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Волонтерський рух в 
Україні став одним із 
наймасштабніших у світі. 
Ми змогли здивувати всю 
планету: як військовими 
здобутками так і на 
волонтерському фронті. Не 
існує такої речі, яку б не 
змогли дістати українці та не 
було б такого місця, куди б 
вони не змогли приїхати. 
З початку збройної агресії 
2014 року утворилось 
чимало Громадських 
Організацій та Благодійних 
Фондів, які стали надійною 
опорою для наших 
захисників та цивільних. 
Такі фонди як «Повернись 
живим» чи «Фонд Сергія 
Притули» відомі кожному. 
Окрім них є менші, локальні 
організації, про які ви могли 
і не чути, але роботи на 
своєму фронті роблять не 
менше. Один з таких фондів 
був заснований гадячанами 
та успішно функціонує від 
початку повномасштабного 
вторгнення. Далі в матеріалі 
розмова з керівником 
Благодійного Фонду «Робимо 
добрі справи разом» Ігорем 
Наріжним.

ДОБРІ СПРАВИ 
РОБЛЯТЬ ТИХО

Детально на стор 2.

Харківський м’ясокомбінат 
на постійній основі закуповує на постійній основі закуповує 

Цілодобово

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ.ТЕЛИЦЬ.

Тел. 0509319593, 0982347037
(Іван Миколайович)
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Початок діяльності
«Почалось все, я думаю, як і у кож-

ного. Ранок. Телефонний дзвінок. Вій-
на стала шоком для мене, хоча в голо-
ві було розуміння, що це можливо. На 
наступний день замислився над питан-
ням «Як я можу допомогти?» і вирішив 
звернутися до тероборони та запропо-
нувати свої послуги: «Хлопці, в нас є 
авто, ресурси, кошти – чим ми можемо 
допомогти?» Так і почалось. Вранці от-
римували завдання – до вечора його ви-
рішували, і так щодня. З часом, до нас 
підключились друзі, знайомі і просто 
небайдужі люди. Ми почали розширю-
вати свою діяльність, охоплювати біль-
ше напрямків, а вже згодом – створили 
благодійний фонд».

Напрям роботи
«Ми допомагали усім, кому могли: те-

робороні, добровольчому формуванню, 
військкомату та персонально військо-
вослужбовцям. Спектр нашої допомоги 
також різносторонній, від форми та про-
дуктів до автомобілів та броніків. Наш 
найбільший проект пов’язаний саме з 
бронежилетами.

У березні-квітні вони знадобились 
всім. Ринок військових товарів, який 
був на території України – спустошив-
ся. Щось придбати, а тим більше у ве-
ликій кількості просто нереально. Було 
прийняте рішення зібрати кошти на 
виготовлення бронежилетів. Метал до 
першої партії замовили у Дніпрі, плито-
носки шили хлопці з Полтави. В першу 
чергу було питання швидкості, хлопцям 
потрібно було дати хоч якийсь захист. 
Вже згодом, ми зібрали 740 тисяч гри-
вень на другу партію, яку намагались 
зробити максимально якісною. Змогли 
вийти за закордонних постачальників та 
закупили броньований метал на одно-
му із металургійних заводів у Франції, 
плитоноски закупили у Німеччині, вой-
лок, пом’якшувач та інші комплектуючі 
знайшли в Україні. Приїхав метал у Ми-
ргород, звідти його привезли на завод 
«Горизонт», там його порізали на пли-
ти, потім відвезли в Липову Долину на 

Завод Кобзаренка, щоб їх погнути. Вже 
на своєму складі ми наклеювали зверху 
плити антирикошет, а знизу пом’якшу-
вач. Плити були відправлені у інститут 
МВС для прострілу де після сертифіка-
ції їм було присвоєно 4 клас міцності. В 
нас залишались кошти, то ж було при-
йняте рішення закупити ремінно-пле-
чові системи, для зручності та кращого 
розподілу ваги. В результаті отрима-
ли бронежилет 10,5 кілограм у формі 
М1(стандарт бронежилетів НАТО) у 
комплекті з плечовою системою та по-
ясом для підсумків. Всього, на початок 
червня, ми змогли виготовити 120 та-
ких бронежилетів та передали їх згідно 
замовлень: 50 – військкомат, 20 – ТрО, 
20 – ДФТГ і ще 30 за індивідуальними 
запитами гадячан», – розповідає Ігор.

Це тільки один із багатьох реалізова-
них проектів про які ми дізнались від 
керівника фонду. За час повномасш-
табного вторгнення вони закупили ба-
гато різної військової амуніції та тех-
ніки, наприклад: нещодавно придбали 
два квадрокоптери, які вже відправлені 
для виконання завдань на Харківсько-
му напрямку. Оскільки кількість запи-
тів зростала щодня, не кожен можна 
було задовольнити, тим більше у стислі 
терміни. Якщо не виходило щось при-
дбати самостійно, представники фон-
ду ставали посередниками, які допо-
магали зконтактуватись військовим та 
постачальникам.

На даний момент БФ «Робимо добрі 
справи разом» збирає кошти на ремонт 
військових автомобілів за запитом вій-
ськової частини. 

Ціль – 450 тис. грн. 
Зібрано близько 100 тис. грн.
Долучайтесь і допомагайте 
землякам зробити ще 
одну добру справу!
Номер картки: 4246 0010 0344 5024. 
Призначення: Благодійний внесок.

Допомога переселенцям
«Забезпечення військових це лише 

частина роботи. Дуже багато людей по-

требували допомоги, особливо пересе-
ленці. Нам безкоштовно надали при-
міщення, за адресою площа Миру, 11, 
де ми почали роздавати гуманітарну 
допомогу. Спочатку було дуже важ-
ко, основною проблемою була відсут-
ність системності у постачанні. 10 бе-
резня до нас вперше приїхала фура з 
гуманітаркою, яка скінчилась за кіль-
ка днів. Оскільки кількість запитів та 
потре дуже швидко зростали, часто бу-
вало і таке, що купували крупи, мака-
рони та інше і самостійно фасували їх. 
Крім продуктів через наші руки про-
йшло безліч речей: одяг, засоби гігієни, 
подушки, спальники, каремати і навіть 
дитячі візочки. Згодом, були проведені 
успішні переговори з представниками 
міжнародної організації «World Central 

Kitchen», з якими і зараз продовжує-
мо співпрацю. Спочатку ми роздали 20 
продуктових наборів, потім 50, а потім 
1500», – говорить Ігор Наріжний.

Наразі видача гуманітарної допомо-
ги стала системною. Раз на два тижні 
представники фонду видають продукто-
ві набори внутрішньо переміщеним осо-
бам. Наразі вони можуть забезпечити 
необхідними продуктами понад 6 тисяч 
осіб, у шести територіальних громадах: 
Гадяцька, Заводська, Великобудищан-
ська, Петрівсько-Роменська, Лютен-
ська, Краснолуцька. Всі пакунки вида-
ються по списку, під підпис. На кожну 
видачу є звіт. 

За квітень-травень, БФ «Робимо до-
брі справи разом» видав близько 40 
тонн продуктів. А вже за червень-ли-
пень, спільно з БФ «Відновимо разом» 
та міжнародною організацією «World 
Central Kitchen» змогли видати понад 
100 тонн продуктових наборів.

«Починаючи з квітня, ми регулярно 
забезпечуємо продуктами найменш за-
хищені верстви населення – інвалідів 
та літніх людей. Поки що допомагає-
мо тільки 100 родинам, але їх, на жаль, 
набагато більше», – повідомляє керів-
ник фонду.

 

Звідки берете гроші?
«Звісно, збір коштів це основне дже-

рело ресурсів. Нас підтримують підпри-
ємства та підприємці, небайдужі гро-
мадяни та приватні особи з-за кордону. 
Багато витратили і власних коштів та 
ресурсів. Як приклад: було 1700 лі-
трів дизельного пального «про запас», 
які вже використані. І добре, що воно 
було, адже коли у Гадячі пальне зни-
кло, ми змогли продовжувати свою ді-
яльність. Також, продукти, які ми са-
мостійно фасували були придбані за 
власні кошти. Але це не важливо, го-
ловне – допомогти.

За весь час роботи, «через наші руки» 
пройшло понад 5 мільйонів гривень. Ба-
гато це, чи мало – вирішувати не нам. 
Ми просто хочемо зробити свій внесок 
Перемогу»

Спринтери і марафонці
Ігор розповідає, що поділяє всіх лю-

дей, які з ним працювали, на дві катего-
рії: спринтери та марафонці. Із самого 
початку бажаючих допомогти було дуже 
багато, точна кількість задіяних так і не 
була названа. Кожен допомагав як міг і 
скільки міг. З часом, ряди порідшали: у 
когось діти, комусь бракує часу, хтось 
працює, а хтось не впорався морально. 

«Нас залишилось 15 «марафонців». 
Але я вдячний абсолютно кожному, хто 
хоч якимось чином брав участь у нашій 
справі. Ми пережили найскладніший 
період разом, а зараз трішки легше, вже 
маємо досвід та систему».

Майбутнє фонду
«В планах продовжувати забезпечува-

ти потреби військових. Це наш початко-
вий курс, від якого ми не відхиляємось. 
Є ідеї у соціальному та гуманітарно-
му напрямку: зараз ведемо перемови-
ни з організацією у Італії, хочемо до-
мовитись про безкоштовні операції для 
хворих діток. А ще збираємо кошти для 
дітей, які раніше перебували у Гадяць-
кому дитячому будинку. Зараз вони 
у Польщі і потребують допомоги. Ще 
є пара ідей пов’язаних з екологією та 
культурою, але про це – згодом», – роз-
повідає Ігор Наріжний.

І запевняє – фонд продовжить свою 
роботу і після Перемоги, адже зали-
шиться ще багато проблем та з’являть-
ся нові.

Замість висновку
Вперше, за пів року роботи, представ-

ники БФ «Робимо добрі справи разом» 
спілкувались із ЗМІ. Наша редакція до-
мовилась про зустріч ще два місяці тому 
і тільки зараз ми змогли почути їхню 
історію.

Про них не «гудять» соцмережі, не 
пишуть газети, не знімають відео ре-
портажі. В архіві фонду знаходиться 
понад 6 тисяч фото, які підтверджують 
всі вищезгадані вчинки і навіть більше. 
Але поки що, масова публіка їх не бачи-
ла, та і не відомо чи побачить – один з 
принципів фонду «добрі справи повин-
ні робитись тихо». Їхня робота майже 
невидима, але в той же час надважли-
ва. Вмотивовані щирим бажанням до-
помогти, вони зробили колосальну кіль-
кість роботи отримавши за це найвищу 
нагороду – вдячність. 

Кожна людина може стати частинкою 
найпотужнішого у світі волонтерського 
руху. У будь - якому населеному пункті, 
у будь - який час, у будь - якому форма-
ті. Тільки гуртом можна пережити важ-
кі часи і навіть найменша допомога сьо-
годні стане цеглинкою у нашому з вами 
завтра.

Влад Лидзарь

ДОБРІ СПРАВИ РОБЛЯТЬ ТИХО
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Гадяцький ВП ДУ «Полтавський ОЦ КПХ МОЗ» 
інформує, що радіаційний фон в місті Гадяч за мину-
лий тиждень становив 13,2 мкр/год при середніх ба-
гаторічних показниках до 1986 року 12-14 мкр/год.

Згідно моніторингу з 22.08.2022р. по 28.08. 2022р 
відібрано та лабораторно досліджено 4 проби води 
відкритих водойм (р. Псел – 3 проби, р. Грунь – 1 
проба).

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

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

Стан забруднення атмосферного повітря шкідли-
вими речовинами дослідження проводилися на вміст 
фенолу, свинцю, аміаку, азоту діоксину, ангідриду 
сірчаного, вуглецю оксиду. В місті Гадяч лаборатор-
ний контроль проводиться в 5 визначених точках: 
вул.Енгельса,39, Лохвицька,1, Шевченка,5 Полтав-
ська, 100, Соборна, 15.

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

Також проводились дослідження стану забруднен-
ня атмосферного повітря шкідливими речовинами в 
Лютенській територіальній громаді, а саме с. Соснів-
ка, с. Рашівка, с. Лютенька.

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 1 
пробу питної води на відповідність вимог ДСанПіН  
2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної при-
значеної для споживання людиною». Відхилень по 
санітарно - хімічних та мікробіологічних показни-
ках не виявлено. 

В КП «Сарське» Гадяцької міської ради с. Сари до-
сліджено 6 проб питної води на відповідність вимог 
ДСанПіН. Відхилень по санітарно – хімічних показ-
никах немає, по мікробіологічних показниках відхи-
лення виявлено у 2 пробах (виділено загальні колі 
форми).

В КП «Добробут» Великобудищанської сільської 
ради с. В. Будища досліджено 7 проб питної води на 
відповідність вимог ДСанПіН. Відхилень по санітар-
но – хімічних показниках немає, по мікробіологічних 
показниках відхилення виявлено у 2 пробах (виділе-
но загальні колі форми, ентерококи, загальне мікроб-
не число перевищує нормативну величину).

В КП «Добробут» Великобудищанської сільської 
ради с. Мартинівка досліджено 7 проб питної води на 
відповідність вимог ДСанПіН. Відхилення по сані-
тарно – хімічних показниках виявлено в 5 пробах за 
вмістом заліза, по мікробіологічних показниках від-
хилення виявлено у 4 пробах (виділено загальні ко-
ліформи, ентерококи, загальне мікробне число пере-
вищує нормативну величину).

В КП «Благо» Краснолуцької сільської ради с. Кр. 
Лука досліджено 13 проб питної води на відповід-
ність вимог ДСанПіН. Відхилень по санітарно – хі-
мічних показниках не виявлено, по мікробіологічних 
показниках відхилення виявлено у 6 пробах (виділе-
но загальні коліформи, ентерококи).

Результати лабораторних досліджень доведено до 
відому керівництва Гадяцької міської ради, Велико-
будищанської сільської ради, Краснолуцької сіль-
ської ради та Миргородське районне управління Дер-
жпродспоживслужби в Полтавській області.

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

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

Полтаву відвідав командувач ОТУ «Суми» гене-
рал-майор Олександр Нестеренко. Він відзначив, 
що Полтавщина справді стала надійним тилом й 
опорою ЗСУ, та щиро подякував усім жителям об-
ласті за неоціненний внесок в оборону України. 

З нагоди Дня Незалежності генерал-майор Не-
стеренко нагородив почесними відзнаками ОТУ 
«Суми» полтавських бійців, рятувальників, полі-
цейських, очільників громад, зокрема голову Вели-
кобудищанської ТГ Миколу Шаблія.

******
У Вельбівці по вул. Лісовій встановили нову ав-

тобусну зупинку. Її виготовленням займалося ДП 
«Гадяцьке лісове господарство».

******
У Веприку хлопчика вкусила гадюка. Подія ста-

лася у Великобудищанській громаді. Дитині дев’ять 
років. З набряком руки 25 серпня її доставили до 
реанімаційного відділення Гадяцької лікарні. Сстан 
хлопчика нині стабільний.

******
З нагоди Дня Незалежності України Президент 

нагородив орденом «За мужність» III ступеня трак-
ториста підприємства «Гадяцьке бурякогосподар-
ство» Володимира Іващенка.

Про це відомо з Указу Президента України. 
Орден «За мужність» третього ступеня вруча-

ється за проявлений героїзм і мужність при вико-
нанні службового, військового або громадянсько-
го обов’язку в умовах, які пов’язані з ризиком для 
життя.

******
У Великих Будищах відбудеться благодійний 

футбольний матч, на підтримку Збройних Сил 
України, між командою Полтавської спілки жур-
налістів та командою Великобудищанської тери-
торіальної громади. Подія запланована на 4 верес-
ня о 12:00.

Під час заходу відбудеться благодійна акція – 
продаж оригінальних ігрових футболок гравців 
Збірної України з автографами. Зібрані кошти бу-
дуть передані на потреби ЗСУ.

******
У Гадячі, 26 серпня, на базі ДНЗ «Гадяцьке 

ВПАУ», відбулося відкриття «Дружнього просто-
ру» — хабу для дітей та молоді, що постраждали 
внаслідок війни.

Хаб створений для проведення розвивальних та 
розважальних заходів для дітей та молоді різного 
віку. Зокрема заняття з профорієнтації, медіагра-
мотності, першої медичної допомоги та мінно-вибу-
хової безпеки. Також надаватимуть індивідуальні та 
групові психологічні консультації, проводитимуть-
ся тренінги з психологічної розрядки.

******
У День Незалежності наш земляк Олександр 

Сухань отримав нагороду – орден «За заслуги» І 
ступеню. 

******
Начальник поліції Полтавщини 30 серпня вручив 

грамоти від командувача оперативно-стратегічного 
угрупування військ «Олександрія» двом поліцей-
ським відділення № 1 (м. Гадяч) Миргородського 
районного відділу поліції: начальнику відділення, 
майору Ростиславу Ярошенку; начальнику секто-
ру превенції, капітану Максиму Даценку.

******
Із початку вересня міцні алкогольні напої і сла-

боалкогольні напої, у закладах торгівлі й громад-
ського харчування області можна буде придбати з 
12:00 до 18:00. Відповідне рішення прийняла Рада 
оборони області.

Питання винесли на розгляд за ініціативою пра-
воохоронних органів. Поліцейські звернули увагу 
на збільшення кількості зафіксованих правопору-
шень, скоєних людьми у стані алкогольного сп’я-
ніння. З огляду на цю ситуацію Рада оборони об-
ласті ухвалила рішення дозволити продавати пиво 
та слабоалкогольні напої із вмістом спирту менше 
5%, а також міцні алкогольні напої тільки з 12:00 
до 18:00.

Алкоголь не продаватимуть військовослужбов-
цям і представникам правоохоронних органів.

ОДНИМ РЯДКОМЕКОБЮЛЕТЕНЬ

Місце відбору 
проб води

(населений пункт)

Всього 
досліджено 
проб води

Індекс 
ЛКП 

фактично

Індекс ЛКП 
згідно сан.
норм (ДСП)

до 5000

р. Псел
м. Гадяч (пляж) 2 4300 5000

р. Грунь, м. Гадяч 1 4300 5000

р. Псел
с. Лисівка 1 4300 5000

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ 
ВУЛИЦЬ ТА ВИКОНАННЯ 
БЮДЖЕТУ ЗА ПІВ РОКУ

Засідання 27 сесії Гадяцької міської ради відбулось 
30 серпня. Присутні 19 депутатів із 26 обраних. Розгля-
нули 55 питань порядку денного, з них 11 земельних. 

Подробиці – далі.
На початку засідання присутні вшанували хвилиною 

мовчання пам’ять загиблих у війні.
Першим питанням став звіт міського голови про при-

йняті рішення виконавчим комітетом в міжсесійний пе-
ріод. Разову грошову допомогу 5 тис. грн отримали 18 
мобілізованих до ЗСУ, та 2 учасники ДФТГ.

Затвердили надання повноважень старостам та депу-
татам, щодо складання характеристик, мешканці окру-
гів можуть звернутись до інших депутатів, або старости.

Звіт про виконання бюджету за 6 місяців 2022 року
Дохідна частина бюджету – 120 млн. 862 тис. грн.
71 млн. 247 тис. грн. – доходи без трансферти.
42 млн. 635 тис. грн. – збір на доходи фізичних осіб.
4 млн. 613 тис. грн. – орендна плата за користування 

іншими природними ресурсами.
5 млн. 10 тис. грн. – податок на товари та послуги.
6 млн. 583 тис. грн. – податок на майно.
10 млн. 399 тис. грн. – єдиний податок.
269 тис. грн. – адміністративні штрафи.
919 тис. грн. – плата за надання інших адміністра-

тивних послуг.
49 млн. 615 тис. грн. – офіційні трансферти до за-

гального фонду.
4 млн. 664 тис. грн. – доходи з державного бюджету.
30 млн. 586 тис. грн. – освітня субвенція.
9 млн. 190 тис. грн. – субвенція з місцевих бюджетів.
194 тис. грн. – субвенція на надання державної під-

тримки особам з особливими освітніми потребами. 
1 млн. 101 тис. грн. – субвенція на здійснення пере-

видатків у сфері освіти.
7 млн. 816 тис. грн. – субвенція на утримання об’єк-

тів спільного користування.
79 тис. грн. – інша субвенція.
1 млн. 61 тис. грн. – дотації на утримання закладів 

освіти і здоров’я.
4 млн. 112 тис. грн. – дотації на проведення розра-

хунків за енергоносії які споживаються установами та 
організаціями.

1 млн. 384 тис. грн. – спеціальний фонд.
Видаткова частина бюджету – 110 млн. грн. з них 73 

млн. грн. –заробітна плата.
9,7 млн. грн. – фінансування органів місцевого 

самоврядування.
66,5 млн. грн. – утримання установ освіти, з них 56 

млн. грн. – заробітна плата.
7 млн. 254 тис. грн. – установи охорони здоров’я.
4 млн. 809 тис. грн. – стаціонарна медична допомога.
2 млн. 434 тис. грн. – первинна медична допомога.
5 млн. 895 тис. грн. – соціальний захист.
5 млн. 152 тис. грн. – культура.
792 тис. грн. – фізична культура і спорт.
9 млн. 747 тис. грн. – житлово-комунальне 

господарство.
412 тис. грн. – реалізація галузі сільського 

господарства.
284 тис. грн .  – утримання та розвиток 

автотранспорту.
179 тис. грн. – заходи запобігання та ліквідації над-

звичайних ситуацій.
791 тис. грн. – територіальна оборона.
280 тис. грн. – утримання ландшафтного парку.
47 тис. грн. – інші заходи проведені за рахунок ре-

зервного фонду.
2 млн. грн. – субвенція на спільне утримання доріг.
500 тис. грн. – територіальна оборона району.

Далі, депутати затвердили перейменування 
вулиць та провулків у Гадячі:
вул. Молодіжна – вул. Параки Богдана;
пров. Пролетарський – Кобзарний;
пров. 1-й Польовий – Польовий 1-й;
пров. 2-й Польовий – Польовий 2-й;
пров. 3-й Польовий – Польовий 3-1;
пров. 1-й Заводський – Заводський 1-й;
пров. 2-й Заводський – Заводський 2-й;
пров. 1-й Грунський – Грунський 1-й;
пров. 2-й Грунський – Грунський 2-й;
пров. 3-й Грунський – Грунський 3-й;
пров. 1-й Волгоградський – Волгоградський 1-й;
пров. 2-й Волгоградський – Волгоградський 2-й;
пров. 1-й Банний – Банний 1-й;
пров. 2-й Банний – Банний 2-й;
Далі був блок земельних питань.

Влад Лидзарь
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Минулого тижня
народилося 
3 немовлят

11 осіб 
пішли
з життя

3 пари
одружилися

жодна пара 
не розлучилася

Працівники Держбюро розслідувань повідомили 
про підозру підприємцю, який продав респіратори 
невідповідної якості одній з військових частин, що 
дислокується в Полтавській області. Про це повідо-
мив прес-секретар ТУ ДБР у м. Полтава Олександр 
Білка.

За умовами тендерної закупівлі, підприємець мав 
поставити військовим понад 17 тисяч фільтруваль-
них дихальних пристроїв на суму понад 1 млн грн. 
Натомість він привіз предмети, схожі на респірато-
ри, які не відповідали вимогам договору та чинним 
Держстандартам України, а також не мали відповід-
них сертифікатів якості. У поставлених респіраторах 
відсутні фільтрувальні елементи.

Як повідомила прес-група Управління СБУ у Пол-
тавській області, респіратори класу FFP2 чоловік по-
ставляв як ФОП. Закупівля проходила за спрощеною 
процедурою і Міністерство оборони встигло пере-
рахувало зловмиснику повну оплату за договором. 
Коли апарати надійшли до в/ч, виявилося, що в них 
відсутні фільтрувальні елементи.

Нині чоловік отримав повідомлення про підозру у 
привласненні та розтраті, вчиненій в особливо вели-
ких розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ). Йому загрожує до 12 
років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спе-
ціалізована прокуратура у військовій та оборонній 
сфері об’єднаних сил, оперативний супровід — СБУ.

18 серпня Октябрський районний суд Полтави ви-
ніс новий вирок 44-річному Руслану Худолію — за 
вбивство жінки у 1999-му році. Чоловік вже відбу-
ває довічне ув’язнення за вбивство та грабіж 29-ти 
людей, а суд призначив йому додатково ще 15 років. 
Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру 
судових рішень.

Відповідно до матеріалів справи, 15 лютого 1999 
року Руслан Худолій зустрів у Карлівці сестру сво-
го однокласника. Під час спільного відпочинку та 
розпиття алкоголю на території місцевого польово-
го аеродрому, Худолій та жінка посварилися, після 
чого чоловік почав душити приятельку. А коли вона 
втратила свідомість, вдарив її по голові палицею із 
металевим наконечником. Після цього Худолій злив 
зі свого скутера паливо, облив ним непритомну жін-
ку та підпалив її.

Чоловік свою провину визнав повністю та пояснив, 
що під час їх спільного відпочинку жінка замерзла та 
почала його ображати, а також вимагала відвезти до-
дому. Через це вони посварилися і він п’яним став ду-
шити її. Обставини події Худолій підтвердив.

Ще у жовтні 2007-го року Руслан Худолій написав 
явку з повинною щодо цього вбивства. Проте, попри 
визнання провини обвинуваченим, його адвокат за-
перечувала причетність підзахисного до злочину, по-
яснюючи це відсутністю доказів у слідства.

Врешті, після цілої низки експертиз, 18 серпня 
2022 року Октябрський райсуд призначив обвину-
ваченому за це вбивство 15 років ув’язнення та зо-
бов’язав його виплатити 250 тис. грн компенсації мо-
ральної шкоди родині загиблої. 

Слід зазначити, що новий вирок мало чим може 
вплинути на долю Руслана Худолія, адже із 2004-го 
року він вже відбуває довічне покарання за доведене 
вбивство та пограбування 29-ти людей.

З матеріалів справи не вдалося достеменно встано-
вити, яким було це вбивство за рахунком. Можемо 
лише нагадати, що станом на 2006 рік прокуратура 
підозрювала Худолія у вбивстві 31 особи, 4 замахах 
на позбавлення життя, 26 епізодах розбійних нападів, 
7 крадіжках та 6 епізодах незаконного поводження з 
вогнепальною зброєю.

Із сюжету ТСН від 2 вересня 2010 року відомо, 
що у 90-х Худолій служив у внутрішніх військах. 
Після повернення хотів заможного життя, але йому 
не вдавалося навіть просто влаштуватися на роботу. 
Він хотів влаштуватися до правоохоронних органів, 
але його туди не взяли. Тоді він вирішив заробля-
ти на життя пограбуваннями. Першого разу він вда-
рив жінку по голові металевою трубою неподалік за-
лізничної станції. Невдовзі потерпіла померла. А за 
кілька днів, коли Худолій зрозумів, що його ніхто не 
підозрює, він продовжив грабувати та вбивати. Про-
тягом 6 років чоловік, разом із товаришем по служ-
бі та братом, жорстоко вбивав та грабував родини на 
Полтавщині, Запоріжжі та в Криму. Награбоване зо-
лото товариш по службі продавав на Закарпатті. Ху-
долій почав підозрювати його у тому, що він віддає 
їм не усі виручені кошти та згодом вбив подільни-
ка. Також відомо, що за два вбивства, які вчинив Ху-
долій та його спільники, помилково засудили двох 
мешканців села Попівка. Тоді слідчий через торту-
ри змусив зізнатися чоловіків у злочинах. Але після 
зізнання Худолія безневинно засуджених звільни-
ли — вони відсиділи 6 та 5 років. Худолій видав себе 
дзвінком з телефона жертви. Під час пограбування 
родини у Сімферополі злочинець вкрав мобільний 
телефон, сім-картку викинув, а викинути сам теле-
фон йому було шкода. За рік Худолій зателефонував 
з цього телефону — так правоохоронці й встановили 
причетність злочинця до вбивств.

Наразі Руслан Худолій відбуває покарання в Тем-
нівській виправній колонії № 100, у селі Темнівка,  
Харківської області.

СУД ПРИЗНАЧИВ ЩЕ 15 
РОКІВ ДО ДОВІЧНОГО 
УВ’ЯЗНЕННЯ 
КАРЛІВСЬКОМУ 
СЕРІЙНОМУ ВБИВЦІ

ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ПРОДАВАВ 
ВІЙСЬКОВИМ 
РЕСПІРАТОРИ БЕЗ 
ФІЛЬТРІВ

У березні біля залізничного переїзду у селі Любів-
щина чоловік знайшов патрони, військовий карабін 
і корпус гранати. У травні під час обшуку в його бу-
динку він здав їх поліції.

Про це відомо з вироку Миргородського районно-
го суду.

Які боєприпаси чоловік знайшов у пакеті:
30 патронів калібру 5,45x39мм 1974 року;
118 проміжних військових патронів калібру 

5,45x39мм, зразка 1974 року;
34 військові гвинтівкові патрони калібру 7,62x54 

мм.;
3 мисливські гвинтівкові патрони 7,62x54 мм
корпус ручної осколкової гранати Ф-1 в поєднан-

ні із уніфікованим запалом ручної гранати модерні-
зованим УЗРГМ;

нарізний військовий карабін зразка 1938 року
Житель Миргородського забрав їх, інколи носив з 

собою. 21 травня до нього прийшли з обшуком. Уже в 
суді він пояснив, що він залишив собі зброю, щоб за-
хистити родину від ворога у разі необхідності. Свою 
провину визнав й тому під час обшуку вказав де ле-
жить гвинтівка, граната та боєприпаси.  Йому призна-
чили покарання – 4 роки умовного терміну, а знайде-
ні речі знищать.

Відтепер обслуговування клієнтів відбуватиметь-
ся з вівторка до суботи.

Графік роботи:
Вт 9:00 – 18:00
Ср 9:00 – 18:00
Чт 9:00 – 18:00
Пт 9:00 – 18:00
Сб 9:00 – 16:45
Попередній запис для отримання послуг здійсню-

ється за допомогою електронної черги. Записатися на 
практичний іспит можна через термінал для запису, 
встановлений в приміщенні сервісного центру МВС. 
У разі відсутності термінала, запис здійснюють адмі-
ністратори сервісного центру.

 Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС 
можна отримати за телефоном (063) 127-12-19 або 
на сторінці Головного сервісного центру МВС у 
Фейсбуці.

На території області зафіксована рекордна кіль-
кість оголошених повітряних тривог за добу. Фахів-
ці радять не нехтувати заходами безпеки.

24 серпня, а День Незалежності України, на тери-
торії України пролунало 189 сигналів про повітряну 
тривогу, з них — 12 на Полтавщині. Як повідомили 
в обласному департаменті з питань оборонної робо-
ти та цивільного захисту населення ПОВА, це най-
більша добова кількість повітряних тривог, почина-
ючи з 24 лютого цього року, від моменту російського 
вторгнення. Всього у День Незалежності російська 
авіація здійснила майже 200 вильотів, а в різних об-
ластях країни зафіксовано вісім прильотів крилатих 
ракет типу Х-22 «Повітря-Земля». Таку інформацію 
в процесі брифінгу озвучив речник Командування 
Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Кілька таких ра-
кет влучили в об’єкти військової інфраструктури 
Миргорода, ще одна у дорогу неподалік села Широ-
ка Долина.

Загалом, за інформацією сайту Air-alarms.in.ua, на 
Полтавщині з 24 лютого до 24 серпня сигнал пові-
тряної тривоги оголошувався 612 разів. Найчастіше, 
у 28% усіх випадків, сигнал оголошувався у період з 
00:00 до 06:00.

ПОВІТРЯНІ ТРИВОГИ 

ЗНАЙШОВ ЗБРОЮ 
І ЗАБРАВ СОБІ

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ МВС 
ОБЛАСТІ ЗМІНЮЮТЬ 
ГРАФІК РОБОТИ

Служба безпеки України запобігла планам фсб ви-
користати родичів українських військових для заго-
стрення суспільно-політичної ситуації у Київській, 
Житомирській і Полтавській областях напередодні 
Дня Незалежності України.

За задумом ворожих спецслужб, «мітингувальни-
ки» мали активно критикувати та засуджувати вій-
ськове командування України, а організатори плану-
вали відзняти це на відео.

Таким чином, вони прагнули створити «потрібний 
контент» для російських пропагандистів, а ті у свою 
чергу – максимально поширити його через інтернет 
і підконтрольні їм ЗМІ. 

Як встановила СБУ, організаторами псевдоакцій 
мали стати колишні учасники ГО «Журналісти Стре-
моусова». Вони мають подібний досвід, оскільки ще 
на початку 2022 року провели низку замовних мі-
тингів у Києві.

Наразі їхній лідер Кирило Стремоусов виконує 
обов›язки «заступника окупаційної військово-ци-
вільної адміністрації» у Херсоні. І за матеріалами 
СБУ йому ще на початку повномасштабного втор-
гнення повідомлено про підозру за державну зраду.

За наявною інформацією, фсб продумувала «акції» 
заздалегідь. Встановлено, що співробітники ворожих 
спецслужб вийшли на новий контакт із координа-
торами Житомирського та Полтавського осередків 
руху Стремоусова у травні 2022 року.

Пізніше їм було поставлено завдання організувати 
масові «протестні» акції біля обласних військкоматів 
за участі матерів воїнів ЗСУ.

Утім, завдяки втручанню СБУ колишні попліч-
ники Стремоусова відмовилися від виконання за-
вдань фсб.

Системна робота Служби безпеки з унеможливлен-
ня впливу російських спецслужб на суспільно-полі-
тичну ситуацію в Україні триває.

Пресслужба СБУ

СБУ ЗАВАДИЛА ФСБ 
ОРГАНІЗУВАТИ В 
УКРАЇНІ ПОСТАНОВОЧНІ 
«АКЦІЇ ПРОТЕСТУ» 
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Аграрії Полтавської області завершили збиран-
ня ранніх зернових та зернобобових культур з пло-
щі 367,7 тис. га, з яких намолочено 1,5 млн тонн зер-
на, середня урожайність склала 41,2 ц/га. Про це 25 
серпня повідомила пресслужба Департаменту агро-
промислового розвитку Полтавської ОДА.

Зокрема, пшениці з площі 262 тис. га зібрано 1,1 
млн тонн (урожайність – 42,9 ц/га), ячменю з 91,4 
тис. га намолотили 348,6 тис. тонн (38,1 ц/га).

Валовий збір гороху з обмолочених 7,7 тис. га склав 
21,3 тис. тонн, середня урожайність – 27,6 ц/га.

Овес обмолочено на площі 2,2 тис. га, з яких намо-
лочено 9 тис. тонн за середньої урожайності 40,7 ц/га, 
жито – на 4,4 тис. га, збір якого склав 13,6 тис. тонн, 
середня врожайність – 30,8 ц/га.

Крім того, ріпак в Полтавській області обмолоче-
но на 23,6 тис. га, намолочено 69,6 тис. тонн за серед-
ньої урожайності 29,5 ц/га.

РАННІ ЗЕРНОВІ 
ЗІБРАЛИ

Купівля деревини для опалення здійснюється за 
наступною процедурою:

Слід звернутися до контори лісгоспу або лісни-
цтва та написати заяву, у який вказати обсяг. До за-
яви необхідно додати копію паспорта та ідентифіка-
ційного коду.

Отримати рахунок на оплату, де вказані всі рекві-
зити підприємства (юридичної особи), з найменуван-
ням продукції, об’ємів, ціни та суми.

Здійснити оплату можна через термінал у лісни-
цтві або у будь-якому відділенні банку, чи Приват 24.

Після оплати звернутися з квитанцією про опла-
ту повторно у лісництво для відвантаження дереви-
ни паливної.

Ціни на дрова паливні встановлюються згідно із за-
твердженим прейскурантом ДП «Гадяцький лісгосп»:

І група твердолястяні породи - 720 грн\м3.
ІІ група сосна, вільха – 504 грн\м3.
ІІІ група м’яколистяні породи - 336 грн\м3.
Звертаємо вашу увагу, що транспортні послуги на-

даються за окрему плату згідно діючого тарифу в за-
лежності від виду транспорту та відстані вивезення.

Контакти відповідальних осіб для купівлі дереви-
ни паливної:

ДП «Гадяцький лісгосп» 
м.Гадяч, вул.Героїв Майдану,51, тел. (05354) 

2-34-64; 
Безвіднянське лісництво: 
с. Лютенька, р-н Миргородський, вул. Печонкіна, 

29.тел.(05354) 53-6-20
Бірківське лісництво: 
с.Бірки, р-н Полтавський, вул. І. Алтина, 2. тел. 

(05353) 9-69-60
Вельбівське л-во:
 с. Вельбівка, р-н Миргородський, вул. Полтавська, 

4. тел.(05354) 2-35-98
Зіньківське л-во:
м. Зіньків, вул. І. Петровського, 10. тел. (05353) 

3-15-36
Краснолуцьке л-во: 
с. Красна Лука, р-н Миргородський, вул. Шевчен-

ка, 40. тел.(05354) 57-3-32
Лютенське л-во: 
с. Лютенька, р-н Миргородський, вул. Гончарева, 

55. тел.(05354) 53-6-32
Вороньківське лісництво :
с. Вороньки, вул. Лісова, 28
Лохвицьке лісництво: 
 м. Лохвиця, р-н Миргородський, вул. Сенчанська, 

52. тел. (05356) 3-17-35.
Пирятинське лісництво: 
м. Пирятин, р-н Лубенський, вул. Цибаня, 72. тел. 

(05358) 2-03-88.
Чорнухинське лісництво: 
с. Кизлівка, р-н Лубенський, вул. Лісна, 86. тел. 

(05358) 2-03-88.

Регіони з найактивнішим ринком землі під час вій-
ни (за кількістю угод та за площею земель, щодо яких 
зареєстровано правочини):

Кіровоградщина (3,2 тис. га),
Вінниччина (3,1 тис. га),
Полтавщина (3 тис. га),
Хмельниччина (2,8 тис. га) та
Дніпропетровщина (2,2 тис. га).
За останній тиждень було укладено 1 154 право-

чини в межах ринку землі за площею 1 989 га. У ці-
лому станом на сьогодні за увесь період функціону-
вання ринку землі укладено 116 625 земельних угод. 
Площа земель згідно з зареєстрованими правочина-
ми сягає 271 773 га. Наразі подали заяви для отри-
мання доступу до Державного земельного кадастру 
5602 нотаріуси. Всього заяв – 6300, із них погодже-
но – 5512, відмову отримали – 786, в черзі — 2. Нота-
ріуси з Державним земельним кадастром працюють 
у штатному режимі.

Полтавщина продовжує готуватися до зими. Уже 
готові 80% житлових будинків, закладів охорони здо-
ров’я, котелень, теплових мереж і пунктів, об’єктів 
дорожньо-мостового й водопровідно-каналізаційно-
го господарства. Про це повідомив начальник Пол-
тавської обласної військової адміністрації Дмитро 
Лунін.

«Полтавщина продовжує готуватися до зими. Йде-
мо за планом. Уже готові 80% житлових будинків, за-
кладів охорони здоров’я, котелень, теплових мереж 
і пунктів, об’єктів дорожньо-мостового й водопро-
відно-каналізаційного господарства. Підприємствам 
ТКЕ затверджені обсяги споживання природного 
газу на опалювальний період, - розповів очільник 
ПОВА.

«Ця зима буде найскладнішою в історії незалеж-
ної України, але ми готові. Відпрацьовуємо різні ва-
ріанти. Від кожного залежить, як пройдемо цей опа-
лювальний сезон. Прошу жителів області також бути 
відповідальними й подбати про енергозбереження у 
своїх оселях. Разом впораємося з цими викликами. 
Все буде Україна», - зазначив Дмитро Лунін.

Нагадуємо, що голова компанії «Нафтогаз» Юрій 
Вітренко попереджав, що українців чекає найхолод-
ніша зима за останні десятиліття, коли температу-
ра в опалюваних квартирах буде нижчою від норми 
на 4 градуси. За його даними, опалювальний сезон в 
Україні почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж 
зазвичай. Очільник «Нафтогазу» наголосив, що тем-
пература в приміщеннях буде встановлена на рів-
ні 17–18°C, що приблизно на чотири градуси ниж-
че за норму.

Тому він порадив людям вже зараз запасатися ков-
драми та теплим одягом на випадок, якщо темпера-
тура надворі впаде нижче -10С.

Лісівники Полтавщини, 26 серпня, відкрили 
пам’ятний знак лісівникам, які захищають державну 
цілісність України. З нагоди Дня Незалежності Укра-
їни, у Зінькові відкрили пам’ятний знак лісівникам 
та всім захисникам, які боронять суверенітет і ціліс-
ність нашої держави.

Через повітряну загрозу, пам’ятний знак відкрива-
ли у вузькому колі, за участі голови Зіньківської гро-
мади Сергія Максименка, волонтерів, лісівників ДП 
«Гадяцький лісгосп» та наших захисників.

Ідея встановлення такого знаку належить на-
чальнику Полтавського обласного управління лі-
сового та мисливського господарства Івану Гришку 
– повідомляює на своїй сторінці у Фейсбуці Пол-
тавське обласне управління лісового та мисливсько-
го господарства.

«Встановили його символічно на алеї Героїв-лісів-
ників, закладеної декілька років тому на честь учас-
ників АТО (ООС). Нині ж країну у лавах ЗСУ захи-
щають 58 працівників з лісових господарств області, 
які з перших днів війни відважно воюють за наші те-
риторії. Сьогодні слово незалежність набуло якісно 
нового змісту, і ми маємо знати ім’я тих, хто її муж-
ньо відстоює. Наші хлопці – Герої!» –наголосив на-
чальник управління.

З 1 вересня по всій області вона починатиметься з 
22:00 й триватиме до 05:00. Після чергових консуль-
тацій із правоохоронцями й військовими Рада оборо-
ни області ухвалила відповідне рішення.

Питання тривалості комендантської години роз-
глянули за ініціативою правоохоронних органів, які 
звернули увагу на збільшення кількості правопору-
шень у вечірній час. Для забезпечення безпеки насе-
лення час початку комендантської години в області 
перенесли на годину раніше.

Хрестовоздвиженський храм у селі Остап’є, що у 
Решетилівській громаді, перейшов до Православної 
церкви України. До цього він належав Українській 
православній церкві Московського патріархату. Про 
це 27 серпня Суспільному повідомив благочинний 
Шишацького округу отець Павло. Рішення про пере-
хід до Православної церкви України релігійна грома-
да села Остап’є ухвалила 26 серпня.

«Після того, як люди в селі Остап’є поховали за-
гиблого воїна, люди звернулися до мене з прохан-
ням допомогти, як правильно і що потрібно зроби-
ти їм, щоб перейти у підпорядкування Православної 
церкви України та молитися за наших воїнів україн-
ською», — каже отець Павло.

Для цього віряни організували збори на які при-
йшли 64 людини. Із них троє утрималися. Відтепер 
храм підпорядковуватиметься Полтавській єпархії 
ПЦУ.

За його словами, священник УПЦ МП, який до 
цього здійснював службу у храмі, також був на збо-
рах. Він відмовився переходити до Православної цер-
кви України.

ДЕ, ЯК, ЗА 
СКІЛЬКИ МОЖНА 
ПРИДБАТИ ДРОВА 
В ДП «ГАДЯЦЬКИЙ 
ЛІСГОСП»

ПЕРЕХІД ДО ПЦУ

ЗМІНЮЄТЬСЯ 
ТРИВАЛІСТЬ 
КОМЕНДАНТСЬКОЇ 
ГОДИНИ

ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК 
ЛІСІВНИКАМ, ЯКІ 
ЗАХИЩАЮТЬ УКРАЇНУ

ЗА ПЕРІОД ВІЙНИ В 
УКРАЇНІ УКЛАДЕНО 
ПОНАД 15 ТИС УГОД

ГОТОВНІСТЬ 
ПОЛТАВЩИНИ ДО 
НАЙСКЛАДНІШОЇ 
ЗИМИ – 80 %

м. Гадяч, Полтавська область
Спостережна рада кредитної спілки повідомляє, 

що чергові загальні збори членів кредитної спілки 
«Надія» відбудуться 3 жовтня 2022 року, о 10 годині, 
в приміщенні Гадяцького колективного побутового 
підприємства «Сервіс» за адресою: м. Гадяч, площа 
Соборна, 9.

Реєстрація членів спілки з 9.00 до 10.00
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Затвердження порядку денного.
Заслуховування та затвердження звітів органів 

управління кредитної спілки «Надія».
Заслуховування аудиторського висновку, яким під-

тверджена річна звітність та звітні дані кредитної 
спілки «Надія».

Затвердження річної звітності (фінансової звітно-
сті і звітних даних) та результатів діяльності кредит-
ної спілки «Надія».

Визначення аудитора (аудиторської фірми), яка 
буде підтверджувати достовірність та повноту річної 
звітності кредитної спілки за 2022 рік.

Про затвердження Статуту та Положень про ор-
гани управління кредитної спілки «Надія» у новій 
редакції.

Вибори членів органів управління.
Інші питання поточної діяльності кредитної спілки.
Спостережна рада кредитної спілки.
Строк для подання пропозицій з питань порядку 
денного чергових загальних зборів членів 
кредитної спілки – до 25 вересня 2022 року.

ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ 
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ 
«НАДІЯ»
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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. 0959453150
0500666218

КУПЛЮ СВИНЕЙ 
ДОРОГО

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

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

Закуповуємо 
корів, биків, 

телиць, коней, 
кіз, баранів

ДОРОГО

Тел. 0501814950, 0981001813

Доріз 
Цілодобово

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.

40

м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те
л

. 

Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

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

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 

Тел. 0508859882, 0960958788 Сергій

м. Харків закуповує 
ЦІЛОДОБОВО 

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ Вимушений забій

0991447457
0987518586Те

л.

(С
аш

а)ЦІЛОДОБОВО

Висока ціна. Вигідні умови.
Термінові виклики 
за вимушеним дорізом

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ
Висока ціна. Вигідні умови.

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 

Корів, биків, телят,
коней, свиней
Представники 

м’ясокомбінату

ЗАКУПОВУЄМО ДОРОГО

0677298056
0999169992Те

л.
 

корів, тільних телиць, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

свиней 
кнурів
биківКУПЛЮ

34

УВАГА!
Марина, яка 
має дар Божий 
і благословіння 
святої церкви на 
порятунок всього 
людства, знімає 
порчу, вінець 
безшлюбності, з’єднує долі, повертає 
чоловіка чи дружину до сім’ї, дарує 
щастя материнства, наставляє дітей 
на істинний шлях, дає молитву на 
удачу, допомагає в бізнесі та ставить 
захист на все життя.

Тел. 0970282338

33

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403

ДОРОГО

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

34

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

КУПЛЮ
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У Лисівці 26 серпня о 15:00, на цен-
тральному стадіоні відбувся благодій-
ний концерт для збору коштів на під-
тримку ЗСУ. Зазвичай, у цей день 
святкували День села, але в сучасних 
реаліях було прийняте рішення про-
вести благодійний концерт. Захід іні-
ціювали працівники Відділу культури 
Лютенської сільської ради. Головним 
спонсором виступив Сергій Заводов-
ський спільно із Благодійним фондом 
«I am Ukrainian». Окрім цього, кошта-
ми підтримали Олексій Берус та Віта-
лій Крат. На концерт були запрошені 
військовослужбовці військової части-
ни А7313.

У першій частині концерту виступа-
ли колективи народної самодіяльності 
Лисівського СБК, художній керівник 
Ганна Іванова. Після завершення ви-
ступів до слова був запрошений голова 
Лютенської сільської ради Володимир 

Омельченко, який подякував органі-
заторам, виступаючим та усім присут-
нім за участь у благодійному зборі. Далі 
відбувся аукціон, було розіграно 5 ло-
тів: плакат із автографом Наталії Май, 
музичні диски, набір бокалів, сітка для 
грилю, термочашка та інше. Стартова 
ціна була оголошена у 100 гривень. Гості 
концерту влаштували «запеклі дуелі» за 
кожен лот. Максимальна сума, яку вда-
лось виручити від продажу одного тако-
го пакунку становила 3500 гривень. Всі 
кошти, виручені від проведення аукціо-
ну додали до загальної скриньки збору.

Друга частина концерту була присвя-
чена виступу зіркової гості: Заслуже-
ної артистки України – Наталії Май та 
її доньок Олесі Май та Стасі Май, у су-
проводі шоу-балету «Флеш». Запро-
шені зірки виступили із яскравою кон-
цертною програмою, яку дуже тепло 
зустріла публіка та підтримала апло-

дисментами і запальними танцями про-
сто неба.

«По завершенню благодійного кон-
церту «До перемоги – разом» підраху-
вали загальну суму збору – 31 тисяча 
гривень. Всі кошти будуть розділені по-
рівну, між 13 нашими земляками, які 
захищають Україну у складі Збройних 
Сил», – повідомляє Наталія Фесик, ста-
роста Лисівки. 

Жителі села Лисівка, населення якого 
близько 500 осіб, вкотре змогли зібра-
ти таку суму. Гучні пісні, танці, дружня 

та неупереджена атмосфера показує на-
скільки неймовірним є українське село. 
У кожному куточку нашої квітучої кра-
їни є небайдужі люди, які попри всі не-
згоди твердо стоять на своїй землі та не 
цураються віддавати своє заради спіль-
ного майбутнього. Недарма благодій-
ний захід мав назву «До Перемоги – 
разом», адже тільки разом ми змогли 
вистояти і тільки разом переможемо.

Влад Лидзарь

«ДО ПЕРЕМОГИ – РАЗОМ»

Зліва направо: Володимир Омельченко, Наталія 
Фесик та Сергій Заводовський

Зліва направо: Стася Май, Наталія Май та Олеся Май

Вітаємо
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БУДИНКИ
Продаж

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

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

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

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

	� БУДИНОК, по вул. Першотравнева. 
Оформлено право власності на будинок 
та з/д. Два гаражі, л/кухня, сараї, два 
погреби, сад, огород. Ціна договірна. 
Деталі по телефону. Тел. 0503751528 

	� БУДИНОК, 48 м.кв., с. Млини 
(Лисівка). Тел. 0990549626. 

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

	� БУДИНОК, вул. С. Козаченка. З/п 
60,4 м.кв., 4 кімнати, гараж, сарай, вх. 
погріб. Всі зручності, господарські спо-
руди. Тел. 0994911774. 

	� БУДИНОК, р-н дитбудинку, л/кухня, 
гараж, сарай, з/д 9 соток, газ, вода. 
Тел. 0661196506. 

	� БУДИНОК, м. Гадяч, вул. Білохи, 
147. Газ, вода. З/д 5 соток. Ціна дого-
вірна. Тел. 0509203797

	� БУДИНОК з усіма спорудами, р-н 
Вовча. Тел. 0665102525.

	� ДАЧА, КООП «Нафтовик». 2-повер-
хова, плита, камін, сарай, полив 
води, сад, огород. Тел. 0667011653, 
0975799474. 

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

	� ЧАСТИНА	БУДИНКУ, неподалік 
центру. Газ, вода, господарські спо-
руди, з/д 7 соток, приватизована. Мож-
ливий обмін. Тел. 0955711574.

КВАРТИРИ
Продаж

 

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

	� 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., 45,5 м. кв., 2/3, по вул. 
Тельмана. Автономне газове опалення. 
М/п вікна.  Без ремонту. Ціна договірна. 
Тел. 0983920527.

	� 3-КІМН.кв., 42,1 м.кв., 1/2 поверх, 
р-н Заяр, гараж і сарай поруч. Ціна, 
торг при огляді. Тел. 0953653437. 

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

	�
	�
	�

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

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

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

	� З/Д	10	соток, приватизована. Є 
погріб, сад, поряд великий ставок. Вул. 
Ставкова, м. Гадяч. Тел. 0955870932

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

ГАРАЖІ
Продаж

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

	� ГАРАЖ і сарай з погребом, знахо-
дяться поруч, центр міста, вул. Гага-
ріна. Тел. 0502743434, 0674373593 

	� ГАРАЖ, р-н Сарського перехрестя, 
з погребом. Тел. 0682833419

ЗДАМ

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.

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

	� МАГАЗИН в центрі міста, по вул. 
Гагаріна, площа 50 м.кв. Під магазин, 
офіс, аптеку та ін. Тел. 0502743434, 
0674373593

ЗНІМУ

	� КВАРТИРУ або кімнату у гур-
тожитку у Полтавській області. Тел. 
0969566443

	� КВАРТИРУ у центрі міста, 1-, 
2-кімн., вмебльовану, сім’я з 2-а 
дітьми. Тел. 0505250539

	� СІМ’Я з 2-х осіб зніме квартиру 
чи будинок із усіма зручностями у м. 
Гадяч. Молоді, порядні, стежимо за 
чистотою. Тел. 0508150964

	� ЖИТЛО у м. Гадяч. Порядність 
гарантуємо (чоловік 56 років, жінка 80 
років). Тел. 0973808022

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

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

	� КУЛЬТИВАТОР причепний КПС-4 
збірна. Причеп причепний 2-ПТС-4 на 
кругу. Тел. 0683423658

АВТО
Продаж

	� ВАЗ-2110, 2007 р.в., сірий колір, 
двигун 1,6. Тел. 0664525166

	� ВАЗ-21099, 2005 р.в., синій колір, 
газ/бензин. Тел. 0664525166

	� ВАЗ-21043, 1999 р.в. Тел. 
0990029832. 

МОТО
Продаж

	� МОТОЦИКЛ	BAJAJ Boxer 
BM-150UG, 2019 р.в., КПП 5ст., гарний 
стан. Протикрадіжна система, підігрів 
керма, тахометр. Тел. 0957702302.    

	� МОТОЦИКЛ «Мустанг», 2019 р.в., з 
документами. Тел. 0999013881

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

	� Т-25: блок циліндра, колінвал, 
стартер, динама. Тел. 0502219042. 

	� ГУМА зимова 215/65 R-16, б/в, 2 
шт. Тел. 0509575574. 

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

	� ФОП	Чемерис	Олександр	Васи-
льович: продам пиломатеріали по 
району та області. Тел. 0990239327

	� ТРУБИ б/в на ворота та паркан, 
д.110, 89, 76, 57мм., товстостінні 
(5-6мм.). Ворота, хвіртка із про-
фнастилу, нові. Тел. 0674373593, 
0502743434. 

МЕБЛІ
Продаж

	� ДИВАНИ б/в: диван-книга – 4000 
грн., малютка – 5000 грн., малютка – 
1000 грн. м. Гадяч. Тел. 0682864668 

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

РІЗНЕ
Продаж

	� ВІДКОСИ зовнішні з підвіконни-
ками, білого кольору. Розмір 1м.(ш)
х 1,5м.(в) на 2 вікна. Недорого. Тел. 
0665435510

	� 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

	� ЗЕРНО пшениці цьогоріч-
ного урожаю. Ціна договірна. Тел. 
0996877842, 0668865720

	� ЗЕРНО ячменю та пшениці. Тел. 
0667388219

	� ШАХТНА	ЗЕРНОСУШАРКА на 
тверде паливо. Ідеальний стан. 
Укомплектована, б/в. Клітки для 
курей несучок на 3,5 тис. голів. Тел. 
0963884747, 0960371215		

	� Гадяцький	геріатричний	буди-
нок-інтернат	продає	б/у	БАНКИ 
ємністю 0,5л. Ціна 2,5 грн./шт. Тел. 
0535422642

	� КАРТОПЛЯ велика, сорт «рів’єра». 
Ціна 10 грн./кг. Тел. 0662038926

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

	� КОМПРЕСОР автомобільний, ста-
ціонарний, 220В. Тел. 0999533821.

	� ПУХ (8 кг.). Стіл 1-тумбовий, візок 
металевий, дошки меблеві (поліро-
вані), граблі, лопати, вила, мішки джу-
тові. Тел. 0990549626. 

	� 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. 

	� ЗЕРНО пшениці, ячменю, овесу. 

Тел. 0990141820
	� МОЛОЧНА	ПРОДУКЦІЯ: молоко, 

сметана, сир, масло. Виготовлено з 
домашнього молока. Тел. 0665065748 

	� КАРТОПЛЯ дрібна – 2 грн./кг., 
велика – 6 грн./кг. С. Островерхівка, 
вул. Дружби №3. Тел. 0993642400

	� ДУБЛЯНКА зеленого кольору, 
штучна, р. 50-52. На струнку жінку. Тел. 
0990415983

	� ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерний, б/в, 
у гарному стані. Ціна 4500 грн. Тел. 
0663243698. 

	� КОЛЯСКА дитяча, зима-літа. 
Ліжечко «маятник» з матрацом у гар-
ному стані. Тел. 0664311712. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК маленький, теле-
візор, велосипед чоловічий, пральна 
машина «Донбас», «Малютка», 
плита газова 2-х, 4-камфорна. Тел. 
0662000908. 

	� АКОРДЕОН, спортивний дитячий 
велосипед, тренажер, ліжечко. Тел. 
0662180357. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0667025100. 

	� ВІКНА балконні з подвійним 
склом 2,07х0,9 – 1 шт., 2,07х0,78 – 2 
шт., 1,04х0,65 – 2 шт., 0,97х0,65 – 2 
шт. Недорого, або обміняю на зерно 
курям. Тел. 0958497388.  

	� ВІТАЛЬНЯ – купе 1,64х0,45х2,20 
– 3500 грн. Антена супутни-
кова (тарілка), тюнер – 1000 грн. 
Килим1,2х1,0м. – 200 грн. Шпаклівка 
«фініш» 10 кг., 50 грн. Тел. 0996845653. 

	� КВІТИ кімнатні: алое, монстера, 
юкка, деффенбахія, млія. Таз 150л. 
Тел. 0950678649. 

	� СІНО в тюках. Тел. 0984889114
	� ПШЕНИЦЯ, кукурудза. Без 

доставки. Тел. 0502187310
	� ЦИРКУЛЯРКА з фуганком, зер-

нодробілку. Електрорубанок, пилка 
до циркулярки, ножі до фуганку. Тел. 
0996324952

ТВАРИНИ
продаж

	� КОЗИ	ДІЙНІ.	Тел.	0504047052
	� ПОНІ пегової масті, дівчинка. 

Або обміняю. Ціна договірна. Тел. 
0504047052. (17)

	� БИЧОК джерсійської породи, вік 
3 міс. Або обміняю на зерно. Тел. 
0504047052. (17)

	� КОРОВА.  Тел. 0662464987
	� 100%	англонубійський	козлик	

запрошує	на	покриття	кізок. Має 
родовід, елітна молочна лінія. С. Мала 
Побиванка. Тел. 0506234093 

	� ПОРОСЯТА червонопоясі. Вік 1 
місяць. Тел. 0990494500, 0954768247

	� КРОЛИКИ. Тел. 0994867747
	� КОЗЕНЯТА зааненської породи. 

Цапики і кізочки, вік 4 міс. Тел. 
0995586145.

	� КОРОВА. Тел. 0961954639
	� КОЗА кітна. Тел. 0993380215
	� ТЕЛИЦЯ тільна. Ціна договірна. 

Тел. 0991821832
	� ЧЕРЕПАХА акваріумна. Тел. 

0993642826. 
	� КОЗА зааненської породи, недо-

рого. Тел. 0997956101. 
	� ТЕЛЯ (бичок), вік 2 міс. Тел. 

0665737580. 
	� КОЗЕНЯТА зааненської породи. 

Цапики і кізочки, вік 4 міс. Тел. 
0995586145.

КУПЛЮ

	� КІЗ,	цапів – 10, 12 грн./кг., овець 
– 25, 30 грн./кг. Електронні ваги. Тел. 
0990128098 (Олег)

	� ПШЕНИЦЮ, ячмінь, овес, кілька 
тонн. Тел. 0668165445

	� АВТОЗАПЧАСТИНИ «ЗІЛ», «ГАЗ», 
«УАЗ». Тел. 0988417205, 0955162957. 

 � МОПЕДИ виробництва СССР: Рига, 
Верховина, Картпати. Тел. 0660073589

 � МОТОЦИКЛИ Мінськ, Восход, ІЖ. 
Тел. 0660073589 

	� ДВІ	МОЛОДІ	КІЗОЧКИ. Недорого. 
Тел. 0995139836

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ	свідоцтво про повну 
загальну середню освіту ТА 51988726 
видане 30.07.2020 року Гадяцьким 
обласним науковим ліцеєм-інтер-
натом ІІ-ІІІ ст. ім. Є.П. Кочергіна Пол-
тавської обласної ради на ім’я Вячес-
лава	Олександровича	Синепола

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	техніки.	
Ремонт	електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	РОБІТ: 
монтаж – демонтаж, металопласт – 
екопласт, каналізація. Встановлення 
лічильників, бойлерів, насосних 
станцій. Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій)

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

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	техніки.	
Ремонт	електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ	
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

	� СПИЛЮВАННЯ	ДЕРЕВ будь-
якої складності. Тел. 0988654900, 
0505609195

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

	� 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

	� БРИГАДА	БУДІВЕЛЬНИКІВ	
виконає	роботи: каналізація та 
переливні ями, траншеї, кладка цегли 
та блоків. Дахи, паркани. Бетону-
вання та інші будівельні роботи. Тел. 
0960767071, 0669958382.(8)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	техніки.	
Ремонт	електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ будь-якої склад-
ності. Гарантія 15 років. Утеплення 
будинків, всі види внутрішніх робіт. 
Тепла підлога. Виїзд по району. Тел. 
0661194638, 0665947293

	� ЯКІСНЕ	УТЕПЛЕННЯ	квартир, 
будинків. Герметизація міжкімнатних 
швів. Швидко та якісно. Всі види 
робіт. Тел. 0660236669

	� ПОСЛУГИ	ЕЛЕКТРИКА: монтаж 
та ремонт внутрішньої електропро-
водки. Тел. 0960575617

	� РЕМОНТ	ПІД	КЛЮЧ!	Уте-
плення	будинків!	Пропоную	всі	
види	ремонтних	робіт:	штука-
турні,	малярні,	плиточні.	Фасадні	
роботи.	Гіпсокартон.	Сантехніка	
та	всі	інші	роботи.	Якість	гаранто-
вана,	ціна	помірна.	Стаж	роботи	
10	років.	Тел.	0954110091

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН, 
м/х пічок, м’ясорубок, мультиварок, 
блендерів-комбайнів, пилососів, хлі-
бопічок, духових шаф, інвекторних 
зварок, зарядних пристроїв, «бол-
гарок», дрилів та ін. Виїзд на замов-
лення. Досвід роботи 12 років. 
Доступна ціна. Тел. 0957423588, 
0684830471

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

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 

 � В продовольчий магазин в м. 
Гадяч потрібні ПРОДАВЦІ. Тел. 
0504044106

 � Запрошуємо на роботу ТРАКТО-
РИСТІВ,	МАШИНІСТА	екскаватора,	
ВОДІЇВ	самоскидів	та	фур,	ТОКА-
РЯ-ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКА. Довідки 
за телефоном або на КПП авто-
парку (м. Гадяч). Тел. 0664043389, 
0667899390 

 � Потрібен ВОДІЙ на КамАЗ-зер-
новоз. Тел. 0984963840

 � Підприємство «ТОВ Завод Коб-
заренка» запрошує на роботу: 
ТОКАРІВ.  Заробітна плата: від 15000 
до 20000 грн. Умови роботи: офі-
ційне працевлаштування, соціальний 
пакет, 8-ми годинний робочий 
день, 5-й денний робочий тиждень, 
виплата заробітної плати 2 рази на 
місяць. Є гуртожиток. Наша адреса: 
Сумська обл. смт. Липова Долина, 
вул. Русанівська,17,  м. Ромни, вул. 
Полтавська, 170 Телефону: 099 906 
4380, 050 440 33 54

29.09.2022

0506741605
0975139528

КУПИМО ПАЇ
Швидке оформлення

Тел. 

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а
36

Тел. 0507747092

СІК
ОЛІЯ
ДЕРТЬ

з вашої сировини

	� СІНО в тюках. Можлива 
доставка. Ціна 45 грн./тюк. Тел. 

0995139836. (№34)

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

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

макулатуру, поліетилен, беги 

Тел. 0501838458, 0980922374
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Пів року російсько-української війни високої 
інтенсивності наблизили Україну до ЄС і 
США, але все ще не зробили її західною 
країною у повному сенсі. Україна отримує 
достатню військову і економічну допомогу, 
щоб стримувати РФ на всіх фронтах. Однак 
Україна все ще не може стати членом НАТО 
по першому ж бажанню, як Фінляндія і 
Швеція. По відношенню до них ані Німеччина, 
ані Франція, ані Італія, ані Угорщина не мають 
побоювань ядерної ескалації з боку РФ і не 
сумніваються у їх здатності зміцнити спільну 
безпеку. По відношенню до України всі ці 
сумніви і побоювання досі існують.

Швеція і Фінляндія для Заходу – «свої», Україна 
– все ще ні. Справа, напевно, не в тільки в здатності 
воювати з Росією, використовуючи західну зброю. 
Потрібна ще здатність створювати саме західну, а не 
радянську зброю своїми силами за свої гроші й вою-
вати з нею проти тиранії за свободу разом з іншими 
країнами, які можуть й готові робити те ж саме. Мож-
ливо, є й інші важливі аспекти перетворення країни 
з пострадянської на європейську. Напевно, більшість 
цих аспектів можна побачити, наполегливо розмірко-
вуючи над тим, чому Фінляндію і Швецію приймають 
в НАТО по першому їх бажанню, Україну – ні.

Україна заплатила своєю кров›ю більше, ніж здаєть-
ся. Це не випадкова жертва несвідомого суспільства і 
несвідомих еліт. Україна вже уклала угоду про своє 
майбутнє і внесла повну заставу. Так, Україна ще не 
в ЄС і НАТО. Проте необов›язково саме ці структу-
ри уособлюють європейську перспективу, якщо диви-
тись далі, ніж у близьке майбутнє. Головне ж у затрим-
ках із визнанням Заходом України своєю частиною у 
тому, що він все ще придивляються, чи дійсно угода 
укладена, чи дійсно вона про європейську перспекти-
ву і чи буде вона виконана з огляду на те, що радян-
сько-російське минуле раніше вже зупиняло Україну 
після здавалося б незворотних змін.

Мир не продається
Стратегічно Росія програла війну проти України 

вже у перші тижні. Але так само як з угодою про єв-
ропейське майбутнє, українська перемога у війні має 
бути реалізована на тактичному і оперативному рів-
ні. Схоже, це займе більше часу, ніж здавалось навес-
ні після перших воєнних перемог Укаїни. До кінця 
березня Україна проходила випробування на життє-
здатність власної державності. Воно було пройдене, 
хоча мало хто у світі в це вірив – навіть серед тих, хто з 
кінця холодної війни підтримував Україну. Це випро-
бування на здатність жити у своїй державі і захищати 
її перед обличчям смертельної небезпеки могли про-
йти тільки самі українці, і ніхто не міг зробити це за-
мість них. Народ не воюватиме на смерть за фінансову 
допомогу і торговельні преференції. Народ воювати-
ме на смерть, якщо він склався і має власне майбутнє.

Росія не наважилась піднімати ставки до ядерної 
війни, щоб заперечити право України на майбутнє, 
відступила від української столиці і змінила поточні 
плани з руйнації української державності на захоплен-
ня українських територій. Таке захоплення виправда-
ло б невдалу для Кремля воєнну авантюру в очах са-
мих росіян. Але в захопленні територій є трюк, який 
потенційно дозволяє Росії змусити Україну пройти 
додаткове історичне випробування. Це випробування 
миром в обмін на території. В контексті російсько-у-
країнської війни такий мир мав би ціною не тільки те-
риторії, але й мільйони громадян і вкрадених Росією 
українських дітей.

Світ побачив, що Україна має власне майбутнє і за-

слуговує на масштабну допомогу у війні з Росією. Од-
нак Росія зробила світу непристойну пропозицію – ще 
раз подивитись, чи готова Україна продати своє май-
бутнє заради миру і відносного комфорту тут і зараз. 
До серпня тактика Росії полягала у тому, щоб, кори-
стуючись кримінальною мовою російського керівни-
цтва, поставити Україну «на лічильник». Створюючи 
ситуацію постійного воєнного просування, Росія на-
магалась погіршити для України умови «миру в об-
мін на території», підштовхуючи до переговорів. Для 
досягнення мети був використаний шантаж експор-
том зерна і ядерним інцидентом на Запорізькій атом-
ній станції.

Другий етап війни Росія не виграла. Просування її 
військ зупинилось. Російська воєнна стратегія упер-
лась у проблему захоплення Пісок під Донецьком і 
утриманням позицій під захопленим у перші ж тижні 
війни Херсоном. Між тим, вмінням українських військ 
і силою української зброї війна прийшла навіть в оку-
пований Росією ще 2014 року Крим. Росія під між-
народним тиском навряд чи не наважиться руйнува-
ти угоду про експорт українського зерна і створювати 
витік радіації на Запорізькій атомній станції. Плани 
проведення «референдумів» на окупованих територі-
ях Кремлем загальмовані.

Однак Росія цей етап ще не програла. Вона утримує 
захоплені українські території і все ще пропонує їх в 
обмін на мир.

Розклад перемоги
Росія почала вторгнення у лютому, маючи до 200 тис 

військ. Після всіх втрат і ротацій зараз в Україні на-
вряд чи більше 150 тис російських військ, не рахуючи 

«укрепрайону» в Криму. Разом з силами вогневої під-
тримки на території Росії ці 150 тис. російських військ 
контролюють те, що раніше позначалось як ОРДЛО, а 
також українські території, окуповані з початком но-
вого вторгнення 2022 року.

У Збройних силах України навряд чи менше 
півмільйона. Так, у росіян значна перевага в артилерії, 
ракетах, авіації, танках і броньованих машинах. Але 
ж півмільйона є півмільйона проти 150 тис. Тим не 
менш, ці російські 150 тис все ще рухаються під Піска-
ми і обстрілюють Харків засобами польової артилерії.

Очікування швидких перемог до певних дат, мож-
ливо, містить ще один російський гак. Було б, мабуть, 
добре, якби принаймні Херсон був звільнений до Дня 
незалежності. Не сталось. На східному фронті – без 
видимих змін, окрім того, що з десяток найбільш бо-
єздатних батальйонних груп були перекинуті Росією 
на правий берег Дніпра у потенційну пастку. І вони в 
ній опиняться, не в змозі зупинити український кон-
трнаступ на сході і півдні.

Коли? Справа ж не в тому, щоб максимально швид-
ко відновити український прапор на будівлях у Хер-
соні, Донецьку, Севастополі та інших окупованих мі-
стах. Це треба зробити з мінімальними втратами для 
українських військ, мирного населення і економіки. 
Багато залежить не тільки від темпів отримання за-
хідних озброєнь і підготовки українських військ, але 
й від динаміки внутрішніх процесів в Росії. Але укра-
їнське суспільство має право бути впевненим, що роз-
клад перемоги, оптимальної з точки зору втрат, існує. 
Зрозуміло, він не може бути доступний публічно і не 
повинен бути відомий ворогу.

Олексій Їжак, експерт Національного  
інституту стратегічних досліджень

ПІВ РОКУ ВІЙНИ: ЧОГО МИ ДОСЯГЛИ 
ТА КОЛИ ЧЕКАТИ ПЕРЕМОГУ
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В Україні почали виявляти виведені з обігу купюри 
номіналом у 500 грн. Невідомі намагаються поповни-
ти ними термінали самообслуговування.

Ці гроші зберігалися у сховищі Ощадбанку в оку-
пованому Херсоні. А тепер ці 500-гривневі купю-
ри вже виявили в Одесі, Києві та на заході України.

Про це повідомив співзасновник банку Monobank 
Олег Гороховський у Мережі та виклав фото виведе-
них з обігу грошей. На світлині видно три отвори у 
кожній із купюр.

«Відомо про масові випадки поповнення терміна-
лів самообслуговування та інших термінальних ме-
реж 500-гривневими купюрами, які виведені з обігу 
в сховищі Ощадбанку в Херсоні. Нетипові попов-
нення нових клієнтів великими купюрами можуть 
затримуватись до інкасації термінала. Встановити 
їхню непридатність без візуального огляду, безпосе-
редньо у терміналі, неможливо», – йдеться в опублі-
кованій інформації.

«БМ»

Соціологічні опитування стабільно фіксують вже 
протягом пів року, що українці не готові йти на по-
ступки заради закінчення війни з росією. Про це ска-
зав науковий директор Фонду Демократичні ініціа-
тиви Олексій Гарань в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Мої побоювання полягають в тому, що чим дов-
ше триває ця війна на виснаження, чим більше буде 
путін руйнувати наші міста, чим далі наші близькі та 
друзі перебуватимуть під обстрілами чи будуть мо-
білізовані, то люди будуть переживати втому і бу-
дуть казати, що готові поступитися чимось», - каже 
Гарань.

На думку соціолога, президент рф якраз на це й 
розраховує.

«Залякати і Захід (там сім›я платитиме на 500 євро 
більше за газ взимку), і українців. Опитування поки 
що цього не фіксують. Людська природа передба-
чає, що в певний момент має з›явитися ця втома. Ми 
поки цього не бачимо - це своєрідний феномен. Мож-
ливо, це третій закон Ньютона - дія породжує проти-
дію. Я побоюся кожного разу, коли бачу результати 
опитування, що українці скажуть: «Нам важко, треба 
погоджуватися на будь-що». Немає цього, принайм-
ні поки що», - підсумував директор Фонду Демокра-
тичні ініціативи.

«БМ»

Аналітичні дані оновленої онлайн-карти сіль-
ськогосподарських земель України, яку запустили 
AgroPolit.com спільно з Zemelka.ua за підтримки но-
вої земельної агенції Volodar, свідчать, що найактив-
ніше землю під час війни продають на Кіровоград-
щині. З 24 лютого там було продано 2,8 тис. га. Також 
серед лідерів Вінниччина (2,7 тис. га), Полтавщина 
(2,7 тис. га), Хмельниччина (2,3 тис. га) та Дніпропе-
тровщина (1,8 тис. га). 

У цілому станом на сьогодні за увесь період функ-
ціонування ринку землі укладено 114 076 земельних 
угод. Площа земель згідно з зареєстрованими право-
чинами сягає 267 341 га.

Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксова-
но правочини, за увесь період є:

Харківщина (37,5 тис. га), Дніпропетровщина (23,1 
тис. га), Кіровоградщина (21,1 тис. га);

Полтавщина (21,1 тис. га); Херсонщина (21 тис. га).
Куркуль

У області пасічники цьогоріч зібрали на майже 25% 
менше меду, аніж торік. Причина в тому, що через 
війну пасічникам було складніше вивозити вули-
ки за межі господарства. Окрім війни на збір меду 
вплинула і несприятлива погода.  Як наслідок, мед 
додав у ціні 10-15% у порівнянні з 2021 роком. Утім, 
пасічники налаштовані збирати мед, доки не відцві-
те соняшник. 

«Якщо порівняти з минулим роком, то в цьому році 
зібрано десь приблизно на 25-30% менше, ніж у ми-
нулі роки. Подорожчав пасічницький інвентар, вощи-
на, дріт. Це те, що зараз необхідно на сезон пасічни-
ку працювати. І, звичайно, це все вклалося в цінову 
політику меду. Подорожчав мед десь на 10-15% про-
ти минулого року», — пояснила очільник обласного 
об’єднання «Полтавський пасічник» Наталія Сенчук.

Наразі ж на ринках дефіциту меду немає, прода-
ють і його, і квітковий пилок, і медові напої, і насто-
янки прополісу.

Суспільне

Через дешеву сировину українська молочна про-
дукція наразі досить конкурента на світовому ринку, 
зокрема і в ЄС. Відтак, учасники українського рин-
ку прогнозують, що вже у вересні може розпочатися 
більш стійке, а не точкове, підвищення цінової про-
позиції на молокосировину. Повідомили в Асоціації 
виробників молока.

«Основними ціноутворюючим фактором залиша-
ється експорт, а на фоні дешевої гривні ціни на мо-
локо ростуть. Проте, якщо перевести їх у валютний 
еквівалент, побачимо, що ціни навпаки падають. До 
прикладу, за період травня-серпня ціна опустилася на 
15,5%. До того ж різниця між ціною українського мо-
лока та європейського складає близько 40%», — роз-
повіла аналітик АВМ Яна Лінецька.

З її слів, закупівельні ціни на молоко в другій по-
ловині серпня показали приріст у 0,10 грн. Проте, це 
лише незначне підтягування до темпів девальвації, а 
не реальний ріст ринку.

«БМ»

Середній показник готовності становить 73% з ура-
хуванням готовності об’єктів житлового фонду та те-
плових мереж. Про це йшлося на селекторній нара-
ді з керівниками областей у прем’єр-міністра Дениса 
Шмигаля.

За інформацією Мінрегіону, підготовка до опалю-
вального сезону йде згідно з планом, а стан готовно-
сті об’єктів житлового фонду вже становить 72%, те-
плових мереж — 74%. Також йде активне відновлення 
пошкодженої інфраструктури.

Крім того, Україна накопичила на зиму 12,6 млрд 
кубометрів газу та 1,89 млн тонн вугілля. 

Області також надали плани оперативного реагу-
вання в кризових ситуаціях, що можуть виникнути 
під час проходження опалювального сезону. Серед 
альтернативних видів палива розглядається, зокре-
ма, деревина. У Міністерстві захисту довкілля пові-
домили, що всі лісгоспи мають відповідні плани, і на 
сьогодні держава має можливість заготовити 2,3 млн 
кубічних метрів деревини.

«БМ»

Україна підготувала план «Б» для тимчасового збе-
рігання урожаю зернових. Мова йде про полімер-
ні рукави, в яких зернові можуть зберігатися до 18 
місяців.

За прогнозами аграрного відомства, цього року очі-
кується урожай на рівні 52 млн т зернових і приблиз-
но до 13–15 млн т олійних культур. І, зважаючи на 
низькі темпи експорту, потужностей працюючих еле-
ваторів не вистачить, аби зберегти збіжжя.

Наскільки ефективно зберігається врожай у по-
лімерних рукавах, досвідом поділилися в аграрній 
компанії, які працюють на Полтавщині, Чернігівщи-
ні і Сумщині.

«Ми використовуємо полімерні рукави з 2012 р. 
За ці роки встигли перепробувати рукави майже всіх 
виробників, що представлені на ринку України, — 
усі вони більш—менш однакової якості», — зазна-
чає заступник директора з питань зберігання та до-
робки зерна ПП «Агропрогрес» Ігор Войтко. Одне з 
основних питань — знайти відповідний майданчик: 
рівний, розчищений, подалі від насаджень, щоб не 
падали гілки.

«Ми використовуємо мішки довжиною по 60 і 
90 метрів. Між ними має бути відстань, щоб могла 
під’їхати пакувальна й розпакувальна техніка. Рука-
ви одноразові: при вивантаженні їх розкривають – і 
все, на наступний врожай купують нові. Зерно полі-
мерні рукави зберігають непогано. Маємо навіть по-
зитивний досвід зберігання зерна із підвищеними по-
казниками вологості, одразу з поля. Звичайно, треба 
стежити, щоб мішки не прорвалися, щоб не було гри-
зунів та інших шкідників. Але якість зерна при тако-
му зберіганні не страждає. Цього ж року побачимо, 
як полімерні рукави показують себе при тривалішо-
му зберіганні», — каже Ігор Войтко.

Мінагрополітики

Тенденція до підвищення цін на цибулю спостері-
гається сьогодні в Україні.

Так, на даний момент цибуля надходить у про-
даж по 24-27 грн/кг ($0,66-0,74/кг), що в середньо-
му на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робо-
чого тижня.

«Ситуацію, що склалася, виробники пояснюють за-
тримкою у проведенні збирання цибулі. Ще минуло-
го тижня деякі господарства змушені були повністю 
зупинити вибірку через сильні дощі, внаслідок чого 
пропозиція даної продукції на ринку помітно скоро-
тилася», — пояснюють експерти.

За даними моніторингу, зараз на ринку спостеріга-
ється скорочення пропозиції цибулі. Більшість укра-
їнських виробників завершують реалізацію цибулі 
ранніх та середніх сортів, тоді як пізніша цибуля ма-
сово почне надходити у продаж у середньому через 2 
тижні. Водночас попит утримується на досить висо-
кому рівні, що дозволяє фермерам переглядати ціну 
на продукцію у бік підвищення.

Також уточнюється, що на сьогоднішній день вар-
тість цибулі в Україні вже в середньому в 4,6 рази 
вища, ніж за аналогічний період минулого року.

У Гадячі кілограм цибулі коштує в середньому 25 
гривень.

«БМ»

У 2021/2022 маркетинговому році (1 вересня 2021 
р.–31 серпня 2022 р.) станом на сьогодні в Україні ви-
роблено 1 450 тис. т цукру, що становить 130,5% до 
виробництва минулого МР. Про це повідомила прес-
служба Мінагрополітики.

Так, виробництво цукру здійснювали 33 цукро-
ві заводи.

Як зазначають у відомстві, за десять місяців поточ-
ного маркетингового року експортовано 73 тис. т цу-
кру, включаючи цукровмісні продукти.

За оперативною інформацією, у 2022 р. цукрові бу-
ряки посіяні на площі 180,4 тис. га.

«При прогнозній урожайності 43–44 т/га вало-
вий збір цукрових буряків (за сприятливих погод-
них умов) прогнозується на рівні 7,830 млн т, із яких 
при виході цукру 13,5–14% можна виробити близько 
1,080 млн т цукру», — розповіли у Мінагрополітики.

За інформацією НАЦ «Укрцукор», з 1 вересня 2022 
р. планують здійснювати виробництво цукру найпо-
тужніші 23 цукрові заводи.

З урахуванням перехідних залишків на 1 верес-
ня 2022 р. ресурси цукру на період наступного 
2022/2023 МР (1 вересня 2022 р.–31 серпня 2023 р.):

в повному обсязі забезпечать потребу внутрішньо-
го ринку, яка прогнозується в 1 млн 128 тис. т, з них 
1 млн 68 тис. т — споживання населенням);

експортний потенціал у 2022/2023 маркетингово-
му році оцінюється у

100 тис. т, з яких 50 тис. т — цукор, 50 тис. т — цу-
кровмісні продукти;

перехідні залишки на 1 вересня 2023 року, за про-
гнозними розрахунками, очікуються в обсязі 370 тис. 
т, що відповідає майже чотиримісячному обсягу вну-
трішнього споживання.

«Оскільки цукру в Україні з надлишком, то жодних 
обмежень на експорт цукру встановлювати не перед-
бачається», — додали у Мінагрополітики.

«БМ»

РИНОК ЗЕМЛІ УКРАЇНЦІ НЕ 
ГОТОВІ ЙТИ НА 
ПОСТУПКИ ЗАРАДИ 
ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ 

ГОТУЄМОСЯ ДО 
ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ 

У ВЕРЕСНІ 
ПРОГНОЗУЮТЬ 
ЗРОСТАННЯ ЦІНИ 
НА МОЛОКО

500 ГРИВЕНЬ З ДІРОЧКАМИ

У НОВОМУ СЕЗОНІ РОБОТУ 
НЕ РОЗПОЧИНАТИМУТЬ  
10 ЦУКРОЗАВОДІВ

ВАРТІСТЬ ЦИБУЛІ МАЙЖЕ 
ВП’ЯТЕРО ВИЩА ЗА ТОРІШНЮ

ПОЛТАВЩИНА 
ВТРАТИЛА 
ЧВЕРТЬ МЕДУ 

ЯК ЗБЕРЕГТИ ВРОЖАЙ
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Вона почалася, 
просто мало хто це помітив.

На мою думку, яку колись сподіваю-
ся знайти в підручниках, сьогодні Укра-
їна переживає відкладену війну за не-
залежність. Абсолютна більшість країн 
Землі в той чи інший спосіб таку війну 
пережили – хоч це не дуже розраджує 
нас зараз. І в суперечках про дату її по-
чатку – 2014-й чи 2022-й – важливо не 
випустити з поля зору той факт, що «це 
вже було колись». Що хай не 1991-го, 
але наступного року точно наша краї-
на увійшла в стан війни з Росією – про-
сто тоді мало хто це помітив. Пише про 
це, кандидат історичних наук Сергій 
Громенко.

Логіка історії невблаганна – розпад ім-
перії чи навіть просто великої держави 
зазвичай викликає або різанину в цен-
трі, або низку війн по краям (а іноді – 
два в одному). Винятки якщо й бувають, 
то настільки зрідка, що нічим нам не до-
поможуть. Коротше кажучи, криваві пе-
редсмертні судоми імперської туші – це 
правило.

До речі, саме в цій логіці зрозуміло 
небажання США беззастережно під-
тримати незалежність України у 1991 
році (промова Буша-старшого “Котле-
та по-київськи”) та прагнути якнайско-
рішого розвалу Росії сьогодні. У Ва-
шингтоні небезпідставно побоюються 
численних громадянських конфліктів із 
масовим насиллям, загальним голодом, 
масштабними міграціями та, найголов-
ніше – неконтрольованим поширенням 
зброї. Тамтешні еліти не надто прагнуть 
повторення 1917 року.

Гаразд, скажете ви, але ж 1991-го все 
вийшло інакше – СРСР розвалився не 
те, щоб дуже мирно, але і не так, як Ро-
сійська імперія. Можливо, це порівнян-
ня буде релевантнішим? Що ж, до 2014-
го, а іноді й до 2022-го багато хто так 
думав. Навколо «осені народів» 1989–
1991 років навіть склалося кілька науко-
вих шкіл, адепти яких твердили, що доба 
кривавих колапсів минула, що в сучасно-
му світі масові злочини неможливі. Так, 
Югославія не дуже добре вписувалася у 
цю теорію, але Балкани є Балкани, ну, ви 
розумієте. Раз у 90-х російсько-україн-
ської війни, яку зокрема передрікав Са-
муель Гантінґтон, не сталося, значить, у 
Євразії є шанс на мирний розвиток.

Так думали, звісно, не всі. 1992-го Ри-
чард Пайпс провістив прихід диктато-
ра, якого радо зустріне і підтримає че-
кістський апарат і номенклатура. У 1995 
році з’явилася книга Алєксандра Яні-
на «Веймарская Россия», головна ідея 
якої відображена у заголовку. А 2001-
го Олександр Мотиль видав свою ро-
боту “Imperial Ends» (у нас – 2009 року 
як «Підсумки імперій»), в якій доводив 
небезпеку повзучої реімперіалізації Ро-
сії. Я тоді не повірив у серйозність цього 
висновку, і принагідно знімаю капелюха 
перед проникливістю автора.

Ну а зараз вже точно не залишилося 
нікого, хто б не зрозумів істинну приро-
ду російського нападу на Україну (упо-
роті ліваки та агенти на зарплаті не раху-
ються) – бажання зміцнілої метрополії 
повернути собі колишню територію. Роз-
пад СРСР перестав бути обнадійливим 
винятком та зайняв своє місце поряд з 
крахами інших імперій. Так, у нього є 

свої особливості – останні та найпотуж-
ніші корчі сталися аж на третє десяти-
ліття після смерті організму, але і тут си-
туація не унікальна. Франція забажала 
повернути собі В’єтнам після шестиріч-
ної перерви на японське панування, і з 
1946-го до 1954-го загубила пів мільйо-
на своїх та чужих життів у цій невдалій 
спробі.  

Отже, в підсумку, дивним є не факт ро-
сійської імперіалістичної війни за коли-
шню провінцію/колонію та української 
війни за незалежність від знахабнілого 
колишнього центру, а те, що це сталося 
так пізно. Чи ні, не пізно?

ІІ
Я стверджую, що оскільки Росія не 

перестала бути по суті імперією у 1991 
році, то корені її імперіалістичного ре-
ваншу проти України слід шукати у той 
самий період. І якщо уважно придиви-
тися, то можна побачити кілька прикла-
дів агресії Москви проти Києва уже тоді.

Хоча за Договором РСФРР та УРСР 
1990 року обидві республіки взаємно 
визнавали існуючі кордони, варто було 
Україні проголосити свою незалежність, 
як московські політики почали погрожу-
вати силовим переглядом. Чи не впер-
ше про це заговорив ще 28 серпня 1991 
року віце-президент Росії Алєксандр 
Руцкой. Після того вербальні зазіхання 
на Крим, Донбас і т.зв. «Новоросію» ста-
ли загальним місцем в російському влад-
ному дискурсі.

21 травня 1992 року Верховна Рада 
Російської Федерації ухвалила постано-
ву про скасування акту передачі Криму 
Україні у 1954-му та зажадала «врегулю-
вання питання про Крим шляхом між-
державних переговорів Росії та України 
за участі Криму і на основі волевиявлен-
ня його народу». Знайомі слова, чи не 
так? Організаторам спроби анексії півос-
трова у 2014-му було у кого повчитися.

9 липня 1993 року російський парла-
мент ухвалив постанову «Про статус 
міста Севастополя», якою визнав його 
частиною Росії. 23 серпня депутати Се-
вастопольської міськради проголосували 
за рішення про російський статус міста. 
А 5 грудня 1996-го Рада Федерації бід-
калася, що Україна «усупереч об’єктив-
ній реальності не бажає обговорювати на 
переговорах питання про російський ста-
тус міста Севастополя». Отак-от!

Тодішній президент Боріс Єльцин, що-
правда, був у жорстких контрах зі сво-
їм парламентом (аж до розстрілу Білого 
дому танками у жовтні 1993 року), тому 
блокував втілення цих ініціатив в життя. 
Однак і він поводився як ще той імперіа-
ліст, і найяскравіше це продемонстрував 
у питанні Чорноморського флоту.

6 грудня 1991 року Верховна Рада 
ухвалила закон про збройні сили, який 
закріплював підпорядкування Києву 
військ, що розташовані в Україні, і за-
твердила текст військової присяги. У різ-
них з’єднаннях відсоток охочих перейти 
на службу новій державі коливався від 
40 до 95%. Загальна присяга мала про-
йти до 20 січня 1992 року.

Однак в укладених 8 грудня 1991 року 
Біловезьких угодах йшлося про захист 
«стратегічного простору» під «загальним 
командуванням», а 30 грудня у Мінську 
українська делегація підписала договір 

про Стратегічні сили, згідно з яким Чор-
номорський флот вирішуватиме завдан-
ня на користь СНД. А 4 січня 1992 року 
командувач флоту Ігор Касатонов за-
явив, що флот не прийматиме присяги, 
поки лідери України та Росії не вирішать 
його долю.

У ЗМІ півострова вирувала антиу-
країнська істерія, постійно відбували-
ся мітинги із гаслами «Севастополь – 
гордість Росії» та «Севастополь – флот 
– Росія», до Сімферополя та Севастопо-
ля почали прибувати московські гості із 
закликами не підкорятися Києву. 

Єльцин у заяві 11 січня висловив-
ся рішуче: «Чорноморський флот був, 
є і буде російським». 5 квітня президент 
Леонід Кравчук підписав указ «Про пе-
рехід Чорноморського флоту в адміні-
стративне підпорядкування міністерству 
оборони України», а 7 квітня Єльцин ви-
дав указ «Про перехід під юрисдикцію 
Російської Федерації Чорноморського 
флоту».

Але словами справа не обмежилася. У 
січні-липні 1992-го в Криму тривала вій-
на присяг»: українці урочисто переходи-
ли на службу Україні, вірні Кремлю під-
розділи захоплювали кораблі та казарми, 
офіцерів силою викидали на вулицю, ма-
тросів гноїли на гауптвахтах та висилали 
куди подалі. Пік протистояння припав 
на 21 липня – тоді екіпаж сторожови-
ка СКР-112 підняв український прапор 
і рушив з Севастополя до Одеси. Коли ж 
вмовляння російського керівництва ви-
явилися марними, в бік корабля пролу-
нали постріли, а згодом його намагалися 
протаранити, але безуспішно. Саме цьо-
го дня російсько-українська війна стала 
реальністю. 3 серпня 1992 року два пре-
зиденти підписали «Угоду про принципи 
формування Військово-Морських Сил 
України та Військово-морського фло-
ту Росії на базі Чорноморського флоту 
колишнього СРСР». Кораблі мали бути 
розподілені, але протягом наступних 
трьох років флот перебував під спіль-
ним командуванням, а штат і кадри скла-
далися з українських і російських при-
зовників 50% на 50%.

На практиці «об›єднане командуван-
ня» Чорноморського флоту дотриму-
валося інструкцій тільки з Москви, а 
українських патріотів за першої-ліпшої 
нагоди звільняли зі служби. Рукопаш-
ні сутички між моряками двох флотів 
в Севастополі стали буденним явищем, 
як і провокації з димовими шашками в 
українських штабах, на деяких дорогах 
стали з’являтися фугаси. Задля стабілі-
зації ситуацій Київ у 1994 році ввів на 
півострів 60 тисяч нацгвардійців та при-
кордонників. 10 квітня в Одесі україн-
ський спецназ затримав кількох росій-
ських військовослужбовців, а 22 травня 
28 БТР під синьо-жовтими прапорами 
проїхали центром Сімферополя. Сочин-
ська «Угода між Україною та Російською 
Федерацією щодо Чорноморського фло-
ту» 9 червня 1995 року наочно показала 
справжній баланс сил в регіоні: Київ от-
римував лише 18,3% кораблів та майна, 
решту забирала Москва.

Паралельно своя драма розгорталася і 
у стосунках Києва із Сімферополем. 26 
лютого 1992 року Верховна Рада Криму 
перейменувала Кримську АРСР на Рес-
публіку Крим. 5 травня був ухвалений 

акт про проголошення державної само-
стійності Республіки Крим, а за день – 
конституція, яка підтвердила перейме-
нування Кримської АРСР і визначила 
Республіку Крим як демократичну дер-
жаву у складі України, а місто Севасто-
поль – як місто з особливим статусом. 4 
лютого 1994-го першим і останнім пре-
зидентом Криму був обраний лідер бло-
ку “Россия” Юрій Мєшков, який одразу 
запровадив на півострові московський 
час і збирався ввести рубльову зону. 
Лише через 13 місяців, 17 березня 1995 
року Верховна Рада України скасувала 
кримську конституцію та ліквідувала по-
саду президента. 31 травня 1997-го був 
підписаний, нарешті, Великий договір 
про дружбу і співробітництво, який за-
вершив першу російсько-українську хо-
лодну війну.

ІІІ
Першу? Саме так. Бо минуло якихось 

шість років, і Москва знову вирішила 
випробувати Київ на міцність. У верес-
ні-жовтні 2003 року росіяни почали бу-
дувати дамбу з Тамані до українського 
острову Тузла, однак цього разу дії осо-
бисто Леоніда Кучми показали рішучу 
готовність України боронити свою тери-
торію силою. Тому все тривало недовго, 
і зібравши внутрішньополітичні бону-
си, Владімір Путін відступив. 24 груд-
ня був підписаний “Договір про співро-
бітництво у використанні Азовського 
моря та Керченської протоки”. Друга 
російсько-українська холодна війна 
закінчилася.

IV
Тож не питайте, чому наша війна не по-

чалася у 1991 році, бо вона тоді таки по-
чалася. Краще запитайте, чому вона не 
переросла у те, що ми бачимо сьогодні. 
Відповідь, як на мене, зрозуміла – Ро-
сія була занадто слабкою, щоб від бряз-
кання зброєю перейти до її застосуван-
ня. Кремль уже втрутився у конфлікти в 
Придністров’ї, Абхазії та Південній Осе-
тії, Нагірному Карабаху, а також був зму-
шений відволікатися на громадянську 
війну в Таджикистані. В жовтні 1993-го 
в самій Росії спалахнула коротка і об-
межена лише Москвою, але повноцінна 
громадянська війна. І не встиг Кремль 
відійти від неї, як за рік почалася Перша 
чеченська, вщент ним програна. Корот-
ше кажучи, Україна тоді була Росії не по 
зубах. Та й у 2003-му руки Путіна ще не 
настільки виросли, щоб захапати Крим.

Натомість у середині нульових Москва 
зробила правильну ставку на розкла-
дення України зсередини. В хід пішли 
і проросійські рухи, і підкуплені чино-
вники, і кроти у спецслужбах, а за часів 
президентства Віктора Януковича – ро-
сійські агенти і громадяни на чолі сило-
вих структур. Саме тому в 2014-му Ро-
сія досягла тих успіхів, яких не змогла 
у 1994-му. Однак навіть за найсприят-
ливіших для Кремля умов лінії фрон-
ту російсько-української війни що вісім 
років тому, що зараз і близько не нагаду-
ють 1920 рік.

Бо Путін, судячи з усього, так і не зро-
зумів головного: теперішня Україна – це 
справжня батьківщина українців, і вони 
її захищають.

Підготувала Валентина Йотка

ЧОМУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА 
НЕ ПОЧАЛАСЯ 1991 РОКУ?



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Цього тижня ви будете просто генiєм спiлкуван-
ня. Ви станете незрiвнянним спiвбесiдником - 
уважним i доброзичливим, можете розповiсти 
багато цiкавого, чим притягнете до себе людей. 

На цьому фонi не будьте надмiрно принциповi, щоб не 
зiпсувати собi та iншим настрiй. Не варто починати зараз 
побудову глобальних планiв, краще зупинитися на неве-
ликих, але швидко реалiзовуваних.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
Бажано на цьому тижнi не займатися самоко-
панням, щоб у результатi не переживати по-
чуття розчарування результатом. Вiрте в себе. 
Якщо не ви, то хто ж тодi? Вам знадобляться 

такi якостi як зосередженiсть i рiшучiсть. У четвер краще 
не починати важливих розмов, iнодi можна обiйтися об-
говоренням погоди i природи. Неофiцiйнi зустрiчi у суботу 
дозволять знайти новi можливостi.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
Зосередьтесь на новiй цiкавiй iдеї або проектi, 
i ви зможете одержати задоволення вiд робо-
ти i швидко досягти намiчених цiлей. До ваших 
порад i до нової iнформацiї, яку ви повiдомите 

товаришам по службi i начальству, прислухатимуться. З 
оригiнальними методами в даний момент краще почека-
ти, варто використовувати перевiренi технологiї. Суботнiй 
вiдпочинок в приємному оточеннi дозволить знайти ду-
шевну рiвновагу.

РАК (22.06 - 23.07).
Не сприймайте те, що вiдбувається, дуже сер-
йозно. I це скоро пройде. Подумайте про плани 
на майбутнє. На роботi все буде добре, навiть 

вiрогiдне пiдвищення по службi або премiя. У особистому 
життi не зашкодить рiзномаїття. Рутина - ворог романти-
ки. Найсприятливiшим днем для вас буде п`ятниця.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Справи на роботi складуться найкращим чи-
ном. Вашi друзi i партнери роздiлятимуть з 
вами радощi i помилки. Придiлiть дiтям увагу, 
адже їм потрiбно наново звикати до школи. 

Вiдвiдування клубiв, виставок i кiно вас пiдбадьорить i на-
довго запам`ятається. Вечiрка, яку ви влаштуєте в кiнцi 
тижня, буде веселою i оригiнальною.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Час забути про минуле лiто i повнiстю вклю-
читися в робочий ритм. Не те, щоб удача вiд 
вас вiдвернулася, просто тепер її усмiшок до-
ведеться добиватися працею. У вiвторок не 

робiть поспiшних висновкiв, особливо на основi плiток. 
Цього дня ви можете бути залученi в службовий конфлiкт. 
У суботу вам доведеться займатися господарськими по-
купками або прибиранням квартири.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Вам може знадобитися допомога родичiв, не 
соромтеся попросити про неї. Цей тиждень 
буде вельми сприятливим перiодом для вирi-

шення наболiлих питань i запущених проблем. Прислу-
хайтеся до голосу iнтуїцiї, i ви зрозумiєте, як необхiдно 
дiяти в тiй чи iншiй ситуацiї. Давнiй друг може дати вам 
цiнну пораду.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
Цього тижня ви вiдчуєте смак до вiдпочинку i 
розваг. Влаштуйте побачення або романтич-
ну подорож. У серединi тижня, долаючи тиск 
обставин, ви досягнете змiн i успiхiв вiдразу у 
декiлькох напрямках. У вихiднi днi спiлкування 

з друзями пiде вам на користь i в емоцiйному, i у фiнансо-
вому аспектi.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
На початку тижня вам буде непросто налаш-
туватися на робочий лад, проте це необхiдно. 
П`ятниця виявиться одним з найчудовiших днiв 
тижня. Вона таїть в собi багато приємних сюрп-

ризiв, виконання заповiтних бажань i дитячi захоплення. 
Але вам для цього доведеться передбачити бажання 
близьких i по можливостi їх реалiзувати.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
У першiй половинi тижня вас може тягнути на 
необдуманi вчинки. Намагайтеся все ж таки 
уникнути ризику, вiн не виправдає ваших ду-
шевних i матерiальних витрат. Середина тижня 

обiцяє принести змiни, як у вашому настрої, так i в ста-
новищi. У особистому життi всi рiшення слiд ухвалювати 
самостiйно. У п`ятницю поступить вигiдна дiлова пропо-
зицiя, яку вам не варто упускати. В недiлю влаштуйте собi 
маленьке свято, цього дня ви зможете повеселитися вiд 
душi.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Бажано не перенапружуватися, а надати мож-
ливiсть подiям йти своєю чергою. У вiвторок 
краще не бути вiдвертим нi з ким, навiть близь-
кi навряд зможуть вас зрозумiти. У четвер бу-

дуть вдалими дiловi поїздки i вiдрядження. Цього дня ре-
ально утiлити в життя вашi далекогляднi плани, не упустiть 
цей золотий час. Друга половина тижня буде продуктив-

нiшою. Але в недiлю вашi iдеї не дуже сподо-
баються близьким людям.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Тиждень принесе знайомства з цiкавими 

людьми. Роботи накопичилося дуже багато, i ви, як завж-
ди, незамiннi, тому з вiдпочинком доведеться трохи поче-
кати. Будьте уважнi до сiмейних проблем, iнакше сварок 
вам не уникнути. Тримайте всi справи пiд контролем, тодi 
ситуацiя вирiшиться на вашу користь.

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

Гранітні вироби
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Магазин пам’ятників
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