦІЇ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ

СПРОЩЕННЯ 
ПРИВАТИЗАЦІЇ 
ДЕРЖАВНОГО МАЙНА: 
НАСЛІДКИ

ВІДЕО-
СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
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Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

ДОРОГОДОРОГО
Корів, биківКорів, биків

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

закуповує у населення

Термінові 
виклики

Цілодобово

ДОРОГО
ЗАКУПОВУЄМО 

У НАСЕЛЕННЯ КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ

0664217175
0983080738Те

л.
 

Оголошення, реклама

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

Тел.: +380950630599, +380679586247
Вул. Гетьманська, 1 (2-й поверх)

КОНДИЦІОНЕРИ
Продаж, монтаж, 

налаштування,
СЕРВІСНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ
ГАРАНТІЯ

КОНДИЦІОНЕРИ

Тел. 0959453150
0500666218

КУПЛЮ СВИНЕЙ 
ДОРОГО

те
л.

СВИНЕЙ 
0502541132

КУПЛЮ

Тел. 0674603183
КУПИМО ПАЙ 

КУПЛЮ 
ДОРОГО

0668309648, 
0985629180

Термінові виклики за 
вимушеним дорізом. 

Живою вагою.
Самовивіз в будь-який час

БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Ж
е

н
я

СВИНЕЙ, КОНЕЙ

0991447457
0987518586Те

л.

(С
аш

а)ЦІЛОДОБОВО

Висока ціна. Вигідні умови.
Термінові виклики 
за вимушеним дорізом

Висока ціна. Вигідні умови.

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ

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

Тел. 066 817 57 96
097 90108 07

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
ЗАКУПОВУЄ

КУПЛЮ ДОРОГО
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ

Тел. Тел. 0669669486, 06729960550669669486, 0672996055

ЦІЛОДОБОВО, ЦІЛОДОБОВО, 
ВИМУШЕНИЙ ДОРІЗВИМУШЕНИЙ ДОРІЗ

Закуповуємо 
корів, биків, 

телиць, коней, 
кіз, баранів

ДОРОГО

Тел. 0501814950, 0981001813

Доріз 
Цілодобово

ДОРОГО

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

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, 
КОНЕЙ, СВИНЕЙ

Перевезення худоби 
для власних потреб
Термінові виклики

 Цілодобово 
Тел. 0506470658, 0671773949

Дивани, крісла, стільці, 
кухонні куточки

Ремонт

Тел. 0992458874

П Е Р Е Т Я Ж К А 
М’ЯКИХ МЕБЛІВ

Яйце велике, цегляно - кремового кольору.
Привеземо у ваш населений пункт

Від 1.5 місяця – 120 грн.
До 3-х місяців – 135 грн. 

ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ НА  
ПОРОДИСТУ КУРОЧКУ- МОЛОДКУ

Червоні
Лащурно-чорні
Попелясто-блакитні
Зозулясті
Сріблясті

Тел. 095 485 56 29 Катя Грищенко

від чеського стада першої лінії
«Чеський домінант»

П’ять сортів та п’ять кольорів:

Завдяки схрещуванню, курочка 
починає нестись в 4,5 - 5 місяців, 

та зносить 1 - 2 яйця на день.В районі електростанції (Заяр) 
Відгукується на ім’я Матильда, 
трьохмасна, має зелені очі та 

біленьку пляму на носику.
Всім хто бачив, або знайшов, або 

знає її місцезнаходження, 
будь-ласка зателефонуйте.

Винагороду гарантуємо. 

ЗНИКЛА КІШКА

Тел. 0667549418 Світлана 
0995647484 Аня
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Вітаємо

У рамках благодійної акції на підтримку ЗСУ фут-
больна команда полтавських спортивних журналістів 
(ПСЖ) провела дев’ятий матч у Лисівці, Лютенської 
громади. Цього разу в ранзі господарів була команда 
ветеранів Гадяцького району. 

Як свідчать лисівчани, на сільському стадіоні уже 
понад 15 років не було футбольних баталій. Тож енту-
зіасти цієї прекрасної гри з Лисівки, Лютеньки, Гадя-
ча чимало постаралися, аби цей матч відбувся: косили 
і вирівнювали поле, корчували чагарники, ремонтува-
ли і фарбували ворота. Тож минулої суботи, 6 серпня, 
на стадіоні зібралися не лише жителі Лисівки, а й гос-
ті з Гадяча, Лютеньки та інших сіл громади. 

Розпочалося спортивне свято низкою футбольних 
конкурсів, до участі в яких ведучий свята Андрій Не-
брат запрошував юних любителів футболу, а нагоро-
дами для переможців стали футболки збірної України. 

Футболістів та усіх гостей свята вітали: селищний 
голова Лютенської громади Володимир Омельченко, 
ветеран футболу Василь Ванда, капітани команд Во-
лодимир Андрусенко (ветерани) та Дмитро Мілько 
(ПСЖ), яким і доручили підняти прапор свята. Про-
звучав Гімн України у виконанні Вікторії Гостряник, 
хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять на-
ших воїнів і всіх загиблих у війні з росією. 

Зрозуміло, що ПСЖ уже зіграло вісім матчів, тож 
команда доволі зіграна, відтак гості без довгої роз-
качки приступили до атакуючих дій. Перший тайм 
закінчився з рахунком 3:1 на користь ПСЖ. 

Доки футболісти відпочивали, присутніх радував 
своєю творчістю народний самодіяльний ансамбль 
«Лисівчанка». 

Другий тайм виявився не менш результативним. 
У підсумку рахунок становив 8:4 на користь полтав-
ських журналістів. 

Та головна перемога, як завжди, сталася за межа-
ми футбольного поля: на підтримку ЗСУ зібрано 40 
тисяч 700 гривень. Лисівка впевнено виходить у лі-
дери нашої акції. А зібрані кошти підуть на допомо-
гу землякам (їх одинадцять), які нині воюють в ла-
вах ЗСУ.  

За матеріалами Віталій Скобельський у ФБ

Майже 1000 продуктових наборів було розповсю-
джено в м. Гадяч та в Гадяцькій ТГ завдяки співпра-
ці міського відділу соціального захисту населення 
(МЦСЗН) та Адвентистського Агентства Допомоги 
та Розвитку (ADRA Ukraine).

Як сказав координатор ADRA Ukraine по Полтав-
ській області Сергій Калінін:

«Ми постачаємо продуктові набори від Всесвітньої 
Продовольчої Програми УВКБ ООН, а представни-
ки місцевого самоврядування доставляють їх до най-
віддаленіших куточків територіальних громад тим, 
хто потребує допомоги».

Леся Ільїна, керівник відділу соціального захисту 

м. Гадяч наголосила: «Ми плідно співпрацюємо з ба-
гатьма гуманітарними організаціями, які опікуються 
допомогою соціально незахищених верств населення. 
Це вже другий проєкт, який ми проводимо спільно з 
Адвентистським Агентством Допомоги та Розвитку.

З березня агентство фінансово підтримало про-
ект гарячого харчування для внутрішньо переміще-
них осіб, які прибували в Гадяч із Сумської та Хар-
ківської областей.

Тепер ми отримали гуманітарний вантаж з про-
дуктовими наборами. Дякуємо ADRA за надану 
допомогу»

Фото Вікторії Білоус

ЛИСІВКА ПОБИЛА 
ФУТБОЛЬНИЙ РЕКОРД 
ПІДТРИМКИ ЗСУ

РУКА ДОПОМОГИ
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Конфлікт Тайпею з Пекіном не сепа-
ратистський, а громадянський. Тайвань 
- вцілілий уламок Китайської Республі-
ки (не плутати з Китайською Народною 
Республікою).

Це як дві Кореї, тільки в менш пари-
тетних пропорціях. Обидва Китаї пре-
тендують на всі території один одного. 
Але є нюанс. Китайська Республіка три-
валий час вважала своїми всі володіння 
останньої маньчжурської династії імпе-
раторського Китаю. А це трохи більше, 
ніж сучасна КНР.

Відмінності видно на карті. Серед 
провінцій Китайської Республіки по-
казана Монгольська територія, вона ж 
Зовнішня Монголія. Її межі підсвітив 
пунктиром, аби було видно, що вони 
не тотожні з межами сучасної незалеж-
ної Монголії. Російська Тива - в межах 
Монгольської провінції Китайської 
Республіки.

Саме так було і в маньчжурсько-
му Китаї, але в 1911 році там почалася 
Синьхайська революція, яка призвела 
до повалення монархії і проголошен-
ня республіки. Революція запустила в 
державі відцентрові тенденції. Того ж 
року проголосила незалежність Мон-
голія, а вже від Монголії відпав регіон 
Танну-Урянхай, населений тюрками-ту-
винцями. Частина тувинських нойонів 
вирішила проситися під протекторат 
Російської імперії, і в рік початку Пер-
шої світової війни Танну-Урянхай під 
назвою Урянхайський край увійшов до 
складу російської Єнісейської губернії. 
В азійських провінціях російська про-
паганда культивувала образ свого ім-
ператора як «білого царя», приписую-
чи йому різні чесноти. Тож для нагляду 
за новими підданими в Урянхаї заснува-
ли адміністративний центр - місто з наз-
вою Білоцарськ.

Сповна насолодитися спільною ві-
тчизною з «тунгусом і другом степів 
калмиком» тувинці не встигли, адже 
невдовзі після китайської революції 
почалася революція російська. Урян-
хайський край став ареною збройно-
го протиборства «червоних» і «білих» 
росіян, монголів та китайців. Зрештою 
гору взяли більшовики, які проголоси-
ли Народну Республіку Танну-Тува, зго-
дом перейменовану на Тувинську На-
родну Республіку (ТНР).

Тува, як і Монгольська Народна Ре-
спубліка (МНР), були по суті, радян-
ськими маріонетками. Схожий режим 
постав і в населеному уйгурами Схід-
ному Туркестані. У міжвоєнну добу все 
це виглядало радше як погано замаско-
вані сфери впливу в розколотому вій-
нами Китаї, аніж як нові повноцінні 
учасники міжнародної спільноти. Ана-
логічну «свою» державу мали і японці 
в Маньчжурії - Маньчжоу-Го. ТНР та 
її суспільному ладу більше не пасува-
ла згадка про царя, тож Білоцарськ пе-
рейменували на Хем-Белдир, а згодом 

на Кизил («Червоний»).
Тува з Монголією рухалися у фар-

ватері радянської зовнішньої політи-
ки, тож виступили союзниками СРСР 
і у війні з Німеччиною. Але в 1944 році 
шляхи цих народних республік (і коли-
шніх китайських провінцій) кардиналь-
но розійшлися. Монголія зберегла дер-
жавність і в майбутньому стала дійсно 
незалежною. Натомість тувинські то-
вариші, як і 33 роки тому, попросилися 
під російську руку. Щоправда рішення 
«приймати» ухвалював уже не «білий 
цар», а «червоний вождь».

Про якість періоду державності Туви 
красномовно свідчить факт того, що її 
включили в СРСР не як союзну респу-
бліку (за прикладом країн Балтії), а без-
посередньо до складу РРФСР. Більше 
того, тільки в 1961 році Тува підвищила 
свій статус до автономної республіки. 
А до того вона перебувала на нижчому 
щаблі радянської адміністративної ма-
трьошки - автономною областю.

Китаю весь цей час було не до Туви. 
Країну охопила громадянська війна, і 
за допомогою СРСР її виграли кому-
ністи, проголосивши Китайську Народ-
ну Республіку (сама назва КНР підоз-
ріло нагадувала МНР і ТНР). За життя 
Сталіна радянсько-китайські відно-

сини розвивалися в ідилії, тож всі те-
риторіальні проблеми були вирішені 
полюбовно.

Інша ситуація була з противником 
Мао Чан Кайші, лідером партії Гомін-
дан, причетної ще до Синьхайської ре-
волюції. У жовтні 1945 року переможені 
в Другій світовій японці передали Ки-
тайській Республіці (Чан Кайші) ос-
трів Тайвань (Формозу), яким на той 
час володіли вже півстоліття. Приблиз-
но за п›ять років Тайвань залишився 
єдиною китайською територією, контр-
ольованою Гомінданом. Уряд, що мав 
континентальні амбіції, мусив разом із 
масою біженців з континенту тіснити-
ся на невеликому острові. До того се-
ред корінних тайванців встигло вирости 
два покоління, які не знали китайської 
влади і не були в захваті від її повернен-
ня. Тим не менше, Гоміндан якось давав 
собі раду. Аж до 1971 року саме Китай-
ська Республіка, а не КНР, займала міс-
це ООН і мала статус постійного члена 
Ради Безпеки ООН з правом вето.

На картах Тайваню «тимчасово оку-
повані» території Китайської Респу-
бліки охоплювали не лише КНР, а й 
колишні володіння маньчжурської ди-
настії за її межами - у тому числі Мон-
голію і Туву, де якраз народився майбут-

ній путінський «полководець» Шойгу.
Вже у наші часи політсили «корін-

них» тайванців почали брати гору над 
Гомінданом. Вони були схильні поз-
бутися обтяжливої великокитайської 
спадщини і будувати суто тайванську 
державність. Втім обидві політичні течії 
на острові залишаються ворогами КНР, 
яка весь час погрожує відновити тери-
торіальну цілісність Піднебесної під 
червоним прапором із жовтими зірками.

У 2002 році новий не-гомінданівський 
президент Тайваню вирішив налагодити 
відносини з деякими номінальними су-
сідами. Китайська Республіка відмови-
лася від своєї Монгольської провінції. 
Це був жест доброї волі передусім для 
Улан-Батора, але виходить так, що сто-
сувався він і батьківщини Шойгу.

Провальна путінська авантюра в 
Україні, де серед інших воює також 55-
та окрема мотострілецька бригада (гір-
ська) з Кизилу, врешті-решт може по-
дарувати народам РФ новий шанс на 
самовизначення. За такого сценарію 
цікавий історичний шлях Туви відкри-
ває перед нею одразу декілька різних 
перспектив.

Максим Майоров, співробітник Центру 
стратегічних комунікацій  

та інформаційної безпеки

ЩЕ ДВАДЦЯТЬ РОКІВ 
ТОМУ ТАЙВАНЬ 
ПРЕТЕНДУВАВ НА ТУВУ

КИТАЙ VS ТАЙВАНЬ
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Оголошення, реклама

40
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

БУДИНКИ
Продаж

 БУДИНОК, вул. Кондратенка, 113. 
Газ, вода, з/д 6 соток. Недорого. 
Тел. 0505976790. 
 БУДИНОК, пров. Чапаєва, 22. Всі 
комунікації, два входи, від першого 
власника. З/д 6,9 соток, господарські 
споруди, з/п 73 м.кв. Тел. 0954238850
 БУДИНОК, 86 м. кв., пров. Сум-
ський, 54. Поруч центр. Газ, вода, гос-
подарські споруди. Ціна договірна. Тел. 
0951350748
 1/2 БУДИНКУ, потребує ремонту. З/д 
7 соток. Ціна 2500 у.о. з вашим перео-
формленням. Тел. 0500339845
 БУДИНОК, л/кухня, гараж, погріб, з/п 
73 м.кв. З/д 20 соток. Тел. 0664952874.
 БУДИНОК, р-н дитбудинку, л/кухня, 
гараж, сарай, з/д 9 соток, газ, вода. 
Тел. 0661196506. 
 БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 80 м.кв. Всі 
господарські споруди, зручності. З/д 10 
соток. Недорого. Тел. 0953995098.
 БУДИНОК, вул. Молодіжна, з/п 186 
м.кв., господарські споруди, 2 котли 
(газ + дрова), л/кухня. Ціна договірна. 
Можливий обмін на 2-кімн. кв. з доп-
латою. Тел. 0506627501
 1/2 БУДИНКУ. Всі зручності, центр. 
Тел. 0978238683
 БУДИНОК, р-н Підварок, 65 
м.кв., газ, вода, з/д 15 соток. Тел. 
0996159645. 
 1/2 БУДИНКУ, за великим кругом. 
Газ, вода, господарські споруди, з/д 7 
соток, приватизована. Можливий обмін. 
Тел. 0955711574. 
 БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4 м.кв, 
газ, колодязь, господарські споруди,  
+ пічне опалення. З/д приватизована. 
Сінокіс. Ціна договірна. Можливі всі 
варіанти. Тел. 0957757334.

КВАРТИРИ
Продаж

 КВАРТИРА, с. Петрівка-Роменська. 
Квартира в гарному стані , готова до 
заселення (газове опалення, вода, сан-
вузол в наявності). У вартість входить 
гараж та невелика прибудинкова тери-
торія. Тел. 0674184749 (Леся)
 3-КІМН.кв., у будинку, де раніше був 
м-н «Горизонт». Можливий обмін на 
1-, 2-кімн. квартиру. Тел. 0995412446, 
0664116050
 1-КІМН.кв. Терміново! 1-й поверх, 
вул. Тельмана. З/п 39,2 м.кв. Тел. 
0663496363
 2-КІМН. кв., р-н Черемушки. Тел. 
0958357038
 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.
 3-КІМН.кв., 68,7 м.кв., 1-й поверх, 
індивідуальне опалення, р-н Сарського. 
Тел. 0953115816.
 2-КІМН. кв., 70 м.кв., 1-поверховий 
будинок, вул. Лохвицька . Індивідуальне 
опалення, сарай, з/д 0,04га. Можливо 
під магазин або офіс. Тел. 0667789136, 
0678692045. 
 3-КІМН.кв., 5-й поверх, лічильники, 
опалення централізоване, не кутова, 
вул. Полтавська, 100. Тел. 0667121463. 
 3-КІМН.кв., 3-й поверх, індивіду-
альне опалення, сучасне планування. 
Потребує ремонту. Тел. 0500385403. 
 КВАРТИРА, пров. Прокоповича, 2А. 
Тел. 0675312909
 3-КІМН.кв., 5-й поверх, лічильники, 
опалення централізоване, не кутова, 
вул. Полтавська, 100. Тел. 0667121463. 
 2-КІМН.кв., 35,9 м.кв., у 1-поверхо-
вому будинку, центр, р-н м-н «Мотове-
лоспорт». Газ, вода, лічильники, сарай, 
погріб. Недорого. Торг при огляді. Тел. 
0958497388, 0951234372





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

ЗДАМ

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790
 1 КІМН. кв., подобово, р н Чере-
мушки. Тел. 0501607067

ГАРАЖІ
Продаж

 ГАРАЖ, 6х4м. Бетонне перекриття. 
Біля складів ЦО. Тел. 0500385403

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА С/Г ТЕХНІКА із 
Польщі: обприскувачі, дискові борони 
АГ, культиватори, розкидачі міндо-
брив, плуги та інше. Доставка. Тел. 
0938156531, 0972790378. (12)
 СІВАЛКА зернова 6,3 м. Повний 
комплект. Тел. 0680539775

МОТО
Продаж

 МОТОЦИКЛ BAJAJ Boxer BM-150UG, 
2019 р.в., КПП 5ст., гарний стан. Проти-
крадіжна система, підігрів керма, тахо-
метр. Тел. 0957702302.    
 МОТОЦИКЛ «Муравей», б/в, б/д, 
наявний реєстраційний номер. Наро-
щені борти. Стан задовільний. + 2 цепи. 
Ціна 8500 грн., торг. Тел. 0506934883. 
 МОТОБЛОК саморобний, на базі 
Honda GX. Тел. 0501885066

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

 ГУМА літня Continenta lConti Sport 
Contact, 4 шт., 225/55 R18. Гарний стан, 
без гуль, самоклеючі. Ціна 350 грн./шт. 
Тел. 0997854867
 Б/В ГУМА ТА ДИСКИ з Європи. 
Великий вибір на будь-який бюджет. 
Під замовлення і в наявності. Тел. 
0668088886 (Сергій)
 КОЛЕСА з дисками, 4 шт. «Кен-
гурятник, піддон масляний. Двигун до 
ГАЗ-2410 (Волга). Тел. 0667011653, 
0975799474. 

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

 ПИЛОМАТЕРІАЛИ: брус, дошка, 
шалівка, штахет. Дрова пиляні, рубані. 
Доставка. Тел. 0970787764, 0999331261
 ЩЕБІНЬ різних фракцій, 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
 БАТАРЕЇ чавунні, 7-секційні, б/в, 
гарний стан. Тел. 0501320767

МЕБЛІ
Продаж

 ЛІЖКО 1-спальне, довжина 2м., із 
висувними ящиками. Ціна 4 тис. грн. 
Ідеальний стан. Тел. 0990654725
 ДИВАНИ б/в: диван-книга – 4000 
грн., малютка – 5000 грн., малютка – 
1000 грн. м. Гадяч. Тел. 0682864668

РІЗНЕ
Продаж

 ВУЛИКИ з українськими рамками, 
підставки металеві під вулики. Медо-
гонка 4-рамкова. Бочки для меду, 
бідони. Тел. 0683731211
 СІНО в тюках. Можлива доставка. 
Тел. 0995139836
 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
 ЦЕГЛА б/в та нова. Шифер б/в. 
Щебінь, пісок, гранвідсів. Дошка 
обрізна з пилорами. Дрова пиляні. 
Тирса. Доставка. Тел. 0501446845, 
0979796234
 МЕДОГОНКА 3-касетна. Тел. 
0963771489
 ЦИРКУЛЯРКА електрична, 220В. Тел. 
0967191416
 ТЕЛЕВІЗОР. Напольний газовий 

котел, насос до котла (байпас). DVD 
програвач б/в. Тел. 0956901822
 ПШЕНИЦЯ. Ціна 5 грн./кг. Можлива 
доставка. Тел. 0663867758
 ВІДКОСИ зовнішні з підвіконниками, 
білого кольору. Розмір 1м.(ш)х 1,5м.(в) 
на 2 вікна. Недорого. Тел. 0665435510
 ПШЕНИЦЯ. Тел. 0664355919, 
0962686535
 КУКУРУДЗА, пшениця, ячмінь. Тел. 
0995484823, 0992488500
 КУКУРУДЗА суха. Ціна 5,5 тис. 
грн./т. Пшениця – ціна 6,0 тис. грн./т. Є 
можливість доставки. Тел. 0663120600, 
0964949009
 ТЕЛЕВІЗОР «Thomson», розмір 
екрану 42х32, кольоровий, 2002 р.в. м., 
Гадяч. Тел. 0999533821
 КОМПРЕСОР автомобільний, стаціо-
нарний, 220В. Тел. 0999533821.
 ПУХ (8 кг.). Стіл 1-тумбовий, візок 
металевий, дошки меблеві (поліровані), 
граблі, лопати, вила, мішки джутові. 
Тел. 0990549626 
 ВЕЛОСИПЕД дитячий 7-10 років. 
Столовий буряк. Тел. 0509779570
 МІШКИ нові, ціна 8 грн./шт. Макуха 
«сиродавка». Тел. 0951318429
 КУКУРУДЗА, пшениця. С. Харківці. 
Тел. 0958077229
 ВЕЛОСИПЕДИ з Європи на 
будь-який смак та бюджет. Тел. 
0668088886 (Сергій)
 СТІНКА меблева, душова кабіна, 
шафа. Ціна при огляді. Тел. 0951850057. 
 ВЕЛОСИПЕД підлітковий. Колеса 
26, червоний колір. Ціна 6000 грн. Стан 
нового. Тел. 0661740922. 
 АКОРДЕОН «Weltmeister» німецького 
в-ва, добрий стан, для музичної школи. 
Чавун 20л., залізний «козел» для роз-
пилювання дров. Дві пилки поперечні, з 
двома ручками. Тел. 0991417964
 БАНКИ 3, 2л. Таз 150л., бутлі 5л. Квіти 
алое, фікус, монстера. Тел. 0950678649.
 СТІЛЬЦІ, бідон ал. 40л. Телевізор 
«Rainford», «Кравчучка», банки 3, 1л. 
Тел. 0666503404.  
 БАНКИ 3л., нові, 50 шт. КПП до мото-
цикла «Урал». Тел. 0683443823. 
 ПШЕНИЦЯ, ціна 5000 грн./т.  Якщо 
більше 1 тонни, робимо доставку. Тел. 
0972651259
 ПОСІВНА ПШЕНИЦЯ «ОМАХА» 
двохручка. ЕЛІТА. Ціна 12000 грн./т. 
Можлива доставка від 1 тонни. 
Тел.0972651259
 ВЕРСТАТ деревообробний, фуганок, 
циркулярка. Тел. 0971219623. 
 КОТЕЛ опалювальний КЧМ. Б/в, 
стан задовільний. Можливо під газ або 
дрова. Ціна договірна. Тел. 0509825886 
 ВАГИ електронні, нові. Казани, ема-
льована каструля 60-70л. Шланги для 
поливу. Тел. 0675494405. 
 КОЛЯСКА інвалідна. Тел. 
0502382613.
 ГАЛЕНДРИ до чавунних батарей. Тел. 
0502340603
 МЕБЛІ. Стільці. Лампа паяльна. Бак 

для душа, зерна. Сітка рабиця.  Вело-
сипед. Палатка. Каністри. Бочки. 
Дитячий велосипед та взуття. Теле-
візор. Відеомагнітофон, колонки. В’я-
зальна машина. Тел. 0955711574. 
 ПШЕНИЦЯ, ячмінь. Тел. 0506740355 
 ЗЕРНО пшениці цьогоріч-
ного урожаю. Ціна договірна. Тел. 
0996877842, 0668865720
 КАМЕРА морозильна Snaige на 
6 ящиків, стіл полірований, тумба 
дерев’яна для одягу, стінка у вітальню. 
Тел. 0509969314, 0973932738.  

ТВАРИНИ
продаж

 КОЗИ ДІЙНІ. Тел. 0504047052
 КОЗИ КОМОЛІ (БЕЗРОГІ): одна коза 
бурої масті, чеської породи, друга — 
чорної масті, альпійської породи. Молоко 
смачне, без сторонніх запахів, при-
датне для виробництва творогу, сметани, 
масла. Зацікавленим звертатися за теле-
фоном: 0962166411
 ТУШКИ бройлерів та кролів. Тел. 
0995484823, 0992488500
 ПОНІ пегової масті, дівчинка. 
Або обміняю. Ціна договірна. Тел. 
0504047052. (20)
 БИЧОК джерсійської породи, вік 3 міс. 
Або обміняю на зерно. Тел. 0504047052. 
(20)
 КОЗЕНЯТА зааненської породи. 
Цапики і кізочки, вік 3 міс. Тел. 
0995586145

КУПЛЮ

 ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові плити, 
пральні машини, телевізори у робочому 
та неробочому стані. Тел. 0662000908
 ПЛИТУ газову б/в, 2-х, 4-х камфорну. 
Тел. 0993706467
 ГУМУ задню б/в до трактора Т-25. Тел. 
0957702922
 КІЗ, цапів – 10, 12 грн./кг., овець – 
25, 30 грн./кг. Електронні ваги. Тел. 
0990128098 (Олег)
 СТАРІ ФОТО і листівки (до 1940 року). 
Тел. 0972411621
 БУДИНОК у м. Гадяч у будь-якому стані 
вартістю до 7 тис. у.о. Тел. 0502382613

БЮРО ЗНАХІДОК

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

ЗНАЙОМСТВА

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

ПОСЛУГИ
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової техніки. 
Ремонт електроінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, м/х 
пічок, м’ясорубок, мультиварок, 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 
– екопласт, каналізація. Встанов-
лення лічильників, бойлерів, насосних 
станцій. Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій)
 КОПАЄМО КАНАЛІЗАЦІЙНІ ЯМИ, 
туалетні ями (обкладаємо цеглою), фун-
даментні траншеї. Виконуємо земельні 
роботи. Тел. 0502380458, 0956120524
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, пило-
сосів, холодильників, чистка бойлерів 
та іншої електротехніки. Виїзд май-
стра. Зварювальні роботи, пайка. Спи-
лювання 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, гран-
відсів, цеглу, глину, землю, перегній, 
гній, дрова рубані. Вивезу сміття. Тел. 
0669568122
 ДОБРІ СПРАВИ. Надаємо послуги 
по прибиранню, по догляду за літніми 
людьми, дітьми. Тел. 0689073456
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗІЛ-СА-
МОСКИД. Привезу: пісок, щебінь, гран-
відсів. Вивезу сміття, тощо. Доставка 
по місту та району. Тел. 0667030045, 
0987650405
 НАТЯЖНІ СТЕЛІ будь-якої склад-
ності. Гарантія 15 років. Утеплення 
будинків, всі види внутрішніх робіт. 
Тепла підлога. Виїзд по району. Тел. 
0661194638, 0665947293
 ТОКАРНІ РОБОТИ, м. Гадяч. Тел. 
0984628507 (Анатолій)
 РОЗПИЛ ДЕРЕВ будь-якої склад-
ності. Покос газону та трави. Тел. 
0502300290 (Юрій)
 ВИКОНАЄМО БУДІВЕЛЬНІ 
РОБОТИ. Кладка цегли, каменю, блоків. 
Виїзд по району. Тел. 0500429024
 ВИКОНАЄМО САНТЕХНІЧНІ 
РОБОТИ будь-якої складності. 
Швидко, якісно, за доступними 
цінами. Тел. 0956601024
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової техніки. 
Ремонт електроінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ по 
району, Україні: ЗІЛ-130 до 7 т. само-
скид; Mercedes Vario до 5т., само-
скид; Mercedes Sprinter до 2,5т., бор-

товий. Цегла б/в, щебінь, пісок, глина, 
чорнозем, плити ПКЖ, гранвідсів та ін. 
Послуги екскаватора. Тел. 0501881470
 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 ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263
 ПИЛЯЮ ДЕРЕВА. Заберу дрова. Тел. 
0671979827
 СПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВ будь-
якої складності. Тел. 0988654900, 
0505609195
 КОПАЄМО, чистимо та поглиблюємо 
колодязі. Копаємо каналізації. Б’ємо 
скважина до 20м., труба 63мм. Тел. 
0508392210
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової техніки. 
Ремонт електроінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611
 ПРИВЕЗУ ДРОВА. Тел. 0955250575, 
0667409268

РОБОТА

 Пропонуємо роботу ОХОРОНЦЯ
(чоловіки та жінки), вахтовий метод 
15*15 діб. Проїзд, проживання за 
рахунок фірми. Заробітна плата від 
5000 грн. за вахту. Тел. 0668008713, 
0674627014 
 На роботу у м. Київ потрібен 
ПОМІЧНИК КУХАРЯ ТА ГОРНІЧНІ. Тел. 
0672094393
 Надам роботу ВОДІЮ категорії «D» 
з досвідом роботи на маршрутах дале-
кого слідування. З/п висока. Тел. 
0992908542
 ШУКАЮ РОБОТУ. Власний автомо-
біль Volkswagen T4. Вантажопасажир, 6 
місць. Тел. 0951772030
 ШУКАЮ РОБОТУ. ЗІЛ-554 («кол-
госпник»). Вантажопідйомність 7т., 
дизель. Тел. 0951772030
 Підприємство запрошує на роботу 
МИЙНИКІВ авто. Тел. 0955790116
 ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ на 
ферму в с. Малі Будища (Гадяцька 
ТГ). Основні вимоги  - доїти, 
пасти, доглядати за тваринами. 
Графік роботи 6.30 - 15.00. Тел. 
0504047052
 ТЕРМІНОВО! На роботу в Угорщину 
в дитячий табір потрібні: КУХАРІ (з/п 
1000 грн./день); ПОМІЧНИКИ КУХАРА
(з/п 800 грн./день); ОФІЦІАНТИ (з/п 
800 грн./день);
 ПОКОЇВКИ (з/п 800 грн./день). 
Термін роботи від 2-х тижнів до 2-х 
місяців. Проживання і харчування без-
коштовні. Проїзд за наш рахунок. 
Телефон для довідок: 0507657300
 В продовольчий магазин в м. Гадяч 
потрібні ПРОДАВЦІ. Тел. 0504044106
 Жінка 60 років шукає роботу у м. 
Гадяч. Тел. 0952264923. 

ЧИСТИМО ТА ПОГЛИБЛЮЄМО 
КОЛОДЯЗІ. Встановлюємо 

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

25.08.2022

Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

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

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 0506741605

0975139528

КУПИМО ПАЇ
Швидке оформлення

Тел. 

29

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403

ДОРОГО

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а
36 30

корів, тільних телиць, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

свиней 
кнурів
биківКУПЛЮ

30

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

КУПЛЮ
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Від початку війни «Prozorro.Продажі» провело 
782 земельних аукціони, серед яких 365 створених 
після 24 лютого. Зростання ціни на торгах стано-
вить близько 100 %. Про це повідомили в пресслуж-
бі Мінагро.

«Загалом від початку запуску земельних аукці-
онів у жовтні 2021 р. станом на сьогодні в системі 
оголошено 5824 земельні аукціони: 3 487 аукціо-
нів з оренди та 2337 — із відчуження», — йдеться в 
повідомленні.

Топ-5 регіонів за стартовою вартістю лотів з орен-
ди та продажу землі:

Львівська; Одеська; Київська; Закарпатська; 
Волинська.

«БМ»

Перейшли «екватор» збору ранніх зернових і зер-
нобобових культур на Полтавщині. Аграрії області 
намолотили понад 920 тис. тонн зерна. Зібрали вро-
жай на площі 223 тис. гектарів. Це вже 60% площ, які 
підлягають до збирання. Про це повідомив начальник 
Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Пшениці намолотили 670 тис. тонн, ячменю – 225 
тис. тонн, гороху – 17 тис. тонн, жита – 10,5 тис. тонн. 
Почали збір вівса. Ріпаку зібрали 59 тис. тонн насін-
ня. Так, погода корективи вносить, але аграрії три-
мають продовольчий фронт, використовують кож-
ну хвилину, щоб зібрати врожай, аби українці були 
з хлібом. 

«БМ»

М’ясо птиці протягом наступного десятиліття зали-
шатиметься найшвидше зростаючим ринком м’яса і 
до 2031 р. займе 47% споживання. Про це йдеться у 
прогнозі OECD/FAO Agricultural Outlook.

На думку експертів, довгостроковий перехід до м’я-
са птиці продовжуватиме зміцнюватися, частково 
через перевагу білого м’яса серед країн із високим 
рівнем доходу. Це пояснюється тим, що м’ясо пти-
ці вважається легким у приготуванні, здоровішим і 
сприймається як кращий вибір. У країнах із середнім 
і низьким рівнем доходу птиця розглядається як де-
шевша альтернатива іншому м’ясу.

«У результаті прогнозується, що до 2031 р. доступ-
ність білка з птиці зросте на 16% і до того часу ста-
новитиме 47% споживаного м’яса, за яким сліду-
ватимуть свинина, вівці та велика рогата худоба», 
— говориться у звіті. 

Прогнозується, що споживання м’яса птиці в усьо-
му світі зросте до 154 млн т протягом прогнозованого 
періоду, насамперед у кількох густонаселених регіо-
нах, таких як Китай, Індонезія, Індія, Малайзія, Па-
кистан, Перу, Філіппіни і В›єтнам.

У короткостроковій перспективі очікується, що пе-
рехід у споживанні м’яса з громадського харчуван-
ня на домашню кухню, який стався під час пандемії 
Covid-19, буде короткостроковим і повернеться до 
попередніх моделей витрат.

Загалом світова пропозиція м’яса буде збільшува-
тися, щоб задовольнити зростаючий попит, досягнув-
ши 377 млн т до 2031 р., але це буде повільніше, ніж 
за останнє десятиліття. Зростання виробництва м’яса 
припадатиме на Китай, за яким йтимуть США, Бра-
зилія та Індія. Водночас очікується, що виробництво 
м’яса в Європейському Союзі впаде протягом цього 
періоду через збільшення внутрішніх витрат і витрат 
на навколишнє середовище та зменшення експорт-
них можливостей.

poultryworld.net

Після зниження цін, у кінці липня, серпень почав-
ся з руху вгору, хоча поки що говорити про тренд не 
доводиться. Адже загальна картина покращилася на 
фоні підняття цін на молоко в північних регіонах, а 
особливо в Чернігівській області, яка входить у топ-5 
за виробництвом промислового молока, проте під час 
попередніх моніторингів мала відчутно нижчі ціни, 
ніж в центральному чи західному регіонах.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробни-
ків молока (АВМ).

За даними опитування АВМ на 3 серпня, найбіль-
ше в порівнянні з попереднім моніторингом зросла 
середня ціна на молоко екстра ґатунку — відразу на 
14 копійок — до 10,66 грн/кг без урахування ПДВ. 
Однак це все ще на 30 коп. нижче, ніж у довоєнному 
грудні 2021-го.

Вищий ґатунок додав у ціні 5 копійок — до 9,92 
грн/кг, а перший залишився без змін — 9,66 грн.

Середньозважена ціна трьох ґатунків зросла на 7 
копійок — до 10,08 грн/кг, що на 5коп.ничже, ніж на 
початку червня 2022-го та на 65коп. нижче, ніж у до-
воєнному грудні.

Яна Лінецька, аналітик Асоціації виробників мо-
лока зазначає, що наразі вітчизняний молочний ри-
нок характеризується невизначеністю через низку 
досить мінливих факторів. В першу чергу, це актив-
ність споживачів. Такого повернення біженців, який 
спостерігався у травні-червні, вже немає, а на фоні 
приближення осені люди починають дедалі більше 
заощаджувати, у кого це вдається. Державні соціаль-
ні виплати та підтримка міжнародних фондів дасть 
можливість в найближчі декілька місяців підтриму-
вати внутрішній попит, що зазнає зниження: обсяги 
реалізації молочної продукції через мережі у липні 
знизилися в межах 10-12%.

У той же час, експерти очікують, що послаблення 
гривні зробить невигідним імпорту молочних про-
дуктів, що надасть конкурентну підтримку вітчизня-
ним виробникам молочних продуктів. 

В асоціації зауважують, що ціна на молокосиро-
вину в Польщі на чверть вища, ніж в Україні, а на 
фоні стрибка долара завозити звідти «молочку» буде 
нерентабельно.

З іншого боку, девальвація гривні суттєво потяг-
не за собою собівартість виробництва, як молока так 
і молочних продуктів. Так, ветеринарні препарати, 
ПММ, генетика, окремі кормові інгредієнти та засоби 
виробництва у нас імпортні, і це напряму відобража-
ється на вартості виробництва. Крім того, через здо-
рожчання палива зросла собівартість грубих кормів.

«Розвиток ринку в короткостроковому періоді буде 
залежати від ситуації на валютному ринку та настро-
їв світового ринку, адже експортний фактор стає все 
більш значущим», – підсумовують в Асоціації вироб-
ників молока.

За результатами торгів на 31-й тиждень ціни на 
свинину консолідувалися в межах коридору 59-61 
грн/кг. Так, у Центральних областях ціни тяжіють 
до 59-60 грн/кг, на Заході та Сході дещо вищі — 60-
61 грн/кг.

Середньоринкова позначка зупинилася на рівні 
59,8 грн/кг.

Виробники відзначають сезонно повільніший при-
ріст тварин, тож товарні партії мають меншу масу. 
Так, представники м’ясопереробки констатують під-
вищену конкуренцію за товарні партії: наявні об’є-
ми «розписують» на початку торгів, тож не усі за-
готівельники мають змогу закупити бажані обсяги. 
Щодо торгівельної активності, то оператори відзна-
чають відносно стабільний перебіг кінцевої реаліза-
ції протягом останніх кількох тижнів, а відсутність 
конкуренції з боку імпортної продукції підтримує 
попит на вітчизняну м’ясну сировину з боку глибо-
кої м’ясопереробки.

Про це повідомляють аналітики  
Асоціації «Свинарі України»

Через війну в Україні кардинально змінилася 
структура експорту: якщо минулого року понад 80% 
припадало на соняшникову олію та шрот, то з почат-
ку війни в експорті соняшник займає частку 38%.

Про це повідомила аналітик «АПК-Інформ» Світ-
лана Киричок під час онлайн-конференції «Україн-
ський ринок олійних: оптимістичний чи песимістич-
ний прогноз».

«Україна багато років тримала лідерство з вироб-
ництва соняшнику, переробки, експорту олії, шро-
ту. В один рік ми, за попередніми прогнозами, втра-
тили лідерство у виробництві й у 2022 р. опустилися 
на третє місце серед експортерів. Цього року площі в 
Україні під соняшником мінімальні за останні 10 ро-
ків — 4,75 млн га і, відповідно, урожай може бути мі-
німальним — близько 10 млн т».

За її словами, переробка соняшнику на експорт за-
лежатиме напряму від роботи портів. 

«За оптимістичного сценарію ми очікуємо, що на-
ступного сезону може бути перероблено 11-11,6 млн 
т соняшнику, якщо порти будуть заблоковані ця циф-
ра не перевищить 8 млн т», — наголосила експерт.

AgroPortal.ua

Індекс доступності продовольства (ІДП) знизився 
до позначки 6.5, що на 47,6% нижче за довоєнне зна-
чення, на 12% нижче ніж у першій половині липня, і 
на 14,9% нижче ніж у травні. До вторгнення ІДП ста-
новив 12.4. Це означає, що людина із середнім дохо-
дом на кінець липня могла купити майже на 48% мен-
ше їжі порівняно з рівнем до вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграр-
ної політики та продовольства України.

Такі дані наводяться в Огляді продовольчої без-
пеки та політики – регулярному моніторингу про-
довольчої безпеки та аграрної політики у воєнний 
час, який здійснюється Центром досліджень продо-
вольства та землекористування KSE Institute (KSE 
Агроцентр).

Основна причина для зниження ІДП – це збіль-
шення в середній ціні «кошика продуктів харчуван-
ня». Станом на останній тиждень липня, ціна коши-
ка зросла на 17,5% порівняно з ціною 23-27 травня. 
Причиною такого значного росту цін є сезонні фак-
тори. Ранні овочі нового врожаю, які є дорожчими 
за минулорічні, почали з’являтись у магазинах, що 
призвело до росту цін на цибулю (+26%), картоплю 
(+190%), моркву (+29%) і буряк (+51%).

Російська окупація регіонів-виробників овочів, 
зробила це зростання ще більш помітним. Зокрема, 
сезонний ріст посилила окупація Херсонської облас-
ті, яка є одним з лідерів виробництва овочів в Укра-
їні. Ціни продовжують зростати через перебої у лан-
цюгах поставок, проблеми з логістикою та ріст цін на 
фактори виробництва. 

Приблизно 19% усіх овочів у 2021 році було виро-
блено на нині окупованих територіях, причому для 
деяких овочів ця частка ще вища – 21% для огірків, 
31% для перцю та 32% для помідорів.

Найбільший ріст ціни «кошика продуктів харчу-
вання» спостерігався в Хмельницькій та Одеській 
областях: станом на останній тиждень липня, в по-
рівнянні з 23-27 травня, ціни зросли на 22,6% та 21% 
відповідно.

Найбільше зросли ціни на гречку (+16%), куря-
чі яйця (+27%), капусту (+21%) та цибулю (+14%). 
В цей же період знизились ціни на яловичину (-3%), 
сметану і масло (-1%). Також продовжили дорожчати 
курячі яйці (+25%) та подешевшало борошно (-2%), 
пшоно (-5%) і яловичина (-1%).

Втім, як зазначають в Центрі  досліджень продо-
вольства та землекористування KSE Institute (KSE 
Агроцентр), станом на початок липня вже стали по-
мітні позитивні тенденції щодо зниження цін.

«БМ»

НАМОЛОТИЛИ ПОНАД 
900 ТИСЯЧ ТОНН ЗЕРНА

ГРЕЧКА, ЯЙЦЯ ТА 
КАПУСТА ЗЛЕТІЛИ В ЦІНІ

НА ЗЕМЕЛЬНИХ АУКЦІОНАХ 
ВАРТІСТЬ ДІЛЯНОК 
ЗРОСТАЄ НА 100%

ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ 
НА СВИНИНУ 

МОЛОЧНИЙ РИНОК 
«ШТОРМИТЬ»

НАЙНИЖЧИЙ 
УРОЖАЙ 
СОНЯШНИКУ ЗА 
ОСТАННІ 7 РОКІВ

КУРЯТИНА ЗАЙМЕ 
ПОЛОВИНУ СВІТОВОГО 
РИНКУ М’ЯСА

В Україні зібрали ранні зернові та зернобобові культури з 4,8 
млн га, що становить 41% посівних площ, та вже намолотили 
17,5 млн тонн зерна нового врожаю.
Зокрема, в 11 областях вже повністю закінчили обмолот 
гороху, а на Одещині та Миколаївщині на 99% завершили 
збирання пшениці.
На Одещині намолотили 2,5 млн тонн зерна, в 
Дніпропетровській області – 2 млн тонн. Аграрії Вінниччини 
та Миколаївської області зібрали по 1,6 млн тонн зерна, 
Кіровоградщина – 1,4 млн тонн, Хмельниччина та Черкащина 
намолотили по понад 1 млн тонн зерна.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у 
аграріїв Івано-Франківщини – 61,2 ц/га.
З намолочених 17,5 млн тонн зерна:
пшениці – 3,5 млн га, при врожайності 36,0 ц/га намолочено 
12,6 млн тонн;
ячменю – 1,3 млн га при врожайності 33,8 ц/га намолочено 
4,4 млн тонн;
гороху – 101 тис. га, при врожайності 22,4 ц/га намолочено 
226 тис. тонн.

Прес-служба Мінагрополітики
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Обласний інформаційно-рекламний тижневик
«Базар Медіа в Україні»
Свідоцтво про реєстрацію
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Чи працюють економічні санкції 
проти росії?
Минулого тижня дві цифри не залиши-

лися непоміченими: Національний банк 
заявив, що ВВП України у 2022 році ско-
ротиться на 33,4%. «Дно» падіння еконо-
міки пройдено, і країна адаптується до 
нових умов, «проте падіння ВВП у 2022 
році буде найглибшим за всю історію 
України», — спрогнозували в НБУ.

Водночас Міжнародний валютний 
фонд представив оновлені дані щодо ро-
сійської економіки, де зменшив оцінки її 
цьогорічного падіння до 6%. Прикро.

Але команда дослідників Єльсько-
го університету на чолі з прфесором 
Джеффрі Сонненфельдом розкритику-
вала своїх колег за надто оптимістичні 
прогнози щодо росії.

Сонненфельд закидає фонду викори-
стання російських офіційних джерел (але 
ж їхні дані або брехливі, або фрагментар-
ні) та наголошує, що МВФ «транслює ро-
сійську пропаганду».

У фонді трохи зніяковіли й уточнили, 
що «не вважають, ніби на росію не впли-
нули санкції», але припускають «деякий 
рівень невпевненості щодо прогнозу». Ще 
б пак, така собі невпевненість...

З початку війни щонайменше 10 росій-
ських відомств закрили ті чи інші дані 
про свою роботу. Це були відомості як 
військового характеру (наприклад мі-
ноборони засекретило дані про родичів 
загиблих військових), так і цивільні — 
отримати витяг з єдиного державного ре-
єстру нерухомості тепер можна буде лише 
за згодою власника.

Влада почала приховувати інформацію, 
яка теоретично може використовуватися 
для посилення санкцій або бути цікавою 
противникам у воєнному конфлікті.

Понад 1 тис. 300 компаній «закрили-

ся» і не публікують у відкритому досту-
пі жодних відомостей про себе, як кажуть 
чиновники, «для протидії санкціям». І 
масштаб останніх дій щодо виведення да-
них економіки рф «у тінь» вражає.

Після ухвалення Держдумою закону 
про заміну офіційних даних «офіційною 
антисанкційною інформацією» з офіцій-
ного публічного доступу почали зника-
ти базові фінансові показники — напри-
клад про витрати бюджету, що регулярно 
публікувало Федеральне казначейство, 
щоквартальний графік погашення зо-
внішнього боргу рф, про зовнішню тор-
гівлю, про прямі іноземні інвестиції, 
приплив і відтік капіталу, про експорт та 
імпорт, а також щомісячні цифри щодо 
видобутку нафти та газу.

Тобто саме ті, які є ключовими для 
побудови макрофінансових прогнозів: 
наприклад, щодо експорту вуглевод-
нів (адже саме від нього залежать прак-
тично 60% надходжень до російського 
бюджету).

При цьому цифра — 950 млн доларів у 
вигляді щоденних поповнень державної 
«каси» москалів від продажу вуглевод-
нів — продовжує бути ударною інформа-
ційною зброєю рф. На жаль, навіть авто-
ритетні українські блогери ведуться на 
ці приголомшливі нафтогазові показни-
ки і не оновлюють їх. Нема вже давно та-
ких надходжень.

За даними спеціалізованого дослід-
ницького центру CREA, ця цифра вдвічі 
менша і складає приблизно 430 млн аме-
риканських грошових одиниць. А це, як 
відомо, приблизна сума щоденних витрат 
агресора на ведення війни в Україні.

30 липня верховний представник Єв-
росоюзу із закордонних справ і безпеко-
вої політики Жозеп Боррель заявив, що 
країни ЄС із початку повномасштабно-

го військового вторгнення рф в Україну 
скоротили закупівлю російського газу на-
половину, а можливість збільшення по-
ставок на схід, як це декларує Путін, об-
межена через відсутність інфраструктури.

Що залишається у російському бюдже-
ті? Зрозуміло, дірка, яка розповзається. 
Показовою є нещодавня заява російсько-
го міністра фінансів Антона Силуанова, 
який запропонував витратити третину 
російського резервного фонду, Націо-
нального фонду добробуту, на покриття 
дефіциту бюджету.

«У нас вкрай низький рівень розкрит-
тя інформації про якість життя, і я по-
боююся, що ця галузь ще більше закри-
ватиметься… показники економічної 
активності та інші дані будуть прихову-
вати ще ретельніше — це спроба уникну-
ти паніки серед населення та бізнесу», — 
коментує «Медузі» російський дослідник 
Іван Бегтін.

Недаремно з публічних джерел зникли 
навіть згадки про пасажиропотік авіа-
компаній та аеропортів, транскордонні 
перекази фізичних осіб (резидентів та 
нерезидентів).

Висновок про те, що в росії на понад 
20%, порівняно з цим же періодом 2021 
року, впала роздрібна торгівля та спожи-
вання, вчені Єльського університету зро-
били на базі вивчення даних «Сбербанку» 
та інтернет-продажів Yahoo.

Зібравши повідомлення компаній, 
дійшли висновку про те, що понад тися-
ча компаній вийшли або оголосили про 
вихід із росії з лютого.

Це ставить під удар 40% російської еко-
номіки. Інвестиції цих компаній станови-
ли понад $600 млрд, а кількість робочих 
місць,  які вони створили, перевищувала 5 
млн, зазначили економісти.

І все це разом дасть ефект вибуху з 

грудня, коли набуде чинності ембарго ЄС 
на російські нафтопродукти. І тоді ефект 
від санкцій обраховуватиметься зовсім 
іншими цифрами.

Санкції і так уже стали катастрофою 
для економіки росії, вважають професо-
ри Єльського університету. Москва втра-
чає валютні резерви, до яких має доступ, 
надзвичайними темпами.

З близько $600 млрд золотовалютних 
резервів країни майже $300 млрд забло-
ковані за кордоном. З початку повно-
масштабної агресії резерви рф зменши-
лися на $75 млрд.

Заможні росіяни залишають країну: 
агенти з нерухомості в Дубаї повідоми-
ли, що їх надходження від продажу ро-
сіянам збільшилися вдвічі, а в деяких і 
втричі, і це один з індикаторів виведення 
грошей за кордон.

Імпортозаміщення не працює. Росія 
втрачає доступ до запчастин та високо-
технологічних товарів, що обмежує мож-
ливість ремонтувати й підтримувати літа-
ки та обладнання, виробляти танки, інші 
товари.

У Кремля закінчуються гроші, але еко-
номічна статистика залишається сильною 
пропагандистською зброєю. Скандоване 
сьогодні рядовими росіянами «та нам хоч 
каміння з неба!» — це прагнення видати 
бажане за дійсне.

Незалежна аналітична група макрое-
кономічного аналізу та прогнозування 
Ukraine Economic Outlook перестала пу-
блікувати щотижневі огляди економіки 
рф. Як написав у фейсбуці її керівник 
Михайло Кухар: «Ми не хочемо аналізу-
вати брехливу «офіційну» статистику ко-
ролівства кривих дзеркал. Вони захотіли 
приховати подробиці та деталі того, як 
саме і якою траєкторією тонуть? Ну що 
ж, зустрінемося «на дні».

Наталія Нападовська. «УМ» 

МІФИ ТА ЛЕГЕНДИ БОЖЕВІЛЬНОЇ «БЕНЗОКОЛОНКИ»

7 серпня 1932 року ухвалили 
«Закон про п’ять колосків» – 
так у народі назвали Постанову 
«Про охорону майна державних 
підприємств, колгоспів і кооперації 
та зміцнення громадської 
(соціалістичної) власності». 
Символічні п’ять колосків тримає 
в руках скульптура дівчинки, яка 
зустрічає відвідувачів Музею 
Голодомору, – як нагадування 
про кривавий закон.
Ініціатором розробки та ухвалення по-

станови був диктатор Йосип Сталін. 25 
липня 1932 року він особисто запропо-
нував видати закон «проти розкрадан-
ня кооперативного і колгоспного майна 
та вантажів на транспорті» та оголосив 
«…громадську власність (кооператив-
ну, колгоспну, державну) священною і 
недоторканою».

Згідно з постановою, вантажі на заліз-
ничному та водному транспорті, а також 
майно колгоспів і кооперативів (врожай 
на полях, худоба, припаси, кооперативні 
склади й магазини) прирівняли до дер-
жавної власності. За його крадіжку пе-
редбачалася найвища міра покарання – 
розстріл з конфіскацією майна або, за 
наявності «пом’якшувальних обставин», 
позбавлення волі на строк не менше 10 
років з конфіскацією. Амністію для засу-

джених за такі злочини постанова вима-
гала не застосовувати.

«Крадіжкою» вважали навіть знайдені 
на полі кілька колосків, качан кукурудзи 
чи кілька картоплин, що залишилися піс-
ля збору врожаю. Вважалося: нехай кра-
ще зогниє, але не дістанеться «класово-
му ворогу».

«Після збиральної кампанії на полі за-
лишалися колоски. Коли люди пасли ху-
добу, вони не мали права піднімати навіть 
зернинки, що лежить долі. За це кидали 
до в’язниці. Поля охороняли комсомоль-
ці-активісти, а колгоспні комори – сторо-
жі. Біля полів будували вишки, на яких 
стояли озброєні люди, завданням яких 
було «ловити шпіонів», – згадував Олек-
сандр Ковтун, спогади якого зафіксовані 
в Національній книзі пам’яті жертв Голо-
домору Сумської області.

Своєрідний пік застосування карально-
го «Закону про п’ять колосків» припадає 
на завершальний етап хлібозаготівель-
ної кампанії кінця листопада 1932 – січ-
ня 1933. Саме в цей період, вичерпавши 
так звані «видимі припаси хліба», влада 
починає виконувати заготівельний план, 
вилучаючи у селян «розкрадений, неза-
конно розданий і прихований хліб». По-
літика була така: якщо не виконав план 
хлібозаготівель, а в тебе знайшли бодай 
щось їстівне, отже, ти вкрав і приховав. 

Таємний помел зерна теж вважався кри-
мінальним злочином і підпадав під дію 
постанови. Через це жорна у селян вилу-
чали або ж розбивали їх. По суті, закон 
забороняв селянам розпоряджатися ви-
рощеною власноруч їжею. 

«Закон про п’ять колосків» став од-
ним із ключових документів Голодомору, 

адже позбавив українців права на поря-
тунок. Його ухвала стала смертним виро-
ком мільйонам українців. Коли заберуть 
все до останньої зернини, тих, хто намага-
тиметься вижити, судитимуть як ворогів 
народу. У розпал Голодомору нерідко тра-
плялося, що «Закон про п’ять колосків» 
застосовували у буквальному розумінні 
слова до селян, які помирали від голоду. 
Приміром, в Арбузинському і Гросулів-
ському районах Одеської області «крадії» 
навіть не дожили до розгляду справ у суді 
та померли від виснаження.

За інформацією, оприлюдненою в 1988 
році газетою «Правда», за неповні п’ять 
місяців після прийняття «Закону про 
п’ять колосків», за його статтями було за-
суджено 54 645 осіб. З них 2110 – до стра-
ти. Карали й дітей, які намагалися знай-
ти хоч якусь їжу. Постанова була чинною 
до 1947 року, поки її не замінив Указ Пре-
зидії Верховної Ради СРСР «Про кри-
мінальну відповідальність за крадіж-
ки державного і суспільного майна», що 
встановлював диференційовану відпові-
дальність – покарання варіювалося від 5 
до 25 років залежно від тяжкості злочину.

Тарас Здоровило «УМ»
На фото: Комсомолець Іван Дибенко 

стереже колгоспні поля (Хорольський 
район Полтавської області, 1932 р.). (Фото: 
ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.)

КРИВАВИЙ ІНСТРУМЕНТ ОРГАНІЗАТОРІВ ГОЛОДОМОРУ: 
90 РОКІВ ЗАКОНУ ПРО П’ЯТЬ КОЛОСКІВ
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Понедiлок принесе вам романтичний настрiй, 
хоча потрiбно працювати, а не мрiяти. Занурив-
шися дуже глибоко в пучину iлюзiй, ви ризикує-
те видати бажане за дiйсне. В середу, навпаки, 

цiлком реальний мир опиниться бiля ваших нiг. Коштує 
лише як слiд цього захотiти i небагато ради цього потру-
дитися. Друга половина тижня непогано пiдiйде для змiн 
в зовнiшньому виглядi або для змiни мiсць i подорожi.

ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05).
На цьому тижнi надасте пильну увагу роботi. 
Можливо, вам навiть доведеться скоректувати 
свої плани i вiдкласти вiдпустку. Варто прояв-
ляти обачнiсть i обережнiсть як в словах, так i 

в дiях. У вiвторок певнi зобов`язання можуть примусити 
вас узятися за незвичну роботу: не переживайте, ви всi 
зробите на високому професiйному рiвнi. У п`ятницю вас 
чекають несподiванi поїздки i новi знайомства.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06).
Наберiться терпiння i мудростi, подивiться на 
ситуацiю iз сторони, i ви побачите спосiб одер-
жати бажане. Важливо не втрачати душевної 
рiвноваги i вiри в кращу. Пiдготуйте мiцний 

фундамент для майбутнiх крупних проектiв в особистiй i 
професiйнiй сферах. Подумайте про брак, поповнення в 
сiмействi, про покупку нової квартири.

РАК (22.06 - 23.07).
Якщо на початку тижня у вас щось не виходити-
ме, не зневiряйтеся, займiться iншим справа, а 
ця проблема поступово зважиться сама собою. 
Не ухиляйтеся вiд роботи, але, в той же час, i не 

берiть на себе дуже багато зобов`язань. Якраз зараз ви 
зможете досягти взаєморозумiння навiть з найнезговiр-
ливiшими людьми. У вихiднi придiлите бiльше часу i уваги 
сiм`ї i дiтям.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Зараз наступає сприятливий тиждень, що дозволяє помi-

няти своє вiдношення до життя i почати плану-
вати новi справи. Може поступити пропозицiя 
про змiну роботи, проте, перш нiж його при-
ймати i зриватися з мiсця, добре все продумай-
те. Оптимiстичне сприйняття життя дозволить 

легко справитися з виникаючими труднощами. У вихiднi 
вiдмовiться вiд дальнiх поїздок, краще вiдправитися в зо-
опарк разом з дiтьми.

ДIВА (24.08 - 23.09).
Ситуацiя складатиметься не завжди на вашу 
користь, доведеться вiдстоювати свої iнтере-
си. В середу краще не робити нiяких рiшучих 
дiй. Залиште все на своїх мiсцях, женiть геть 

образи, ревнощi i сумнiви. Другу половину тижня бажано 
присвятити вiдпочинку i подорожам. У суботу можлива 
складна розмова з дiтьми.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10).
На початку тижня чекайте приємних новин, 
може поступити iнформацiя, яка вiдкриє перед 
вами новi перспективи i горизонти. Зараз у вас 
досить насичений подiями перiод. Друзi пора-

дують вас своєю увагою i зможуть дати вам дiлову раду. У 
особистому життi ви, схоже, поставите перед собою нову 
мету. У суботу вiдпочиньте вiд всiх турбот на природi, за 
мiстом або в затишнiй обстановцi.

СКОРПIОН (24.10 - 22.11).
На цьому тижнi можливi труднощi вас загар-
тують i виявляться ступенями до перемоги. 
Сплеск вашої активностi пiдвищить ваш ав-
торитет серед колег, начальство буде вами 
досить. До кiнця тижня намiчається радiсна 

подiя, яке потiшить вашу самолюбнiсть i наповнить душу 
радiстю i надiями. Дайте бiльше свободи дiтям.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12).
На цьому тижнi бажання позбавитися тяга-
ря вiдповiдальностi i втекти вiд проблем може 
зiграти з вами злий жарт. Не поспiшайте за-
вершувати справи, якi, на вашу думку, зовсiм 

близькi до фiналу, можуть розкритися новi обставини, 
якi в корiннi змiнять ситуацiю. В середу чекайте прибут-
ку i успiху. З другої половини тижня може початися новий 
перiод у вашiй трудовiй дiяльностi, проте це зажадає масу 
сил, тому iз звичним неквапливим робочим розпорядком 
доведеться розлучитися.

КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01).
На цьому тижнi черпати сили можна буде ви-
ключно з власних запасiв, партнери загрожують 
виявитися ненадiйнi. У вiвторок можливi непри-
ємностi, а виною всьому може виявитися ваша 

самовпевненiсть. У серединi тижня вас чекає повна за-
вантаженiсть на роботi, якщо, звичайно, ви не у вiдпустцi. 
В недiлю постарайтеся уникати суперечок, оскiльки вони 
можуть перерости в серйознi конфлiкти в сiм`ї.

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02).
Багато життєвих питань на цьому тижнi розв`я-
зуватимуться спокiйно i без напруги. Атмос-
фера навколо вас гармонiзується. В середу 
ви можете зробити щось екстравагантне, хоча 

вам необхiдно ретельно перевiряти поступаючу iнформа-
цiю, щоб уникнути помилок i спотворень. Субота сприят-
лива для будь-яких творчих починiв, хоча б пирiг випечiть 

по новому рецепту.

РИБИ (20.02 - 20.03).
Ви все ще не упевненi у власних силах? Женiть 
геть вiд себе такого роду сумнiву. У вас досить 
сил i знань, щоб добитися поставлених цiлей. 

Повернiться до незавершених справ i постарайтеся вчас-
но усунути виниклi неточностi. У четвер краще не споку-
шатися принадними iдеями, будьте обережнi, стежте за 
своєю мовою. У вихiднi вiдпочиньте удома, в крузi близь-
ких людей.

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

Гранітні вироби
Пам’ятники в наявності 

та на замовлення 
(гранітні та з бетону, модулі)

Магазин пам’ятників

УСТАНОВКА ТА РЕСТАВРАЦІЯ
Гарантія та розстрочка

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

(гранітні та з бетону, модулі)

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ

Банкетне меню

Тел. 066 2473630
Поминальні обіди
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