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А, їли ви коли- небудь 
хитцівські вареники? 
Мабуть що не кожен, але 
уже вкотре, щосуботи, на 
великом кругу, гадячани 
мають можливість 
поласувати таким 
кулінарним шедевром:
з капустою, 
сопкою, 
картоплею, 
вишнями.
Дівчата, реалізуючи 
вареники, збирають кошти 
на тепловізор для наших 
дорогих захисників і 
оборонців . Підтримайте їх!

ХИТЦІВСЬКІ ВАРЕНИКИ

РАЗОМ МИ НАБЛИЖАЄМО 
ПЕРЕМОГУ!

Олена Будник у ФБ
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НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Чорнобиль і деокупація: 
корупція, колаборанти, помста. 
Що відбувається в зоні 
відчуження

За 5 місяців війни 63-річний Леонід 
Струк із Чорнобиля втратив сон, здо-
ров’я, а також гараж з автівкою, інстру-
ментами та майже всіма документами. І, 
якщо перше в нього забрали росіяни, які 
окупували зону відчуження на початку 
повномасштабного вторгнення, то у зни-
щенні гаража чоловік звинувачує місце-
вих. Каже, підпалили.

Чоловік називає зону відчуження дер-
жавою в державі: мовляв, там панують 
свої правила і закон діє не для всіх. Ба 
більше — за місяць в окупації чимало 
чорнобильців почали працювати на ро-
сіян, а тепер мстяться, що він називає їх 
колаборантами. 

«24 лютого я прокинувся від тиші. 
Така тиша була в Чорнобилі — жах! За-
вів машину, рушив містом — нікого не-
має. Під’їхав до адміністрації зони від-
чуження — зачинена. Під’їхав до поліції 
— ні душі», — розповідає Леонід Струк, 
запалюючи цигарку тремтячими руками.

Майже все життя зі своїх 63 років Ле-
онід Струк провів у зоні відчуження, в 
будинку своїх батьків. У Чорнобилі він 
навчався, працював на атомній електро-
станції та зрештою вийшов на пенсію. 
Остання його посада — інженер із пере-
везення небезпечних вантажів. Вивозив 
ядерні відходи.

Ми розмовляємо біля інституту раді-
ології в Києві — через тривале прожи-
вання в межах зони відчуження чоловік 
іноді приїздить сюди на огляд. Однак ні-
коли не знає, чи зможе повернутися до-
дому, особливо зараз.

У зоні відчуження живе дві основні 
групи людей. Є так звані самосели — 
їх спокійно пропускають через КПП за 
територію зони й назад, адже вони ма-
ють спеціальні перепустки. Інша спра-
ва — ті, хто живуть у зоні відчуження з 
малих років, їх місцева адміністрація не 
визнає. Для цих людей будь-яка поїзд-
ка за межі зони відчуження може стати 
останньою, оскільки є ризик, що адміні-
страція не надасть перепустки на повер-
нення. Так сталося і з Леонідом.

Чоловік пояснює: зона відчужен-
ня — це держава в державі. Тут діють 
не закони, а «свої» правила. Так у зоні 
відчуження займаються незаконним ви-
рубуванням лісів, мисливством і рибо-
ловлею за підтримки місцевої поліції.

Леонід повільно курить — то відкладає 
цигарку, то знову бере її до рук. Згадує, 
що на початку російського вторгнення 
в лютому він дивувався, чому мости че-
рез річку Прип’ять не підірвали, а тіль-
ки завалили блоками, тоді як міст через 
річку Вуж підірвали наполовину.

«Я не військова людина, не тактик і не 
стратег — не знаю, чому наші військо-
ві так зробили, — каже Струк. — Але 
вже десь о 12 годині 24 лютого я поба-
чив перших росіян. «Орки» виїхали як-
раз навпроти мене — живу біля річки 
Прип’ять, там, де колись була поромна 
переправа. Я зрозумів: вони розблоку-
вали міст і безперервно рухалися в бік 
Києва».

Перші 3–4 дні повномасштабного 
вторгнення росіяни не заходили в Чор-
нобиль, а проїжджали повз. У місті було 
і світло, і зв’язок. Леонід бачив пересу-
вання ворожої техніки й передавав дані 
в СБУ за номером телефону, що отримав 
від працівника пожежної частини.

За словами чоловіка, у зоні відчужен-
ня станом на 24 лютого жило понад 200 
місцевих. Усі інші — працівники зони. 
Пожежна частина залишилася в повно-
му складі та під час окупації гасила за-
горяння внаслідок обстрілів. Крім того, 
лишалися працівники медичних ча-
стин: усі лікарі, молодший медперсонал 
і медсестри.

Леонід Струк згадує, що коли росіяни 
заходили до хат і нікого не було вдома 
— трощили двері. Шукали все, що по-
гано лежить. З магазинів спочатку ви-
несли все спиртне та цигарки. А коли 
поставили в місті свою комендатуру — 
почалися ротації: одні їхали в Ірпінь, 

інші — грабували й обшукували людей 
у Чорнобилі. 

Місцеві, які залишилися в зоні, усі-
ляко допомагали одне одному. Знайо-
мий Леоніда роздавав продукти харчу-
вання, що зосталися на складах: м’ясо, 
крупи, борошно, олію та консервацію. 
Отож їжі в місцевих було вдосталь. Про-
те комунікації в зоні почали пропадати, 
щойно росіяни окупували ЧАЕС у су-
сідній Припʼяті. Леонід знав, що на за-
хопленій станції мав залишитися опе-
ративний або обслуговуючий персонал, 
тож одного дня він вирішив спробувати 
витягти їх звідти. Та на території ЧАЕС 
його одразу зустрів озброєний росій-
ський військовий.

«Я сказав йому, що тутешній — хо-
тів би забрати людей, хоча б дівчат. Їжі 
на станції було небагато, тож наполягав, 
що ми, місцеві, будемо годувати людей і 
знайдемо їм прихисток, — пригадує Ле-
онід. — За 20 хвилин вийшов 30–40-річ-
ний росіянин у чорному одязі. Заявив, 
що всі співробітники станції відмови-
лися їхати. Але ж я знаю станцію: якщо 
треба щось повідомити — роблять ого-
лошення по гучномовцю, але ніхто нічо-
го не оголошував. Тож я розвернувся й 
поїхав додому».

Після того, як у зоні відчуження про-
пав звʼязок, зловити мережу можна було 
лише з трьох точок: нагорі біля церкви, 
у парку, де поховані воїни Другої сві-
тової, та на пʼятому поверсі старого ін-
тернату. Але дзвонити треба було само-
му, оскільки всі вхідні сигнали глушили.

Коли працівники СБУ, через яких Ле-
онід передавав інформацію про росіян, 
перестали виходити на звʼязок, чоловік 
почав телефонувати колишній прокуро-
рці Чорнобиля, яка перебувала у Сла-
вутичі. Одного дня вона сказала: «При-
йшли люди в чорному — можливо, їхній 
СОБР, розшукують людей».

За кілька днів Леонід біля річки зу-
стрів дві машини з людьми в чорному. 
Каже, вони мали при собі карту Чор-
нобиля з усіма вулицями й будинками. 
Показали її Леоніду, питали, де живуть 
працівники поліції та СБУ. Леонід не 
сказав. Машини поїхали.

23 березня Леонід Струк приїхав до 
будинку свого товариша і зустрів там 
двох немісцевих хлопців. До того, як по-
трапити в Чорнобиль, 45-річний Вадим 
Сидоренко і 32-річний Ростислав Патрін 
два дні просиділи в ямі — окупанти взя-
ли чоловіків у полон у селищах Іванків 
і Бородянка на Київщині. 

Вадим згадує: «З’явилося багато лю-
дей у чорній формі. Я так зрозумів, це 
був СОБР — спеціальні війська, які про-
водили зачистки територій. Спочатку 
вони шукали ЗСУ, атовців. Потім брали 
всіх без розбору».

Та сама доля спіткала й Ростислава. 
Їх із Вадимом урятувало те, що росіяни 
приїхали на ротацію до Чорнобиля, де й 
кинули всіх полонених.

«Сказали: «Живіть, собаки», — згадує 
Вадим.

Струк і деякі місцеві спочатку стави-
лися до чоловіків із підозрою, та вияви-
лося, що мають спільних знайомих. Тоді 
Леонід вирішив узяти Вадима й Ростис-
лава під свою опіку. 

«Він перевіз нас, заселив у хату, пообі-
цяв, що доправить човном до села Стра-
холісся — звідти ми мали йти пішки до 
рідних селищ, — каже Вадим про Лео-
ніда Струка. — А наступного дня до нас 
приїхали троє місцевих, і, скажу чесно, 
було дуже страшно. Вони були злі, гово-
рили — ми живемо за порядками росіян, 
тому йдіть звідси». 

За словами Леоніда, ті чоловіки, що 
приїжджали до колишніх полонених, 
співпрацювали з військовою коменда-
турою росіян у захопленому Чорнобилі. 
Вони казали Струку, що Вадим і Ростис-
лав створюють додаткові проблеми в мі-
сті, що росіяни шукатимуть їх і через це 
не будуть церемонитися з місцевими. Ті 
чоловіки зрештою пішли, втім, пообіця-
ли, що розкажуть про Вадима й Ростис-
лава окупантам.

«Я дивився на хлопців і бачив, що 
вони як загнані звірі. Плакав, бо не ро-
зумів, за що так із нашими. Вадим теж 

плакав: «Дядя Льоня, кожен день тут — 
це рік життя моєї матері. Вона не знає, 
де я. І я не знаю, як повідомити», — зга-
дує Струк.

Однак ані наступного дня, ані за тиж-
день росіяни по Вадима та Ростисла-
ва не повернулися. Наприкінці березня 
2022 року вони якраз збиралися відводи-
ти війська із зони відчуження — Леонід 
вважає, що тоді їм було не до розшуку 
полонених. Уже 1 квітня вони повністю 
покинули Чорнобиль, а перед тим, від-
ступаючи, зруйнували зведений на по-
чатку повномасштабного вторгнення 
міст через річку Припʼять. 

Того ж дня Вадим із Ростиславом по-
прощалися з Леонідом, доїхали до зруй-
нованого мосту, де зустріли ЗСУ, і вже 
з їхньою допомогою дісталися додому.

«Я не думав, що виживу, — каже Ва-
дим. — Як повернувся, ми із сім’єю лише 
за місяць змогли остаточно усвідомити 
все, що відбулося. Коли росіяни зайшли 
в Іванків, вони вважали нас за тварин. 
Це абсолютний геноцид, ніхто з них не 
сприймав нас як людей, говорили з нами 
тільки матом».

Для Леоніда Струка звільнення Чор-
нобиля від окупантів стало лише про-
довженням суцільних негараздів. Каже, 
після деокупації зрозумів, що силою зло 
не поступається добру — побачив це на 
прикладі місцевих. «З відходом росіян 
вони (місцеві жителі) почали потроху 
мародерити, красти паливо і зливати со-
ляру», — розповідає він.

Коли на початку квітня до Струка 
приїхав старший дільничний Чорноби-
ля, чоловік почав розповідати йому про 
місцевих, що співпрацювали з окупанта-
ми та хотіли здати Вадима й Ростислава. 
А вже за кілька днів знайомі з керівни-
цтва зони відчуження розповіли Леоні-
ду, що у фейсбуці пишуть, ніби він «при-
хистив двох «орків».

«Я розповів дільничному про мародер-
ство місцевими, — каже Леонід. — Ма-
буть, найкраща оборона — це напад. Усі 
боялися, що доведеться відповідати за 
співпрацю з окупантами, і вирішили, що 
легше втопити мене».

Струк каже, що зі своїми свідченнями 
пішов до місцевої поліції, де в присут-
ності правоохоронців відкрито заявив, 
що «якби поліція менше кришувала цих 
злодіїв, то нічого з того, що відбувало-
ся під час і після окупації, не було б». 
Після цих слів Леоніду порадили поїха-
ти в Київ — до департаменту внутріш-
ньої безпеки Нацполіції. Так він і зробив 
та подав заяву щодо колабораціонізму в 
зоні відчуження проти трьох мешканців 
Чорнобиля. Але, повертаючись 15 квіт-
ня зі столиці, Струк не зміг потрапи-
ти додому.

«Стоїть (на КПП зони відчуження) 
якийсь хлопчик у формі й каже: «У мене 
розпорядження вас не пускати», — роз-
повідає Леонід.

Щоби потрапити в зону, треба мати 
спеціальну перепустку — Струк мав її 
як мешканець зони та колишній праців-
ник ЧАЕС. Поліція на КПП перевіряє, 
чи перепустка дійсна, після чого про-
пускає. Однак Леоніду заїхати не дали. 
Причин не пояснювали, до адміністрації 
чи відділку поліції не викликали. Тож 

чоловік повернувся до департаменту вну-
трішньої безпеки.

«Сказав, що мене не пускають. Праців-
ники ДБР комусь зателефонували — і я 
проїхав у зону», — пояснює він.

Та згодом ситуація повторилася. Лео-
нід написав заяву до ДБР, звернувся до 
пресцентру МВС України. Через якийсь 
час, за словами чоловіка, йому зателефо-
нували з зони відчуження і пообіцяли, 
що тепер він точно зможе проїхати до-
дому. Струк дійсно зміг повернутися до 
Чорнобиля, але ввечері того ж дня пере-
жив ще одне потрясіння.

Про те, як за кілька годин вогонь у га-
ражі знищив його автівку, інструменти 
та майже всі документи разом із паспор-
том і перепустками в зону, чоловік го-
ворить зі сльозами в голосі. В протоко-
лі поліції про причину пожежі написали 
так: «потрапляння малокалорійного дже-
рела запалювання на горючий матеріал». 
Простою мовою — хтось підпалив дах 
гаража. 

Струк упевнений: гараж підпалили 
навмисно. Вважає це помстою за те, що 
відкрито розповідає про колаборантів у 
Чорнобилі й тих, хто, на його думку, їх 
кришує.

«Я не маю доказів, що це саме поліція 
чи ті троє спалили мені гараж із сараєм, 
але маю думку, що то були вони, — каже 
Леонід. — Вчинити підпал могли в будь-
який момент — я тиждень провів у Киє-
ві, але вони зробили це саме тоді, коли я 
був удома. Інспектор пожежної частини 
сказав: пожежа організована професій-
но. Парадокс у тому, що місцева поліція 
сама це розслідує. Думаю, вони просто 
хочуть показати, хто тут головний — і 
якщо хтось скаже хоч слово на поліцію, 
так буде з кожним».

Вадим Сидоренко розповідає, що до 
нього та Ростислава приїжджали із СБУ 
й НАБУ. Чоловіки були готові йти на 
поліграф та підтвердити слова Леоніда 
про колаборантів, серед мешканців Чор-
нобиля. Але перевірку на детекторі брех-
ні їм не влаштовували й про чорнобиль-
ців майже нічого не питали. Працівників 
цікавило лише, чи дійсно Вадима та Рос-
тислава затримували росіяни. За слова-
ми Леоніда, на сьогодні справу про ко-
лабораціонізм не розслідують, і чоловік 
не знає, що робити. Всі документи та ко-
пії заяв до ДБР і Нацполіції згоріли в 
пожежі.

Струк задумливо дивиться на свої 
руки та недопалок. Пропонує пройти до 
нього в палату — там лежать копії доку-
ментів про завдані збитки внаслідок по-
жежі. Чоловік простує парком, повільно 
похитуючи головою. Заходить до лікар-
ні при інституті радіології, хазяйновито 
крокує коридорним лабіринтом.

«Я розумію: в Україні зараз війна, і те, 
що трапилося зі мною, — дурниця. Та 
мені найбільше болить, що це зробили 
свої. І зробили так показово, ніби вони 
тут хазяї — мовляв, що ти нам зробиш? 
— говорить Леонід. — Вони будуть розу-
міти, що закон тут не той, що встановила 
держава, а той, що встановили оці полі-
цейські, наприклад. Це ж буде як у Росії 
— поліцейська держава. Я зрозумів, що 
наша правоохоронна система нічим не 
краща за російську».

Зараз у Леоніда є довідка для того, 
щоби потрапити до Чорнобиля, але він 
упевнений — туди його більше не пу-
стять. Леонід має житло в Славути-
чі, тож після виписки з лікарні планує 
поїхати туди. Проте дуже жалкує, що 
не може повернутися до будинку сво-
єї родини.

«Мені нічого вже не потрібно, єдине 
прохання — жити до смерті на своїй зем-
лі, бути похованим біля своїх батьків, 
— каже він. — Я не знаю, скільки мені 
залишилося на цьому світі, але я дотри-
муюся двох правил: говорити правду і 
робити добро. Якщо за таким принципом 
не житиме хоча б кожен третій, то в нас 
нічого не буде. Після перемоги наших в 
України залишиться найстрашніший во-
рог, з яким, якщо не боротимемося, ста-
немо гіршими за Росію. Це корупція. Це 
мій — і наш — обов’язок перед дітьми й 
онуками боротися з цим злом».

Анастасія Оприщенко, «Заборона»
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прошу слова

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

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 08.08.2022р. по 14.08. 2022р 
відібрано та лабораторно досліджено 3 проби води 
відкритих водойм (р. Псел – 2 проби, р. Грунь – 1 
проб

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

об’єктів для задоволення питних, господарсько-побу-
тових та інших потреб населення», затверджених на-
казом МОЗ України №721 від 02.05.2022р. відхилень 
по санітарно-хімічних і мікробіологічних показниках 
не виявлено. На холеру досліджено 2 проби збудни-
ків не виявлено.

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 
11 проб питної води на відповідність вимог ДСан-
ПіН  2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної 
призначеної для споживання людиною». Відхилень 
по санітарно - хімічних та мікробіологічних показ-
никах не виявлено. 

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

Сергій Бабак, в. о. завідувача  
Гадяцького ВП ДУ «Полтавський ОЦ КПХ МОЗ»

Із 11 серпня 2022 року, Центр обслуговування 
клієнтів ПрАТ «Гадячгаз» здійснюватиме прийом 
громадян за адресою м. Гадяч вул. Шевченка, 5 (ІІ 
поверх).

Перелік послуг, які надає Центр обслуговуван-
ня клієнтів:

- Облік та розподіл природного газу;
- Звірка показників, перерахунків;
- Приєднання до системи ГРМ;
- Виготовлення та внесення змін до проєктної 

документації; 
- Припинення та відновлення газопостачання;
- Заміна газових приладів та інших питань з рекон-

струкції систем ГРМ.
Тож, якщо ви потребуєте допомоги стосовно робо-

ти газового обладнання, уточнення показників при-
ладів обліку газу, ви завжди можете звернутися у 
Центр обслуговування клієнтів.

Графік роботи Центру (прийому споживачів):
Понеділок – П’ятниця – з 8.00 до 17.00
Перерва на обід – з 12.00 до 13.00
Контактні телефони:
Газопостачання – 080 040 39 32; 
Технічні питання – 050 304 37 23.

Прес-служба ПрАТ «Гадячгаз»

Незважаючи на важкі часи, в нашій лікарні завжди 
надається як невідкладна допомога, так і проводять-
ся планові оперативні втручання

За січень-липень 2022 року було проведено 1126 
оперативних втручань 980 пацієнтам

З них:
Операції на органах зору – 195,
Операції на судинах – 14;
Операції на органах травлення – 193,
Операції на сечовидільній системі – 27.
Операції на жіночих статевих органах – 128.
Акушерські операції – 127, в тому числі кесарів 

розтин – 23.
Операції на кістково-м’язовій системі – 138.
Операції на шкірі та підшкірний клітковині – 210.
Лікарі активно впроваджують нові хірургічні ме-

тоди: лапароскопічні, лазерну абляцію вен, літотри-
псію, артроскопія, гістероскопію, цистоскопію

Показник оперативних втручань виріс на 54% по-
рівняно з минулим роком цього періоду.

Сайт Гадяцької МЦЛ

Друзі, на минулому тижні ви здали макулатури на 
1060 грн. Тобто, взяли не потрібну макулатуру і при-
несли до нас на прийомний пункт, а кошти які мали 
отримати передали на ЗСУ! Ця, здається, не вели-
ка сума, дійсно допоможе. Тому ми запрошуємо всіх 
сортувати своє сміття ще. Що ми пропонуємо?

Насортував:
- ПеТ; - Скло;  - Макулатуру;  - Алюмінієву баночку.
Привіз на станцію і здав за цінами на 30% вищі ніж 

звичайна ціна!
Всі кошти будуть передані на підтримку ЗСУ. 
Сортуючи сміття, ти допоможеш нашій країні. Хіба 

на крутий спосіб навчитись сортувати?
Телефон для зв’язку 0661778188.
Антон Шульга, GreenCity Hadiach.

ДРУГИЙ ЕТАП. КОНСЕРВУЄМО: 
Огірки помідори перець, сливи, аличу, яблука гру-

ші - все, що виросло на нашій щедрій українській 
землі. Долучайтеся. 

Є потреба у закупівлі спецій та кришок.
Збір проводимо у ліцеї імені Михайла Драгоманова 

у приміщенні столової (ШКОЛА №2) з 9:00 до 15:00
Тел. координатора збору 0500348208 Тетяна 

Пертівна.
Разом до ПЕРЕМОГИ!

Волонтерка Олена Будник у ФБ

У Полтаві, 12 серпня, відбулися заходи з нагоди 
Дня молоді. За вагомий внесок у реалізацію держав-
ної молодіжної політики в Україні, національно-па-
тріотичне виховання молоді, активну громадську 
діяльність, відданість справі представники моло-
діжного руху Полтавщини нагороджені відзнаками 
Міністерства молоді та спорту України, Почесни-
ми грамотами, Подяками обласної ради, Подяками 
Управління молоді та спорту Полтавської ОВА.

Серед нагороджених і гадячанка АНАСТАСІЯ 
МАРЧЕНКО.

Нагадаємо, Анастасія Марченко – багаторазовий 
абсолютний чемпіон та рекордсмен Полтавщини, 
чемпіон та рекордсмен України з пауерліфтингу.

«БМ» за інформацією Дмитра Луніна.

З нагоди Дня Української Державності, у Гадячі, 
згідно з планом заходів, керівництво міськради, пред-
ставники колективів її структурних підрозділів, дер-
жавних установ поклали квіти до пам’ятного знаку 
«Землякам, що стали на захист України», до пам’ят-
ників та пам’ятних знаків видатних діячів україн-
ського державотворення, борців за незалежність на-
шої Батьківщини.

Це добре. Але...
Мабуть, і не вистачило духу чи людей, бо до пам’ят-

ного знаку Героям Небесної Сотні для покладання 
квітів направили дітей  групи «Бджілка» закладу до-
шкільної освіти № 2 «Берізка» з вихователькою Оле-
ною Панченко в супроводі тимчасового виконувача 
обов’язків начальника відділу освіти, молоді та спор-
ту міської ради Руслана Кузьменка та консультантки 
центру професійного розвитку педагогічних праців-
ників Наталії Шимки. 

Зробили фото для звіту, що помістили на сайті Га-
дяцької міськради. 

Дивно: чому залучили дітей дитсадка? Адже мож-
на було запросити школярів. 

«Готуючись до свята, мабуть і пам’ятник відремон-
тували», - подумав я, бо бачив, що місцями на ньому 
уже понад пів року, відпала велика і мала плитки, а 
також з’явилася на тріщинах рідина клейової суміші. 
Фото його такого стану неодноразово виставляли га-
дячани у фейсбуці. Пішов подивитися і засмутився: 
нічого не змінилося. Хіба не було часу в заступни-
ків міського голови та посадових осіб відділу куль-
тури і туризму, на обліку якого повинен бути цей 
пам’ятний знак, що п’ять років тому встановлений, 
щоб перевірити підготовку до заходу? Соромно. Де 
ваша совість? Адже відзначали таки державне свято! 
Я впевнений: якби вчасно звернулися до власників 
гадяцьких майстерень із виготовлення пам’ятників, 
вони б усе відремонтували безкоштовно.    

БЛАГОУСТРОЮ 
МІСТА - БІЛЬШЕ 
УВАГИ

Якби хоч один раз міський голова чи його заступ-
ники встали з автомобілів, пройшлися вулицями 
Гадяча, то, мабуть, тоді б більше приділяли уваги 
благоустрою нашого міста. Адже ще минулого року 
«Фотооб’єктив» розмістив у фейсбуці фото жахли-
вого стану східців, що поруч із Гадяцьким відділен-
ням управління соціального захисту населення Ми-
ргородської районної державної адміністрації, що в 
Гадячі по центральній вулиці Полтавській, біля бу-
динку № 44. 

На жаль, нічого не змінилося. Тільки сміття цього 
року стало більше.

А також побачили б, як утримується там прибудин-
кова територія порожнього магазину його власни-
ком. Якщо не знаєте, хто він, там розміщено його но-
мер телефону. Адже вже понад рік власник не може 
здати приміщення в оренду. Але за порядком по-
трібно слідкувати і підтримувати в належному ста-
ні. Мені, корінному гадячанину, соромно за тих, хто 
повинен контролювати, допомагати, сприяти покра-
щенню благоустрою міста. А це його керівництво. Ра-
джу їм поїхати в Зіньків і спитати у міського голо-
ви Сергія Максименка, як йому вдається не один рік 
утримувати місто в зразковому стані. А керманичів і 
депутатів міської ради гадячани просять: «Шановні, 
будь ласка, відремонтуйте східці, бо ними ми ходи-
мо в медичну амбулаторію № 2, а на прийом до педі-
атрів батьки ведуть своїх дітей».

Добре було б, якби облаштували і пандус для зруч-
ності мамам, які візочками везуть маленьких дітей.

Олег Березенко, м. Гадяч

ЕКОБЮЛЕТЕНЬ

ВІДЗНАКА ДО 
ДНЯ МОЛОДІ

ДО УВАГИ 
СПОЖИВАЧІВ 
ПРИРОДНОГО ГАЗУ!

У ГАДЯЦЬКІЙ ЛІКАРНІ ЗА 
ПІВРОКУ ПРОВЕЛИ ПОНАД 
ТИСЯЧУ ОПЕРАЦІЙ

СВЯТО ДЕРЖАВНЕ, 
А ПІДГОТОВКА...?!?

ДОПОМОЖИ ЗСУ 
СОРТУЮЧИ СМІТТЯ

У будні (Пн - Пт) виїзд з Гадяча:
05-50;
13-20;
17-10.

Незважаючи на війну освітній процес 
продовжується. Гадяччина наближаються до 
завершення набору першачків.
У школах територіальних громад сядуть за 
парти 414 першокласників:

Гадяцька – 238 учнів, 2 з них ВПО;
Краснолуцька - 36 учнів, зних 1 ВПО;
Лютеньська - 37 учнів, 5 з них ВПО;
Петрівсько-Роменська - 35 учнів, 2 з них ВПО;
Великобудищанська - 43 учня, 6 з них ВПО;
Сергіївська - 25 учнів, 4 з них ВПО.

«БМ»

МАРШРУТ ГАДЯЧ – 
ПЛІШИВЕЦЬ

СКОРО ДО ШКОЛИ
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Минулого тижня
народилося 
3 немовлят

6 осіб 
пішли
з життя

7 пар
одружилися

2 пари
розлучилися

ДТП 

Працівники Державного бюро розслідувань ви-
крили масштабне розкрадання майна вітчизняних 
підприємців, до якого можуть бути причетні посадо-
ві особи однієї з місцевих військових адміністрацій 
Сумської області.

У ніч перед широкомасштабною агресією рф про-
ти України на територію нашої країни прибуло понад 
сорок російських залізничних вагонів, які перевози-
ли продукцію українських підприємств.

За оперативною інформацією, посадовці вирішили 
скористатись воєнним станом та збагатитися. Вони 
вилучили не лише російське майно – вагони, але й 
вміст вагонів з дизпаливом, вугіллям, газом пропан 
– бутан та іншим паливом, яке належало приватним 
українським компаніям. Вагони з продукцією перег-
нали в інше місце та спустошили.

Збитки українських підприємців будуть визначе-
ні після експертизи.

Триває досудове розслідування кримінального про-
вадження за ознаками вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК Укра-
їни (перевищення військовою службовою особою 
влади чи службових повноважень).

За клопотанням працівників Бюро, суд передав по-
над 40 російських вагонів, вартістю понад 25 млн гри-
вень, в управління до АРМА.

Пресслужба ДБР

Протягом 2015-2018 років директор держпідпри-
ємства «Полтавський комбінат хлібопродуктів» Гліб 
Ульяненко, який переховується в росії, за змовою з 
іншими викрадали зерно пшениці.

15 серпня Спеціалізована антикорупційна прокура-
тура повідомила про завершення розслідування.

Як працювала схема
Задіяні були генеральний директор «Полтавсько-

го КХП» з директором ТОВ «Продзернопром» Оле-
гом Ілюхою, ексвласником «Продзернопром» і ТОВ 
«Хардінвест» Олегом Наденом. Вони підбурили на-
чальника елеватора «Полтавського КХП» до скла-
дання та видачі неправдивих документів. Вони за-
значали фіктивне надходження зерна від компаній 
на переробку. Потім зерно переробляли й відванта-
жували приватним компаніям. Насправді ж зерно від 
приватних компаній не надходило. Для перероблен-
ня використовували те, що належало державі та ін-
шим зберігачам.

За кілька років держпідприємство втратило зерна 
на 14,8 млн грн: зерно пшениці 2А класу – 1768,85 
тон вартістю 9,11 млн грн; зерно пшениці 3А класу – 
майже 1115 т вартістю 5,68 млн грн.

 Кого покарають
Колишнього генерального директора Гліба Улья-

ненка підозрюють у розтраті майна, підбурюванні 
та службовому підроблюванні. Він переховується 
від слідства. Директора приватного підприємства 
підозрюють у пособництві у злочині, привласненні та 
розтраті держмайна та службовому підробленні. Ще 
двох учасників злочинної схеми підозрюють у прив-
ласненні майна та співучасті у злочині. Розслідуван-
ня зазначених фактів детективи НАБУ здійснювали 
за процесуальним керівництвом прокурорів САП у 
співпраці з Управлінням СБУ у Полтавській облас-
ті. На сьогодні матеріали справи відкрили стороні за-
хисту для ознайомлення.

Чоловік розміщував оголошення через сервіс 
«Blablacar» про те, що зможе евакуювати людей із 
зони бойових дій та довезти їх до кордону. За свої по-
слуги фігурант просив внести передоплату, а отри-
мавши кошти на картку, зникав.

Упіймати зловмисника вдалося після того, як в 
травні до поліції звернувся 21-річний чоловік, якого 
ошукали. Він скинув підозрюваному 800 грн на карт-
ку у якості завдатку і втратив зв’язок з «рятівником». 

Поліція розшукала шахрая. Ним виявився 22-річ-
ний кременчуківець.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під 
процесуальним керівництвом прокуратури, здійсню-
ється розслідування за частиною 2 статті 190 (Шах-
райство) Кримінального кодексу України. Санкція 
кримінальної норми передбачає від трьох до восьми 
років ув’язнення.

Національна поліція Полтавщини

2 серпня Гадяцький районний суд виніс вирок Ва-
лерію Яцуну, який пропонував хабар поліцейським. 
Патрульні зупинили чоловіка, який керував автомо-
білем напідпитку. За спробу відкупитися від право-
охоронців суд оштрафував водія на 17000 грн. Про 
це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Відповідно до матеріалів справи, ввечері 18 лип-
ня 2022 року Валерій Яцун п’яним керував автомо-
білем ВАЗ. Коли його зупинили патрульні, він нама-
гався відкупитися від них та пропонував від 8000 до 
10000 грн хабара.

Згідно із сайтом Судової влади України, загалом 
щодо Яцуна було відкрито три провадження за керу-
вання автомобілем у стані алкогольного сп’яніння — 
останні два рази протягом липня 2022 року.

Обвинувачений провину визнав повністю та 26 
липня уклав угоду з прокурором. Обставинами, що 
пом’якшують покарання, суд визнав щире каяття та 
активне сприяння розкриттю злочину. А обставина, 
що обтяжує — злочин вчинено у стані алкогольного 
сп’яніння.  Тож 2 серпня суд затвердив угоду та при-
значив Валерію Яцуну 17000 грн штрафу. За керу-
вання автомобілем в стані сп’яніння на чоловіка че-
кає окреме покарання.

ЗАТРИМАЛИ 
«ПЕРЕВІЗНИКА», ЯКИЙ 
БРАВ АВАНС І ЗНИКАВ

СУД ОШТРАФУВАВ 
НА 17000 ГРН ВОДІЯ, 
ЯКИЙ НАМАГАВСЯ 
ВІДКУПИТИСЯ ВІД 
ПАТРУЛЬНИХ 

РОЗКРАДАННЯ 
ЗЕРНА НА 
15 МЛН. ГРН

ПОСАДОВЦІ СУМЩИНИ 
«ПІД ШУМОК» ВКРАЛИ 
МАЙНО

Подія сталась  16 серпня близько 15:00 по вул. Дра-
гоманова у Гадячі. Мотоцикл на швидкості зіткнув-
ся з автомобілем Wolksvagen. Постраждалий мото-
цикліст зміг самотужки підвестись та дочекатись 
приїзду швидкої, яка госпіталізувала його. Водій 
авто, за попередньою інформацією, не постраждав.

На місці працівники поліції встановали обстави-
ни події.

«БМ»

До сектору поліцейської діяльності №2 (смт. Ди-
канька) Полтавського райуправління поліції 15 
серпня, близько 13:30, надійшло повідомлення від 
медиків, що на виробництві одного із підприємств 
смертельно травмовано людину. За попередніми да-
ними, чоловіка затягло у механічну частину вироб-
ничого обладнання. Він загинув на місці події. Полі-
ція проводить розслідування.

Отримавши повідомлення про смерть 58-річного 
чоловіка, на місце одразу виїхала слідчо-оператив-
на група поліції, яка з’ясовує обставини та причи-
ни трагедії.  

Наразі слідчим підрозділом поліції, за процесуаль-
ного керівництва Диканської окружної прокурату-
ри, вирішується питання про внесення відомостей 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за части-
ною 2 статті 272 (Порушення правил безпеки під 
час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що 
спричинило загибель людей) Кримінального кодек-
су України. Тривають слідчі дії.

Національна поліція Полтавщини

Територіальна оборона Полтавщини опублікува-
ла на своїй сторінці у фейсбуці розповідь про одного 
зі своїх бійців Руслана, який до повномасштабного 
вторгнення працював в інженерній компанії. Серед 
іншого, Руслан поділився історією про пенсіонера, 
який допоміг ліквідувати два ворожих танки.

«Найбільше мені запам’яталася розповідь діда Пе-
тра, який жив біля невеликої річки. Коли група ра-
шиських танків проїжджала по містку через річку, 
двигун одного з танків не запустився і вони його ки-
нули на тому березі. За час відсутності орків дід Пе-
тро закріпив на ворожому танку український прапор 
та підпалив міст. Коли повернулися окупанти і поба-
чили на іншому березі «український танк», то почали 
в паніці його розстрілювати з чотирьох танків, зни-
щивши повністю. Після цього хотіли переїхати річ-
ку пошкодженим містком. Перший же ворожий танк 
перекинувшися, впав у воду та затонув разом з екі-
пажем. Отак один український дід знищив два росій-
ських танк», — розповів боєць ТрО.

Мова йде про танк (імовірно, T-72B3 — основний 
бойовий танк, розрахований на 3 людини, вартість 
якого сягає 3,5 млн, дол. або Т-90А), який потонув 
у річці Псел поблизу села Кам’яне на межі Полтав-
ської та Сумської областей. Це сталося ще у люто-
му, а витягли його з води, разом з тілами членів екі-
пажу, 31 березня.

За даними ТрО Полтавщини, до повномасштаб-
ного вторгнення військ РФ в Україну Руслан пра-
цював у ТОВ «Сінвест Груп». Займався установкою 
розумних систем опалювання: « Наші системи побу-
довані з використанням найбільш передових техно-
логій оптимізації газу та тепла. Працюють абсолют-
но в автоматичному режимі. Замовлень було багато 
і заробітна плата у мене була значно вища, ніж у вій-
ськовослужбовців ЗСУ. Але коли на початку берез-
ня до мене зателефонував товариш, який проходив 
службу в бригаді територіальної оборони, і сказав, 
що їм потрібні люди з досвідом завантаження та крі-
плення великовантажної техніки, я і хвилини не ва-
гався», — каже Руслан.

Вже 18 березня його зарахували водієм в брига-
ду територіальної оборони Полтавщини. З першого 
дня служби розпочалися військові будні: «Ми виїж-
джали в райони бойових дій на межі Полтавської та 
Сумської областей для транспортування трофейної 
техніки. Працювати часто доводилося вночі під по-
стійною загрозою ворожих обстрілів. Ось тут і знадо-
бився мій попередній досвід в навантаження та крі-
пленні великогабаритної техніки. Все потрібно було 
зробити дуже швидко і якісно».

В цей період бійці його бригади захопили чима-
ло ворожої техніки, серед якої танки, артилерійські 
системи, БМП, засоби ППО. За мужність і героїзм, 
проявлені під час виконання завдань на півночі Пол-
тавської області Руслан був нагороджений відзна-
кою Головнокомандувача Збройних Сил України «За 
взірцевість у військовій службі ІІІ ступеня».

ПІД ЧАС 
«ГАДЯЦЬКОГО 
САФАРІ» ДІДУСЬ 
ХИТРІСТЮ ДОПОМІГ 
ЗНИЩИТИ ДВА 
РОСІЙСЬКИХ ТАНКИ

ЗАГИНУВ НА ВИРОБНИЦТВІ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 30 (1029)
18 серпня 2022 року) 5Соціум

Відбулася 25 позачергова сесія Гадяцької 
міської ради, 12 серпня. Присутні 21 депутат 
із 26 обраних. Розглянули 6 питань порядку 
денного. 
Подробиці – далі.
На початку засідання присутні вшанували хви-

линою мовчання пам’ять захисників і захисниць 
України, цивільних осіб, які загинули з часу повно-
масштабного вторгнення російської федерації на те-
риторію України.

Із нагоди Дня молоді, почесними грамотами та гро-
шовими винагородами, у розмірі 2000 грн., нагороди-
ли випускників, які склали мультипредметний тест 
на 200 балів (найвищий бал): школа в №2 імені Ми-
хайла Драгоманова Станіслав Басараб ( склав усі 
три тести з найвищим балом) та Дарія Фатикова, 
опорний ліцей імені Лесі Українки Дмитро Лукаш, 
школа №3 імені Івана Виговського Антон Рішко, 
профільний ліцей імені Є. П. Кочергіна Артем Ки-
ричко, Людмила Небесня, Діна Рой, Єлизавета 
Черепівська, Станіслав Юхименко та Ростислав 
Смірнов. Також відзначено громадську активістку 
і художницю Анну Бережну.

Всього, на нагородження було витрачено 24 тис. 
грн.

Міський голова запропонував зняти з порядку ден-
ного питання «Про застосування до Віталія Ракочія 
дисциплінарного стягнення» та відправити його на 
доопрацювання. Отже, у порядку денному залиши-
лось лише 5 питань.

Першим питанням, традиційно, став звіт про при-
йняті рішення виконавчим комітетом в міжсесійний 
період. 

Міський голова розповів про ремонтні роботи на 
дорогах у Гадячі: «Зараз законодавством забороне-
но проводити капітальні та навіть поточні ремонти 
– тільки аварійно-відновлювальні роботи, для при-
ведення дороги в «більш-менш» проїзний стан. Всі 
кошти повинні йти лише на оборону та на Збройні 
Сили». Отже, на даний момент використано:

1,5 млн. грн. – дорога Гадяч - Миргород, в межах 
села Сари;

500 тис. грн. – дорога Гадяч – Біленченківка;
200 тис. грн. – вул. Героїв Майдану (Малий круг);
200 тис. грн. – перехрестя Лохвицької та Захисни-

ків України (колишня Тельмана);
200 тис. грн. – вул. Полтавська, в районі Гадяць-

кої гори.
Депутати запропонували додати у список плано-

вих: Ольги Кобилянської, Горького, Кіндратенка, а 
також під’їзд до дитячого садка «Первоцвіт» по вул. 
Захисників України.

10 тис. грн. – Програма «Турбота», придбання двох 
електричних варильних поверхонь для забезпечення 
гарячим харчуванням тимчасово переміщених осіб.

80 тис. грн. – «Територіальна оборона».

Влад Лидзарь

Полтавщина виявились найбільш цікавим регіо-
ном для внутрішніх переселенців після Закарпат-
тя. За даними порталу нерухомості ЛУН, рекорди 
ставлять Закарпатська область +455%, Полтавська 
+364% та Тернопільська +334% порівняно з осінню 
2021 року. У нашій області вартість оренди зросла 
на 307%. Це - найвищий показник в Україні. Як пові-
домляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», за даними міс-
цевих агентств нерухомості, ринок оренди житла під 
час війни зріс удвічі. У місті зафіксували небачений 
стрибок цін на оренду. Квартири, які раніше здавали 
по 3 тисячі - здають за 6, які коштували 10 тисяч гри-
вень - зараз усі 18. У той же час ринок продажу житла 
завмер. Гадяч також «не пасе задніх», ціни на оренду 
житла у місті з початку вторгнення зросли у 2 рази.

«БМ»

В області фахівці обстежили понад 600 
закладів освіти. З них 228 можуть прийняти 
учнів на навчання.
Про це відомо зі зборів Полтавської обласної асо-

ціації органів місцевого самоврядування, що відбу-
лися 9 серпня.

Т.в.о. директорки Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної військової адміністрації Гали-
на Власюк розповіла, що у новому навчальному році 
пріоритетним є напрямок безпеки. Для цього готу-
ють укриття, евакуаційні шляхи тощо.

Найбільше шкіл мають облаштовані укриття у:
Глобинській і Горішньоплавнівській громадах Кре-

менчуцького району;
Лубенській, Оржицькій, Хорольській та Чорнухин-

ській громадах Лубенського району;
Великобудищанській, Миргородській, Гадяцькій, 

Гоголівській, Заводській, Ломишнянській, Лютен-
ській, Петрівсько-Роменській, Сергіївській, Ши-
шацькій Миргородського району;

Диканській, Полтавській, Чутівській, Зіньківській, 
Кобеляцькій, Нехворощанській, Решетилівській, 
Скороходівській громадах Полтавського району. 

Нині триває огляд шкіл, у межах якого перевіря-
ють укриття. Фахівці побували у 17 громади облас-
ті. Також школи отримають генератори. Для цього з 
обласного бюджету виділили 20 млн грн.

Галина Власюк розповіла, що батьків учнів опита-
ли про те, як мають навчатися їхні діти. 65,5% вислов-
люються за онлайн навчання, 30,8% – за офлайн. Ще 
3,7 % батьків – не визначилися або підтримують змі-
шану форму навчання.

Саме тому формат навчання з 1 вересня буде різ-
ним. У школах працюватимуть навчальні заклади 
з укриттями. Школи без сховищ працюватимуть в 
онлайн-форматі або застосують змішану форму, що 
поєднує очний і дистанційний режими.

«РЕМОНТ ДОРІГ 
НЕ НАЗАВЖДИ, 
А ЯК ЗАВЖДИ»

До слова: раніше асфальт, без 
виконання робіт, коштував від 
300 грн. за квадратний метр, 
зараз же 870-1000 грн. Реакція 
на якість проведення таких 
ремонтних робіт не змусила 
довго чекати і вже на наступний 
день на відремонтованих 
ділянках з’явились написи. 
Першим з’явився напис по вул. 
Героїв Майдану, в районі Малого 
кругу, де червоною фарбою 
з’явилась фраза «Війна спише 
цей «ремонт»?» Наступні два 
написи, невідомі залишили 
біля перехрестя Лохвицької та 
Захисників України (колишня 
Тельмана): «Ремонт доріг не 
назавжди, а як завжди» і «А цю 
латку зробиш також погано? Не 
соромно?»

ЦІНИ НА ОРЕНДУ 
ЖИТЛА ЗРОСЛИ УТРИЧІ 

ГРОМАДИ 
ПОЛТАВЩИНИ, ДЕ 
НАЙБІЛЬШЕ ШКІЛ 
МАЮТЬ УКРИТТЯ

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фі-
нансів Сергій Марченко.

«Бюджет буде надзвичайно жорсткий. Це бюджет 
можливостей в умовах війни. Але при цьому є на-
дія, що ми зможемо його профінансувати. Ключове 
завдання – знаходження коштів, в тому числі за до-
помогою наших партнерів-країн, щоб профінансува-
ти дефіцит бюджету».

За його словами, всі видатки бюджету будуть пе-
реглянуті та оптимізовані. За словами міністра, з од-
ного боку держбюджет на 2023 рік буде надзвичайно 
складний, адже його макропоказники важко об’єк-
тивно оцінити.

Марченко додав, що водночас бюджет буде достат-
ньо простим, тому що потрібно буде профінансувати 
тільки пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, освітя-
нам, соціальний захист громадян, виплати внутріш-
ньо переміщеним особам і виділити кошти на вій-
ськову кампанію та армію.

При цьому глава Мінфіну не назвав курс гривні, 
який буде закладено у бюджеті на наступний рік: «Я 
не хочу створювати очікування. Але там цифри не ка-
тастрофічні. Є сподівання, що більш-менш всі балан-
си будуть збережені», – сказав він.

Уряд почав роботу над бюджетом країни на 2023 
рік – в межах бюджету також створять Фонд опера-
тивного відновлення, куди міжнародні донори змо-
жуть спрямовувати кошти.

Пріоритетами державного бюджету на 2023 рік є 
збереження макрофінансової стабільності, фінансу-
вання ЗСУ та підтримка людей.

Економічна правда

У Нідерландах, Німеччині та Чехії знову 
видно так звані «голодні камені» на деяких 
ділянках річок, де рівень води через посуху 
опустився до рекордно низьких показників. 
Про це пише «Європейська правда».

На «голодному камені» у минулі століття роби-
ли позначки критично низького рівня води в річках 
— провісника голоду. «Плач, коли бачиш мене» - це 
можна прочитати на висохлому камені в річці Ельбі.

Наприклад: голодний камінь у Рейні біля німець-
кого міста Вормс. Найдавніший напис датується 1857 
роком. Пізніше дописали «голодний 1947 рік». Та-
кож камінь стало видно в посушливі літа 2003 і 2018 
років. 

Одні висихають кожні кілька років, інших бачи-
ли лише кілька разів. Найстаріша відома згадка про 
дуже низький рівень води відноситься до 1417 року. 
Вона була знайдена у річці Шпрее неподалік Берлі-
на. Нагадаємо, найсильніша посуха в Італії за останні 
десятиліття призвела до зниження рівня озера Гарда, 
найбільшого озера країни, майже до найнижчого рів-
ня, який коли-небудь був зафіксований.

Про це повідомила  керівник Північно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Суми) Ірина Свистун: «На Полтавщині побрали-
ся більш як 5 580 пар закоханих, на Чернігівщині за-
реєстровано близько 2 480 нових родин, а в Сумській 
області – майже 2 420».

Загалом, з 24 лютого, фахівці Північно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юсти-
ції (м. Суми) засвідчили понад 10 тис 470 одружень.

У Градизькій громаді у віддаленому селі вирішили 
не вмикати вночі сирени на випадок «повітряної три-
воги», бо раніше це робили добровольці, які організо-
вували цілодобові чергування. Про це ЗМІСТу роз-
повів голова Градизької громади Мирослав Носа 16 
серпня. Видання «Програма плюс» пише, що сирени 
вночі не вмикають, бо голова старостинського окру-
гу вважає, що вони заважають спати вночі. У громаді 
кажуть, що це не так і причина зовсім інша.

Назву села у громаді називати не хочуть. Мирослав 
Носа каже, що у всіх старостинських округах закли-
кають дотримуватися правил безпеки воєнного стану 
й громада робить усе можливе, аби убезпечити жите-
лів. У ситуації з нічними сиренами принципової по-
зиції когось конкретного немає також: «Люди вночі 
не реагують на сирени. Цим займалися доброволь-
ці, які чергували, але люди не залізні. У всіх є робо-
та, а це все складно. Сповіщення є в денний період, 
поки люди на роботі. Ще раз запропонуємо грома-
ді брати участь у цілодобовому чергуванні на сире-
нах. Там живе мало людей, тому це складно, кожен 
цінує роботу».

За словами Мирослава Носи, бажання брати участь 
у чергуваннях зменшує також поліція, що чергує у 
громаді щоденно. Жителі вважають, що до них став-
ляться упереджено, адже поліціянти постійно сте-
жать за місцевими рибалками, які й беруть участь у 
чергуваннях. Тож у селі вирішили, що не мають мож-
ливості витрачати сили на перевірки на роботі, а по-
тім ставати на чергування.

Нині селу запропонують відновити стеження за 
нічним оповіщенням про «повітряну тривогу» для 
їхніх жителів, але вірогідність що це станеться є 
невисокою.

«ГОЛОДНІ КАМЕНІ»

ДЕРЖБЮДЖЕТ-2023 
БУДЕ НАДЗВИЧАЙНО 
ЖОРСТКИЙ 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 
ВІДМОВИВСЯ ВМИКАТИ 
СИРЕНИ, БО ВОНИ 
ЗАВАЖАЮТЬ СПАТИ

З ПОЧАТКУ ВІЙНИ ОДРУЖИЛИСЯ 
МАЙЖЕ 6 ТИСЯЧ ПАР
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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

Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

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

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 

корів, тільних телиць, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

свиней 
кнурів
биківКУПЛЮ
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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 
переоформленням. Тел. 0500339845
 БУДИНОК, с. Качаново, з/п 68,3 
м.кв., з/д 40 соток, господарські 
споруди, погріб, л/к, сарай, газ, 
гарне місце. Ціна договірна. Тел. 
0993384276. 
 1/2 БУДИНКУ. Всі зручності, центр. 
Тел. 0978238683.
 БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 80 м.кв. Всі 
господарські споруди, зручності. З/д 
10 соток. Недорого. Тел. 0953995098.
 3-КІМН.кв., 5-й поверх, лічильники, 
опалення централізоване, не кутова, 
вул. Полтавська, 100. Тел. 0667121463
 1/2 БУДИНКУ,неподалік центру. 
Газ, вода, господарські споруди, з/д 
7 соток, приватизована. Можливий 
обмін. Тел. 0955711574

КВАРТИРИ
Продаж

 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
 КВАРТИРА, пров. Прокоповича, 2А. 
Тел. 0675312909
 2-КІМН. кв., 30 м.кв., 1-повер-
ховий будинок, р-н В. Круга. Газ, вода, 
лічильники. Без зручностей. Сарай, 
погріб. Недорого. Торг при огляді. Тел. 
0669129442.
 2-КІМН. кв., р-н Черемушки. Тел. 
0958357038.





ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

 З/Д 16 соток, приватизована, з 
фундаментом, 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 дого-
вірна. Тел. 0956843543

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

 БАЗА у м. Гадяч, р-н з/д вокзалу. Або 
здам в оренду. Тел. 0662297556м

ГАРАЖІ
Продаж

 ГАРАЖ, 6х4м. Бетонне перекриття. 
Біля складів ЦО. Тел. 0500385403
 ГАРАЖ, р-н Вовча. Тел. 0503224482. 
 ГАРАЖ, 6х4м., з оглядовою ямою 

та підвалом, КП «Черемушки». Тел. 
0667789136, 0678692045

ЗДАМ

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790.
 1 КІМН. кв., подобово, р н Чере-
мушки. Тел. 0501607067
 ГАРАЖ у районі автопарка. Великий, 
можна під мікроавтобус. На тривалий 
термін. Тел. 0994703562 
 1 КІМН. кв., в приватному секторі, 
на тривалий термін одинокому або 
сім’ї без дітей. Вмебльована, пральна 
машина, душова, холодильник, TV. 
Гаряча вода є завжди. Тел. 0994703562

ЗНІМУ

 ЖИТЛО недорого. Тел. 0668609417. 
 КВАРТИРУ або кімнату у гуртожитку 
у Полтавській області. Тел. 0969566443

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
 СІВАЛКА зернова 6,3 м. Повний 
комплект. Тел. 0680539775
 БОРОНИ, 4 шт., вісь до причепа на 8 
шпильок з дисками. Тел. 0680278229.

АВТО
Продаж

 ВАЗ-21043, 1999 р.в. Тел. 
0990029832
 VW Passat на з/ч. Тел. 0509265884

МОТО
Продаж

 МОТОЦИКЛ BAJAJ Boxer BM-150UG, 
2019 р.в., КПП 5ст., гарний стан. Про-
тикрадіжна система, підігрів керма, 
тахометр. Тел. 0957702302.    
 МОТОЦИКЛ «Планета» із коляскою. 
Потребує невеликих вкладень. Ціна 4 
тис. грн.., без торгу. Тел. 0999031873

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

 Б/В ГУМА ТА ДИСКИ з Європи. 
Великий вибір на будь-який 
бюджет. Під замовлення і в наяв-
ності. Тел. 0668088886 (Сергій)
 КОЛЕСА з дисками до УАЗ «кен-
гурятник», піддон масляний до УАЗ. 
Двигун до ГАЗ-24.10 (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
 ФОП Чемерис Олександр Васи-
льович: продам пиломатеріали по 
району та області. Тел. 0990239327

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, ксе-
рокс. 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
 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
 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
 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)
 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
 ГАЛЕНДРИ до чавунних батарей. 
Тел. 0502340603
 ПШЕНИЦЯ, ячмінь. Тел. 0506740355 
 ЗЕРНО пшениці цьогоріч-
ного урожаю. Ціна договірна. Тел. 
0996877842, 0668865720
 ВЕЛОСИПЕД дитячий 7-10 років. 
Столовий буряк. Тел. 0509779570
 МЕБЛІ. Стільці. Бак для душа, зерна. 
Сітка рабиця.  Велосипеди. Палатка. 
Каністри. Бочки. Взуття дитяче,  жіноче 
35-37 р. Телевізор. Відеомагнітофон, 
колонки. В’язальна машина. Китайська 
роза, фікус. Тел. 0955711574
 ТЕЛЕВІЗОР «Thomson», розмір 
екрану 42х32, кольоровий, 2002 р.в. м., 
Гадяч. Тел. 0999533821. 

 КОМПРЕСОР автомобільний, стаці-
онарний, 220В. Тел. 0999533821.
 ПЛИТА ГАЗОВА «ARDO», 4-кам-
форна, із нержавіючої сталі, колір 
«металік», б/в, гарний стан. Ціна 4 тис. 
грн.. Тел. 0509804216
 ПШЕНИЦЯ та ячмінь. Тел. 
0666235938 (Іван)
 СТІНКА – вітальня, стіл поліро-
ваний. Камера холодильна на 6 ящиків. 
Тумба для одягу. Тел. 0509969314, 
0973932738. 
 ГРУШІ до свята. Багато, дешево. 
Плата символічна, до відра безко-
штовно. Тел. 0509706685.  
 ТЕЛЕВІЗОР «Rainford», стабілізатор 
напруги, стільці, банки 1, 3, 10л. Тел. 
0666503404. 
 ВЕЛОСИПЕД дитячий, спортивний, 
тренажер AB King Pro, акордеон, 
ліжечко дитяче з матрацом, коляска 
трансформер. Тел. 0662180357. 
 ТАЗ цинковий, посуд, одіяла шер-
стяні, горшки для квітів, великі. Тел. 
0992739512. 
 КОЛЯСКА інвалідна, б/в. Тел. 
0958024746. 
 ЗЕРНО ячменю та пшениці. Тел. 
0667388219
 ПШЕНИЦЯ, ячмінь. Тел. 0502241769, 
0972210906
 КОТЕЛ твердопаливний «Маяк-16» 
АОТ Стандарт +. Новий, в упаковці. 
Ціна нижча. Тел. 0997648724. 
 ПШЕНИЦЯ. Урожай 2022 року. Недо-
рого, ціна договірна. Тел. 0953205848
 КОТЕЛ опалювальний під дрова і газ, 
б/в, ціна 400 грн. Тел. 0669749666. 
 ВЕЛОСИПЕД для дівчинки 4-9 років, 
1000 грн. Крила передні, нові, до ВАЗ-
2101-02, 200 грн. Тел. 0662683686

ТВАРИНИ
продаж

 КОЗИ ДІЙНІ. Тел. 0504047052.
 КОЗИ КОМОЛІ (БЕЗРОГІ): одна 
коза бурої масті, чеської породи, друга 
— чорної масті, альпійської породи. 
Молоко смачне, без сторонніх запахів, 
придатне для виробництва творогу, 
сметани, масла. Зацікавленим зверта-
тися за телефоном: 0962166411
 ТУШКИ бройлерів та кролів. Тел. 
0995484823, 0992488500
 ПОНІ пегової масті, дівчинка. 
Або обміняю. Ціна договірна. Тел. 
0504047052. (19)
 БИЧОК джерсійської породи, вік 
3 міс. Або обміняю на зерно. Тел. 
0504047052. (19)
 ТЕЛИЦЯ, вік 2 роки, тільність 2 
місяці. Тел. 0500512058
 КОЗА, 2 цапики, кізочка – 6 місяців. 
Тел. 0666100366. 
 КОЗЕНЯТА зааненської породи. 
Цапики і кізочки, вік 3 міс. Тел. 
0995586145.

КУПЛЮ

 ПЛИТУ газову б/в, 2-х, 4-х камфорну. 
Тел. 0993706467
 КІЗ, цапів – 10, 12 грн./кг., овець – 
25, 30 грн./кг. Електронні ваги. Тел. 
0990128098 (Олег)
 ПШЕНИЦЮ, ячмінь, овес, кілька тонн. 
Тел. 0668165445

 ЗМІШУВАЧ фарфоровий старого 
зразка або букси до нього. Дорого, 
можна б/в. Тел. 0956433039.  
 КАРТОПЛЮ велику. Тел. 0665435510
 КИЛИМ 3,0х2,2м. Унітаз. Бак для 
душу на 30-35 літрів. Тел. 0669740158

БЮРО ЗНАХІДОК

 ВТРАЧЕНИЙ ДОДАТОК до диплома
ТА №41368959 виданий Полтавським 
національним технічним універси-
тетом ім. Юрія Кондратюка за спеці-
альністю «Облік і аудит» кваліфікація 
«Спеціаліст з обліку і аудиту» виданий 
30.06.2011 року на ім’я Марії Анатолі-
ївни Клименко. 

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), 
фундаментні траншеї. Виконуємо 
земельні роботи. Тел. 0502380458, 
0956120524
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
пилососів, холодильників, чистка бой-
лерів та іншої електротехніки. Виїзд 
майстра. Зварювальні роботи, пайка. 
Спилювання дерев різної складності. 
Тел. 0997199623. (Олександр)
 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗІЛ-СА-
МОСКИД. Привезу: пісок, щебінь, гран-
відсів. Вивезу сміття, тощо. Доставка 
по місту та району. Тел. 0667030045, 
0987650405
 ТОКАРНІ РОБОТИ, м. Гадяч. Тел. 
0984628507 (Анатолій)
 РОЗПИЛ ДЕРЕВ будь-якої склад-
ності. Покос газону та трави. Тел. 
0502300290 (Юрій)
 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., самоскид; 
Mercedes Sprinter до 2,5т., бортовий. 
Цегла б/в, щебінь, пісок, глина, чор-
нозем, 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
 ПРИВЕЗУ ДРОВА. Тел. 0955250575, 
0667409268
 ВИКОНАЄМО РОБОТИ: якщо у вас 
є тріщини у будинку, то вам до нас. 
Копаємо, армуємо, заливаємо бетон! 
Монтаж/демонтаж дахів та парканів. 
Тел. 0991447497
 КОПАЄМО КАНАЛІЗАЦІЙНІ ЯМИ, 
туалетні ями (обкладаємо цеглою), 
фундаментні траншеї. Виконуємо 
земельні роботи. Тел. 0502380458, 
0956120524
 УТЕПЛЕННЯ ПРИВАТНИХ 
БУДИНКІВ ТА БАГАТОПОВЕРХІВОК. 
Комплексний ремонт житла. Профе-
сійно, якісно, відповідально! Бригада 
без шкідливих звичок. Телефонуйте, за 
ціну домовимось. Тел. 0667103165
 БРИГАДА БУДІВЕЛЬНИКІВ виконає 
роботи: каналізація та переливні 
ями, траншеї, кладка цегли та блоків. 
Дахи, паркани. Бетонування та інші 
будівельні роботи. Тел. 0960767071, 
0669958382.(10)
 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової техніки. 
Ремонт електроінструментів. Тел. 
0953255822, 0678862611

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 
 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
 В продовольчий магазин в м. Гадяч 
потрібні ПРОДАВЦІ. Тел. 0504044106
 ПОТРІБНА ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ за 
інвалідом І групи. Тел. 0990743620. 

ЧИСТИМО ТА ПОГЛИБЛЮЄМО 
КОЛОДЯЗІ. Встановлюємо 

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

25.08.2022

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

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

КУПЛЮ

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

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

макулатуру, поліетилен, беги 

Тел. 0501838458, 0980922374

Тел. 0507747092

СІК
ОЛІЯ
ДЕРТЬ

з вашої сировини
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КОЗАКИ БУЛИ СОЦІАЛЬНОЮ ЕЛІТОЮ 
— ЗАБУТИЙ СПАДОК ПОЛТАВИ

Якби Полтава на мить струсила 
з себе імперське минуле, що 
перетворило її на губернське, 
а потім радянське місто, 
якою б ми її побачили? З 
погляду російського наративу, 
Полтавська битва вважалася 
єдиною історичною подією, що 
сформувала місто. В цій статті 
наше завдання — розвіяти 
цей міф. «Полтавська хвиля» 
продовжує серію матеріалів 
полтавського блогера-історика 
Романа Гежі.

Уявімо 1482 рік. Після тривалих 
спустошливих нападів кримських татар, 
старій літописній Полтаві прийшов кі-
нець, як і багатьом іншим поселенням 
Полтавщини. Місто відновлювало жит-
тя тривалий час.

У роботах дослідниці Олени Ко-
валенко, 1430-1608 роки вказані як 
період, коли Полтава була пусткою. 
Вона значилася лише як земля, що 
була у власності могутніх литовських, 
польських і руських (не російських) 
магнатів, які передавали її один одно-
му чи захоплювали як у класичному 
європейському середньовіччі.

Полтава належала Києву та була у 
власності спочатку Вітовта, тоді Оль-
герда, далі князів Глинських, Жолкев-
ського, Конєцпольського та наостанок 
Вишневецького. Після цього почался 
повстання.

Полтава як фортеця Речі 
Посполитої
У 1608 році Річ Посполита збуду-

вала Полтавську фортецю для захисту 
польських володінь від кримських та-
тар і записала її як «пуста слобода». 
Поступово сюди, до Іванової гори, по-
чали прибувати ремісники, селяни, ко-
заки, які звільнялись короною від по-
винностей на 15-20 років.

Полтавська фортеця чимось була 
схожа на інші правобережні фортеці, 
такі як Високий Замок у Львові чи 
Кременець. У нас вона звалась Верх-
ній град. Однак ці мури були скорі-
ше земляними валами з частоколом, 
аніж справжньою фортецею.

Високе плато з двох боків було 
оточене глибокими ярами: зі східно-
го — Панянка, а з західного — Ма-
зурівка. Сучасна вулиця Небесної сот-
ні утворювала доволі неприступний 
трикутник, який треба було обороня-
ти лише з третьої сторони — понад 
Петровським і Сонячним парками, де 
знаходився вал і рів фортеці.

Нині ці парки логічно відділяють 
центри міста — козацький Соборний 
майдан та імперський Корпусний парк. 
Тоді, звісно, існував тільки перший. 
Пізніше, у 1640 фортецю розширили 
на територію сусіднього пагорбу, тоб-
то до парку «Перемога».

Навколо Старого города існував 
форштадт — заселене місто з брама-
ми у фортецю.

Поділ, Павленки, Панянка, Кобища-
ни — передмістя, що залюднювалось 
разом із фортецею.

Селітряна держава
Сильним поштовхом для заселення 

міста стала селітра — основа для ви-
готовлення пороху. Ця речовина має 
доволі цікаву природу. Для її виго-
товлення використовують перегній із 
могил і старих валів городищ. Масш-
таби виробництва селітри на Полтав-
щині були величезними, область на-
віть називали «селітряною державою».

Річ Посполита встановила монополію 
на виробництво селітри й жорстко це 
регулювала. Хоча після повстання в 
Гетьманщині кожен козак вмів її ро-
бити, до того ж більше не потріб-
но було поставляти селітру польсько-
му війську.

По річках Сула, Псел, Ворскла та 
Орел було зафіксовано безліч май-
данів, які вважають залишками се-
літряного промислу. До наших днів 
збереглося близько 250 понівечених 
селітроварниками курганів. Серед них 
і найбільший майдан України – Роз-
рита Могила.

Карта міста та перший 
урбаністичний центр
Полтавські вулиці називались від 

роду діяльності ремісників, які се-
лилися на них колективно: Гончар-
на, Ковальська, Чоботарська, Млин-
ська тощо. Нині сітка вулиць вже, 
звісно, інша.

Вже в середині 18 століття Полта-
ва налічувала десь 43 вулиці, назви 
яких були пов’язані не тільки з ді-
яльністю ремісників, а й з напрямка-
ми, як от Київська чи Павленківська, 
а також назв соборів.

Наприклад головною вулицею була 
не сучасна Соборності, а сусідня Пи-
липа Орлика, яка тоді називалась 
Успенська на честь Успенського собору.

Своїм виглядом полтавські вулиці 
суттєво відрізнялися від вулиць за-
хідноєвропейських міст. Мандрівники 
описували їх так:

«Вулиці прямі, але не бруковані, 
тому в дощовий час через слабку му-
лувату землю за брудом майже не 
прохідні».

Але насправді на сучасній пішохід-
ній вулиці існувала дерев’яна вимост-
ка, тому її ще називали Мостова.

Кожне старе місто мало Ринкову 
площу. В Полтаві це був Соборний 
майдан біля сучасної альтанки. Це 
була не просто площа, а головний 
центр суспільного життя. Щопонеділка 
і щоп’ятниці там відбувалися міські 
торги, на яких продавалося все, що 
привозили купці здалеку і з околиць.

Соборний майдан — це перший ад-
міністративний центр Полтави. Тут 
розташовувалися магістрат, перший і 
другий, де відбувалось самоврядуван-
ня та суд, полкова канцелярія, де за-
ймались військовими справами Пол-
тавського полку. Поруч із собором 
були розміщені склади полкової арти-
лерії та в’язниця — «секвестр». Зго-
дом на Соборному майдані збудували 
Успенський собор, спочатку дерев’я-
ний. Перша згадка про нього була у 
1695 році.

Крім того, Ринок залишався місцем 
виконання публічних покарань засу-
джених злочинців. Наприклад шахраїв 
тоді карали особливо жорстоко — спа-
лювали живцем (книга Юрія Волоши-
на «Козаки і Посполиті»).

Існують виписки з журналів позовів, 
де часто зустрічається звинувачення 
одними полтавцями інших у відьом-
стві, офіційно це називалося «волшеб-
ництво», але згадок про суд над та-
кими не було.

Релігійне життя відбувалось в єди-
ній на той час дерев’яній Спаській 
церкві, перша згадка про яку датуєть-
ся 1669 роком. Впродовж свого існу-
вання Полтавська фортеця перетвори-
лася на релігійний центр, найвищими 
й найкращими спорудами тут були 
церкви, згодом їх налічувалося чотири 
в межах фортеці та ще дві під вала-
ми в форштадті.

Всі будівлі у фортеці та в зовніш-
ньому місті довгий час були лише 
мазаними чи дерев’яними, при чому 
другий тип був значно дорожчий. На-
приклад під час опису двору козака 
Павла Плакси в 1777 році його клу-
ня виявилася дорожчою за хату, бо 
була дерев’яною. Кам’яних будівель 
майже не було, лише церкви, які зво-
дились на зміну старим дерев’яним.

Спадок європейської 
правової системи в Полтаві

Важко пояснити, чому люди залиша-
лись тут, коли була можливість йти 

далі у вільні землі. До того ж це те-
риторія пограниччя, відкрита постій-
ним загрозам з боку південних зе-
мель. На момент 1646 року на кінець 
Вишневеччини в Полтаві вже жило 
сім тис. людей, хоча 50 років тому 
місто називали «пустою слободою». Це 
означає, що Вишневецькі дійсно щось 
запровадили.

У 1600-х роках найбільші в Україні 
земельні володіння належали князям 
Острозьким та Вишневецьким, між 
ними часто виникали конфлікти. Ви-
шневецькі — найбільші збирачі Ліво-
бережних земель на той час, і Пол-
тава не стала виключенням.

Оскільки центром Вишневеччини 
були Лубни, то можна уявити, що це 
Лубенське королівство, а Полтава — 
свого роду крайня фортеця для захи-
сту від нападу татар. Якщо поглянути 
на карту, то формально так і було.

Відомо, що Вишневецькі масово ви-
борювали для своїх містечок Магде-
бурзьке право, як було на землях 
Польщі та Німеччини. А це означало 
схоже судочинство і найголовніше — 
виборну систему.

Згідно з поширеною версією Полта-
ва саме під час Вишневеччини впер-
ше отримала Магдебурзьке право, хоча 
це точно ніде не задокументовано. Ка-
жуть,нк дерев’яний магістрат згорів 
під час Полтавської битви, відповід-
но всі привілеї теж. Через 100 років 
полтавці казали: за давніх королів ми 
мали Магдебурзьке право і привілеї в 
нас були, поверніть нам його. Отже, 
воно для нас багато означало.

Гетьман Розумовський затвердив 
Магдебурзьке право для Полтави уже 
вдруге. Його надали за часів автоно-
мії Гетьманщини під росією у 1752 
році, але в самому кінці. Полтава од-
нією з останніх отримала його і була 
найсхіднішим містом у Європі з Маг-
дебурзьким правом. Попри всі уріза-
ні повноваження, право внесло певні 
риси західноєвропейського устрою до 
українських міст.

Є підстави казати, бо про це свід-
чать виписки із судових справ часів 
Гетьманщини в складі Росії, що люди 
посилались до Литовського статуту, 
який був закріплений на цих зем-
лях раніше. Ця тема чудово висвітле-
на у книзі Юрія Волошина «Козаки 
і посполиті».

Судові справи з полтавського ма-
гістрату дозволяли зрозуміти систе-
му матеріальних та духовних ціннос-
тей. Найбільша матеріальна цінність в 
Полтаві, на яку посягали, була худо-
ба, а духовна — честь.

Широкі верстви козацтва, навіть 
найбідніші, послуговувались Литов-
ським Статутом і ототожнювали себе 
зі шляхтою. Статут декларував рів-
ність громадян незалежно від соціаль-
ного стану та походження, віротер-
пимість, відповідальність суддів перед 
законом, заборону перетворювати віль-
них людей на рабів та інше. Мені 
здається, в цьому Статуті й полягає 
наша головна відмінність від східних 
і південних сусідів.

З ліквідацією Гетьманщини Москва 
започаткувала власне, як ми знає-
мо «прозоре і чесне» судочинство без 
Магдебурзького права.

Лицарство — 
забутий8 спадок Полтави 

Котляревський, який жив у часо-
вих рамках ближчих до Гетьманщини, 
писав красномовно про козаків: «Як 
славной пам’яті бувало, у нас в Геть-
манщині», «За милу все отдать готові 
— клейноди, животи, обнови. Однак 
дорожча милої — це честь».

Була козацька старшина, була вій-
ськова повинність, були привілеї. Ко-
зак вільно розпоряджався своїм жит-
тям і своєю землею. Відповідно козак 
для поневоленого кріпака — це при-
клад для наслідування та шани на 

всі покоління вперед. Мабуть, поло-
вина творів українських митців — це 
романтика про козацтво. То чим це 
не лицарство?

Не всім відомо, що козацтво в 
Полтаві дуже часто мало освіту, ста-
вало, наприклад будівничими, управ-
лінцями, чи митцями, набуло шляхетні 
ознаки, по суті стало новою шляхтою. 
Але через радянський та імперські 
дискримінуючі наративи та викривле-
ні відомості, зараз ми сприймаємо ко-
зацтво як шароварщину, щось абори-
генне, неписьменне і з чого можна 
поглузувати.

На думку викладача Гарварду Пло-
хія, козаки — це повстанці, воїни, на-
падники, грабіжники, торговці, все в 
одному, але тільки на початку. Вони 
були тими, ким у свій час були ві-
кінги Київської Русі, а тоді вони по-
ступово трансформувалися в еліту.

Історик Юрій Волошин так моделює 
середньостатистичного жителя Полтави: 
«Хай він буде козаком на Подолі з 
прізвищем Носенко, (найчастіше пріз-
вища в Полтаві вказували на фізичні 
особливості найпершого предка, в цьо-
му випадку — довгий ніс).

Він мав родину – десь 5-6  осіб, 
дітей було трійко, може, більше. Він 
живе в Полтаві. Він не платить в 
місті податку, лише невеликі оклади, 
але несе козацьку службу. Він має 
біля Полтави, поза межами міста, на-
діл землі, з якої веде господарство. 
Там сіє здебільшого жито, овес, мен-
ше пшеницю. Він може мати хутір 
десь біля Ковалівки на річці. На цьо-
му хуторі він може розводити худобу, 
може мати пасіку і шматок річки».

Рівні права мали як звичайний ко-
зак, так і старшина, бо на гродських 
судах судитися міг будь-хто незалеж-
но від чину, цьому є документальні 
підтвердження.

Згідно зі збереженими документами, 
найпершим відомим козаком у Полта-
ві був Григір Масло. Масло або Мас-
лоу — україноруський православний 
козацький рід. Хто знайомий з піра-
мідою потреб Маслоу науковця Абра-
гама Маслоу, який був родом з Киє-
ва, зрозуміє, в чому тут зв’язок.

Найпопулярніший козак з Полтави 
— це Яків Остряниця або Іскра. Це 
не просто козак, а перший полковник 
Полтавського війська Речі Посполитої, 
який організував повстання ще перед 
Хмельницьким у 1638 році, але не-
вдало. Отож Полтава одна з перших, 
хто започаткував рух визволення се-
лян із польської панщини.

Син Якова — Іван Іскра був тим 
самим козаком з легенди про Марусю 
Чурай, який не дав стратити Ма-
русю. Він був полтавським сотником 
за протекції Мартина Пушкаря.

Найвідоміший полтавський козак 
за межами Полтавщини — це Мар-
тин Пушкар або Мартин Полтавський, 
права рука Богдана Хмельницького. 
Йому стоїть пам’ятник на Половках 
біля історичного поселення Пушкарів-
ка. Відомий також тим, що започат-
кував наш Хрестовоздвиженський мо-
настир у 1650 році.

До певного періоду частка козаків 
у Полтаві була незначна і всі визна-
чали себе більше за родом діяльності, 
аніж етнічно. Основну частину людей 
складали місцеві русини з діда-праді-
да, або діти змішаних шлюбів із по-
ляками, московитами, татарами.

Однак уже в описі Гетьманщини 
вказано, що більшість людей у Пол-
таві стали визначати свою національ-
ність як козаки, це був новий по-
літичний народ. За часів Богдана 
Хмельницького і його повстання вся 
Україна «покозачилася», так дослів-
но зазначали польські літописці. Схо-
же на те, що в цей момент і постала 
вільна від Речі Посполитої та Москви 
Україна, але, на жаль, швидко втрати-
ла це становище.
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Аграрії Полтавщини намолотили 1,2 млн тонн зер-
на нового врожаю. Так, ранні зернові й зернобобові в 
регіоні вже зібрані на 80% площ – 296 тис. га.

Зокрема, пшениці намолотили 910 тис. тонн, яч-
меню – 270 тис. тонн, гороху – 20 тис. тонн, жита – 
11 тис. тонн. Окрім того, зібрали 61 тис. тонн насін-
ня ріпаку.

Дмитро Лунін, голова Полтавської ОВА.

Розмір допомоги за один день лікарняного з люто-
го зріс на 37,5 гривні.

Про це з посиланням на Фонд соціального стра-
хування повідомляє Урядовий портал, передає 
Укрінформ.

«Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій 
втраті працездатності за підсумками липня склав 
438,54 гривні – на 37,52 грн більше, ніж у січні цього 
року. Загалом з лютого розмір допомоги від Фонду 
соціального страхування України за один день пере-
бування на лікарняному зріс на 9,4 відсотка», - йдеть-
ся у повідомленні.

Зазначається, що розмір допомоги з тимчасової 
втрати працездатності залежить від тривалості стра-
хового стажу працівника та становить 50% середньої 
заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 
60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) 
і 100% (якщо стаж – понад 8 років, або за наявності 
пільг чи окремих норм відповідно до законодавства).

Найбільший середньоденний розмір допомоги за 
лікарняними у липні 2022 року був у Луганській об-
ласті (570,3 грн), Запорізькій області (557,4 грн) і у 
Києві (510,7 грн). Найменший – у Кіровоградській 
області (365,2 грн).

Підкреслюється, що дата фінансування допомог за 
лікарняними прямо залежить від дати подання робо-
тодавцем заяви-розрахунку.

«БМ»

У липні українці придбали та зареєстрували 1 тис. 
732 автомобілів на електротязі, що у 2,3 раза більше, 
ніж минулого року, і на 64% відносно показника по-
переднього місяця.

Про це повідомляє «Укравтопром» в Telegram.
Однак частка нових машин в реєстраціях електро-

мобілів склала лише 11% проти 20% в липні 2021 
року.

Відзначається, що найпопулярнішим легковим ав-
томобілем на ринку повністю електричних авто зали-
шається Nissan Leaf. У липні свою першу реєстрацію 
в Україні пройшли 288 авто цієї моделі.

Друге місце займає Volkswagen Е-Golf, яку обрали 
151 автомобіліст.

На третьому місці - Volkswagen ID.4. В активі цієї 
моделі 134 реєстрації.

Також в ТОП-5 липня потрапили Renault Zoe – 112 
шт. і Tesla Model 3 – 75 шт.

«Всього, з початку року український парк авто-
мобілів на акумуляторних джерелах живлення по-
повнили майже 5,9 тис.машин, що на 34% більше, 
ніж за аналогічний період 2021 року», - йдеться в 
повідомленні.

Ситуація на ринку авто:
Протягом липня, за місяць після скасування пільг 

на розмитнення імпортних товарів, ринок нових лег-
кових автомобілів в Україні збільшився більш ніж 
на чверть.

Протягом липня 2022 року українці придбали 
та зареєстрували понад 3,6 тисячі нових легкових 
автомобілів.

«БМ»

Цього року в Україні очікується на 32% менше сіль-
госпкультур, ніж за останні 3 роки. Не дивлячись на 
це, експортний потенціал України перевищить 50 
млн т. Найбільше доходів аграріям принесе експорт 
кукурудзи. Таку думку висловив експерт компанії 
Capital Times Артем Щербина.

За оцінками KSE Агроцентру, протягом 2022-2023 
маркетингового року аграрний експортний потенці-
ал України перевищить 50 млн т.

Виторг від експорту розподілиться наступним 
чином:

кукурудза — $5,8 млрд;
соняшникова олія — $3,2 млрд;
пшениця — $2,6 млрд;
насіння ріпаку — $1,6 млрд;
ячмінь — $600 млн;
соєві боби та продукти переробки — $750 млн.
Таким чином, сукупна виручка аграріїв може склас-

ти близько $14,7 млрд.
Аgronews.ua

Перша половина серпня для операторів вітчизня-
ного ринку свинини завершується з нотками легко-
го ажіотажу, а ціни реагують відповідно.

Про це говориться у повідомленні асоціації «Сви-
нарі України».

Торги цього тижня завершилися подальшим під-
вищенням цін закупівлі: більшість товарних партій 
реалізували в межах 62-65 грн/кг. Так, на сході та за-
ході країни ціни тяжіли до позначки 65 грн/кг, тоді 
як у центральних областях переважно становили 62-
64 грн/кг.

«Постачальники живця відзначили високу актив-
ність заготівельників минулої п’ятниці та констату-
вали, що попит помітно перевищував наявні товар-
ні обсяги.

Відповідне констатують і представники м’ясопере-
робки, додаючи, що кінцева реалізація свинини йде 
досить жваво. Хоча частина з них не впевнена у тому, 
як ринок відреагує на новий рівень цін, проте щонай-
менше очікують консолідації цін в усіх регіонах на 
рівні цьоготижневої максимальної позначки та пере-
думов для зміни напряму руху цін наразі не бачать», 
— говориться у повідомленні.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Ві-
ктор Микита на своїй сторінці у Facebook.

«Закарпаття готується прийняти естафету найпо-
тужнішого виробника солі в Україні. Нарешті може-
мо повідомити, що на території Буштинської грома-
ди Тяvчівського району стартували роботи в межах 
інвестиційної угоди з ТОВ «Катіон інцест». Мова 
vпро кейс, котрий дозволить розробляти Буштин-
ське соляне родовище та добувати до 150 тисяч тонн 
солі на місяць методом підземного вилуговування че-
рез бурові свердловини з поверхні землі», – йдеться 
в повідомленні.

Зазначається, що в Буштині після попередніх гео-
логічних досліджень виявили колосальний соляний 
пласт – від 35 до 500 метрів.

Уже розпочалися інженерні роботи з будівництва 
під’їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, об-
лаштували місця для працівників, закупили сучас-
не обладнання для глибокого промислового буріння.

За інформацією фахівців, вже через 6 місяців буде 
перша добута сіль. Родовище зможе забезпечити 
100% потреби України у технічній солі, яку поста-
чатимуть для утримання доріг у зимовий період. За-
раз потреба країни в такій солі – до 450 тисяч тонн 
на сезон.

Після планового розвитку інфраструктури під-
приємство розпочне постачання столової солі для 
населення.

В ОВА зазначають, що надали інвестору макси-
мально сприятливі умови, домовилися про розгляд 
додаткових опцій у межах індустріального парку, ко-
трі дозволять підприємству швидше розвиватися.

Нагадаємо, що загалом Україна багата на сіль – її 
значні поклади на території нашої держави станов-
лять понад 16 млрд тонн.

На українське садівництво значно вплинув фак-
тор активних бойових дій і агресії з боку рф. Прямий 
ефект від окупації – мінус 5% від загальних площ під 
яблуневими садами.

Про це розповів керівник аналітичного напряму 
проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти» Євген Ку-
зін під час онлайн-конференції «Яблучні прогнози 
2022».

«В цілому 5% від площ – це невеликий показник, 
але це якщо говорити про прямий ефект, а найбільш 
значимими будуть непрямі ефекти. Наприклад, 
структура споживання в новому сезоні буде відріз-
нятися від структури в сезоні-2021/22. Насамперед 
через те, що з України виїхало 3-5 млн людей», – роз-
повідає Євген Кузін.

За його словами, саме в західних регіонах, особливо 
весною, змістився центр споживання овочів і фрук-
тів. Також спостерігається відсутність робочої сили 
для ведення садівництва та збору врожаю.

«Крім структури споживання, змінилися і торго-
вельні умови для українських виробників яблук і 
експортерів. Фактично в березні відбувся колапс 
внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Україна втрати-
ла морську логістику для яблук, і потрібно було шу-
кати інші шляхи постачання на пріоритетні ринки», 
– каже Кузін.

Загалом, оцінюючи світовий ринок яблук, експерт 
відмітив, що яблучний сезон буде неоднозначним і 
складним для прогнозування через світові політичні 
кризи, логістичну кризу у світі та природні катакліз-
ми – як, наприклад, остання хвиля посухи, світова 
енергетична криза. Цього сезону по деяким регіо-
нам будуть серйозні коливання у виробництві яблук.

AgroPortal

ЯКІ АВТОМОБІЛІ 
НАБУЛИ ПОПУЛЯРНОСТІ 
ПІД ЧАС ВІЙНИ

ЗБІЛЬШИВСЯ РОЗМІР 
ЛІКАРНЯНИХ ВИПЛАТ

ЦІНИ НА СВИНИНУ

УРОЖАЙ ЗЕРНА 
ПЕРЕВИЩИВ
 1,2 МЛН ТОНН

ПРИБУТКИ ФЕРМЕРІВ 
ЗБІЛЬШАТЬСЯ ВІД 
ЕКСПОРТУ КУКУРУДЗИ

НА ЗАКАРПАТТІ 
ДОБУВАТИМУТЬ 
ТЕХНІЧНУ ТА 
ХАРЧОВУ СІЛЬ 

НАЙБІЛЬШЕ 
ПОДОРОЖЧАЛИ 
ОВОЧІ

В Україні у липні в річному вираженні, у порівнян-
ні з липнем 2021 року, зросли ціни на ряд продуктів, 
зокрема, ціни на хліб та вершкове масло зросли на 
37% і 25% відповідно.

Як повідомляється на сайті Державної служби ста-
тистики, Найбільше за цей час подорожчали овочі — 
на 101,6%. Ціни на хліб та хлібопродукти зросли на 
36,9%, рибопродукти — 32,5%, макаронні вироби — на 
29%, масло вершкове — 25,1%, молоко — 20,9%, цу-
кор — 19,1%, фрукти — 16,4%, близько 8% в ціні до-
дали яйця та соняшникова олія.  

Водночас одяг та взуття подешевшали на 3,4% та 
2,4% відповідно.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, елек-
троенергію, газ та інші види пального на 3,6% відбу-
лося в основному через подорожчання природного 
газу на 5,9%.

Ціни на транспорт зросли на 40,4% в першу чергу 
внаслідок подорожчання пального і мастил на 77,7%. 
Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті 
подорожчав на 37%, у залізничному – на 10%.

«БМ»

Споживча інфляція в Україні у липні 
поточного року становила 22,2% 
порівняно з липнем минулого року, 
а відносно червня — 0,7%. Про це 
свідчать дані Державної служби 
статистики.
Базова інфляція за липень 
становила 1,2% до попереднього 
місяця та 12,7% — з початку року.

УКРАЇНА 
ВТРАТИЛА 5% 
ЯБЛУНЕВИХ САДІВ
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Історія повторюється. Тепер 
Азов. Зданий під московські 
гарантії. Як колись Запорізька 
Січ. Допоки ми не виберемося із 
цього страшного кола - довіри 
до ворога і надії на милість, вона 
повториться знову. 
МАКОВІЙСЬКИЙ МУЧЕНИК

«Ньтъ теперь болье Сьчи За-
порожской въ политическомъ ея 
уродствь»

(З маніфесту Катерини II про ліквіда-
цію Запорозької Січі).

14 серпня, року Божого 1775 від Різд-
ва Христового імператриця Катерина 
ІІ видала указ про ліквідацію Запороз-
ької Січі. 

Дуже символічно. Церква цього дня 
відзначає пам`ять Макавейських муче-
ників. День торжества віри в єдиного 
Бога над спокусами людського світу і 
день жертвування власного життя на ві-
втар цієї віри.

Але це суто християнський аспект 
дня 14 серпня. І був він накладений по-
верх інших автентичних народних тра-
дицій. В Україні здавна день 14 серпня 
мав інше забарвлення та іншу суть. На-
зивали його, ще задовго до поширення 
християнства на Русі, Зільником, Во-
рожбитом, Чаром, Медовим, або Мо-
крим Спасом. Проте, найпоширеніша 
назва була – Маковій. 

Астрономічно Маковія співпадало 
завжди із обжинками, святами врожаю 
та серпневими зорепадами. Тож напе-
редодні жінки брали великі сита і ви-
ходили увечері віяти полущений мак. 
Вважалося, що, як вітер розвіює непо-
трібні зорі в темному небі, так жінка ви-
віює з маку лушпиння, а з ним всі хво-
роби і негаразди.

Чоловіки ж в цей час робили не зовсім 
звичну для нашого часу справу. Вони 
збирали останній мед і … плели вінки 
та в`язали букети з лікарських трав. Це 
був останній день в році, коли трави 
мали цілющу силу. Трав було дванад-
цять: кривавник (деревій), материнка, 
чебрець, пижмо, звіробій, пастуший(пе-
тровий) батіг, полин, золототисячник, 
м`ята, чортополох, багно(багульник), 
нагідки. Вважалося, що після Маковія 
трави і мед втрачають свою силу.

Але була у святкування Маковія ще 
одна вікова традиція. Цей день вважав-
ся, як тепер прийнято казати, професій-
ним святом – днем характерника. 

Люди вірили, що саме на Маковія ха-
рактерники мають найбільшу силу. І, що 
набирають вони її саме від отих серпне-
вих зорепадів у нічному небі.

Сьогодні ми не можемо точно сказа-
ти: як саме святкували наші предки Ма-
ковія. Надто мало згадок у фольклорі, 
відсутні письмові свідчення, втрачені 
традиції. 

Фактично, церква, яка боролась із 
язичництвом, зберегла накладанням 
християнського вчення на давні віру-
вання лише оцей єдиний відголосок 
нашої минувшини – освячення зілля і 
меду та саму назву: Маковій.

Така наша історія. З білими плямами 
піни поверх чужого меду.

Але, я не про те. Я про Запорозьку 
Січ. 

Уже за два місяці після указу стоти-

сячне військо Потьомкіна стояло біля 
козацької фортеці. Січова залога налічу-
вала близько десяти тисяч козаків. Тео-
ретично: можна було оборонятись. Але, 
чекати допомоги не було звідки. Євро-
па переймалася власними конфліктами, 
освоєнням Нового Світу, Вольтером та 
протестанством, Туреччина і Крим були 
виснажені війною з росією, Україна ле-
жала в руїнах, масово зросійщувалась та 
не мала ані політичної волі, ні лідера, ні 
достатніх сил для спротиву.

Кошовий отаман Війська Запрозько-
го Петро Калнишевський, після пере-
мовин з Текелієм, на яких той обіцяв 
помилування козакам і відпущення їх 
додому, вирішив піти на примирення 
і здати фортецю без бою. Узявши хліб 
і сіль, почепивши орден «Андрія Пер-
возваного», який дала йому цариця 
за участь у російсько-турецькій війні, 
вийшов зі старшиною до російського 
війська. 

Увірвавшись до фортеці, російські 
війська знищили все. В руйнуванні Січі 
брали активну участь донські козаки. 
Вони не знали жодного жалю до укра-
їнських «побратимів». Кошового Ота-
мана Петра Калнишевського разом із 
старшинами у кайданах відправили до 
Москви, а потім на каторгу. Частина ко-
зацької старшини була страчена, інших 
направили на будівництво Санкт Пе-
тербурга. На все, що пов`язане з козач-
чиною, було накладено табу. Молодих 
чоловіків масово забирали до російсько-
го війська, або й просто відправляли на 
Сибір, чи освоєння Півночі. Облави ста-
ли звичним явищем по всій Україні.

Так намір Калнишевського зберегти 
козацькі життя на довгі роки обернувся 
смертю козацького духу. Чи вся січова 
залога була згодна тоді з отаманом? Ні. 
Але всі розуміли тодішнє патове стано-
вище Січі та України в цілому, тож пого-
дились. Тільки невеликий загін, в якому 
було кілька козаків-характерників зу-
мів по воді пройти через облогу, забрав-

ши з собою ікону козацької Богородиці, 
скарбницю, зброю, та втекти на Дунай.

Але цьому факту історики не нада-
ють значення, оскільки сам факт ха-
рактерництва ніде не підтверджений, а 
всі легенди про цих людей вважаються 
просто легендами або переказами про 
козацьку медицину.

У той час, коли «побратими» по росій-
сько-турецькій війні нищили українців, 
їхній колишній ворог - турецький сул-
тан Мустафа III виділив козакам, які 
втекли від російського терору, землі за 
Дунаєм, видав клейноди - булаву, бун-
чук, печатку та висвячену Константи-
нопольським патріархом хоругву, в знак 
того, що не має нічого проти православ-
ної віри козаків. 

Отамана Калнишевського за наказом 
Катерини ІІ довічно заслали на Солов-
ки і посадили в підземелля під вежею 
монастиря. Там він пробув наступні 25 
років свого життя в одиночній камері, 
без права спілкуватись із будь-ким, на-
віть, з монахами Соловецької обителі. 
Лише раз на рік, на Великдень, Кошо-
вий отаман мав право вийти надвір. 

Цариця регулярно справлялась про 
те, чи живий ще останній Кошовий ота-
ман Запорізької Січі, та чи не має намі-
ру покаятись і дуже дивувалась тому, 
що отаман так довго тримається за 
життя. Його тримали на хлібі та воді, 
не дозволяли прибиратись і митись, 
Калнишевський не мав права на новий 
одяг та взуття. Єдине, що він міг - чита-
ти Євангеліє, поки був зрячим. В каме-
ру не дозволяли подавати свічку.

Послушники монастиря розповідали, 
що «після Калнишевського залишило-
ся в камері понад два аршини нечистот, 
що, просидівши у в’язниці такий три-
валий час він здичавів, став похмурий 
і втратив зір; що в нього, як у звіра ви-
росли пазурі, довга борода і весь одяг на 
ньому, кафтан з ґудзиками, розпався на 
шматки і спадав з плечей. Від нього тх-
нуло землею, він просив смерті, але зем-

ля не приймала його».
Тільки в 1801 р. імператор Олександр 

І дарував Калнишевському прощення 
і дозвіл повернутись в Україну. Проте, 
Калнишевський вирішив прийняти чер-
нецтво і залишився у монастирі, де й 
помер у 1803 р. Було йому на момент 
смерті 113 років.

У 2008 році Українська Церква про-
голосила Петра Калнишевського свя-
тим преподобномучеником. Поминати 
його належиться разом з усіма україн-
ськими героями 14 жовтня на Покрову.

Може, й так. Проте, є традиція по-
минати святих у день їхньої смерті. Зі 
свідчень козаків, після розгрому Запо-
розької Січі, коли догорала церква свя-
тої Покрови, Калнишевський говорив: 
«Мене вже немає, я помер разом із воль-
ницею козацькою!»

А вольниця померла згідно указу ім-
ператриці Катерини ІІ саме в цей день – 
14 серпня 1775 року. На Маковія.

Де-які історики, все ж, припускають-
ся думки, що Калнишевський був ха-
рактерником. Важко підтвердити, чи 
заперечити. Єдине, що можна сказати: 
характер останній Кошовий Січі, таки, 
мав.

Навіть, в його подвижницві, в терпе-
ливому несенні хреста в`язня, Кални-
шевський мав характер. Він каявся пе-
ред Богом, але не каявся перед росією. 

Так що: згадайте сьогодні про остан-
нього Кошового Запорозької Січі. Він 
зробив для України все, що міг. І, мож-
ливо, там, у Соловецькому монасти-
рі, який в 1930-х роках став Голгофою 
України, його дух стримав чиюсь розпа-
чливу сльозу перед неминучістю смерті.

Маковія. 
Про віяння маку перед зорями ми ні-

чого не знаємо. Святимо зілля і мед. 
Таке в нас Маковія. Добре, якби ще 
пам`ятали про те, що всі угоди з росією 
варті макового лушпиння.

Дзвінка Торохтушко.

АЗОВЦІ, ЯК МУЧЕНИКИ МАКАВЕЇ, 
РУЙНУВАННЯ СІЧІ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Понедiлок буде вдалим для завершення справ, 
що накопичилися, i рiшення особистих проблем. 
Якщо щось не виходитиме, спробуйте не йти про-

боєм, вiдпустiть ситуацiю, повторiть спробу через декiлька 
днiв. Чим менше ви говоритимете про свої намiри i плани, 
тим швидше вони здiйсняться. В середу можливий енерге-
тичний i емоцiйний пiдйом. У п`ятницю вдало пройдуть дiловi 
зустрiчi, пiдписання договорiв i вiзити в банк.

ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05).
Цього тижня будьте твердi i послiдовнi, сподiвай-
теся тiльки на свої сили. Вас можуть спробувати 
вiдрадити вiд якоїсь важливої справи, але все-та-

ки варто жити своїм розумом. У четвер вам краще обме-
житися роллю спостерiгача. У особистому життi ви, схоже, 
схильнi вимагати занадто багато. Той, хто зовсiм недавно 
здавався мало не iдеалом, загрожує показати далеко не 
iдеальну сторону характеру. У вихiднi спробуйте захистити 
себе вiд непотрiбних контактiв i порожнього базiкання.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06).
Ви немов прокинетеся вiд довгого сну, на цьому 
тижнi дiяльнiсть ваша стане помiтно iнтенсивнi-
шою, не виключено, що ви займетеся розробкою 
нової стратегiї для пiдкорення чергової вершини. 

Вас чекають перспективнi пропозицiї та цiкавi творчi iдеї. В 
середу у вас можуть з`явитися новi друзi. У суботу може ре-
алiзуватися ваша мрiя про подорож.

РАК (22.06 - 23.07).
Сприятливий час для серйозних починань, тiльки 
не озирайтеся назад. Потрiбно йти вперед i боро-
тися за свiй особистий простiр, вiдстоювати свої 
цiлi. Багато ваших iдей можуть здiйснитися тiль-

ки при пiдтримцi оточуючих: колег i друзiв. Навiть найбiльш 
екстравагантнi вашi задуми знайдуть позитивний вiдгук.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Понедiлок вас може порадувати хорошими нови-
нами, проте є вiрогiднiсть деякого спотворення 
iнформацiї. В середу не варто сумнiватися в своїх 
можливостях. Хто не ризикує, той не виграє. Бiль-

ша частина часу може пiти на рiшення професiйних задач. 
При всiй вашiй зайнятостi спробуйте не забути про свої обi-
цянки, якi ви дали близьким людям. У серединi тижня вiро-
гiднi конфлiкти на роботi. Критично подивiться на ситуацiю, 
що склалася, не варто звалювати вину на оточуючих, а тим 
бiльше ображатися на них. 

ДIВА (24.08 - 23.09).
Час сприяє рiшенню особистих проблем. Якщо у 
вас був конфлiкт, ви остигнете i зможете помири-
тися. Якщо ви задумали змiнити роботу, то зараз 
саме час. Проте не квапте подiї i не поспiшаєте 

утiлювати задумане в життя, не продумавши дрiбницi.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10).
Цього тижня спробуйте вiдстежувати, кому i що 
ви говорите, велика вiрогiднiсть зiткнутися з 
ефектом “зiпсованого телефону”. В результатi всi 
заплутаються i залишаться украй незадоволенi 

один одним. Зустрiчати гостей краще на своїй територiї, в 
той самий час до нових знайомств поки варто вiднестися 
скептично i обережно. А ось з давнiми друзями спiлкування 
буде приємним i корисним. У п`ятницю приходьте з роботи 
ранiше i присвятiть вечiр створенню домашнього затишку i 
комфорту.

СКОРПIОН (24.10 - 22.11).
Минулого тижня ви потрудилися на славу, тому 
на цьому тижнi об`єм роботи буде невеликим, а 
вiльного часу стане бiльше, нiж звичайно. При 

цьому ви можете розраховувати на значний дохiд. У особи-
стому життi вас чекають приємнi змiни. У вихiднi вас можуть 
вiдвiдати далекi родичi або iншi нежданi гостi.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12).
Ви в центрi уваги, повнi сил i енергiї. У серединi 
тижня задумане вдасться утiлити в життя, якщо ви 
проявите iнiцiативу. Ви поступово просуваєтеся в 
потрiбному напрямi. У четвер може вiдбутися по-

дiя, яка сприятиме життєвим змiнам в кращу сторону, тiльки 
не перестарайтеся у вiдстоюваннi своїх поглядiв. 

КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01).
Цього тижня ви одержуватимете задоволення 
вiд дiлових зустрiчей i контактiв. Робота може 
зажадати вiд вас бiльше часу, нiж звичайно. Жит-
тєрадiснiсть, оптимiзм i вiра в себе дозволять 

досягти намiчених цiлей i плавно перейти до нових задач. 
Намагайтеся не показувати свiй бурхливий темперамент i нi 
з ким не сваритися.

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02).
Тиждень може виявитися досить метушливим i 
напруженим, плани доведеться мiняти, звалив-
ши на себе додатковий об`єм роботи. Настає час 
змiн, i вам необхiдно бути до них пiдготовленим. 

Це час, коли треба прощатися з застарiлим - будь то речi чи 
вiдносини. 

РИБИ (20.02 - 20.03).
Деякий ореол таємничостi i загадковостi на цьо-
му тижнi вам не зашкодить, а тiльки сприятиме 
зацiкавленостi оточуючих у спiлкуваннi з вами. 
Будьте уважнi у виборi джерел iнформацiї, вiро-

гiднi неточностi i спотворення. Конфлiктну ситуацiю в середу 
бажано вчасно обiйти, довiряйте своїй iнтуїцiї. У вихiднi при-
гадайте про домашнi справи i проблеми, що накопичилися, 
або проведiть час на дачi.

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

Гранітні вироби
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(гранітні та з бетону, модулі)

Магазин пам’ятників
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