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Перша марка Полтавської області воєнного часу  «Гадяцьке сафарі» тепер має ось таке художнє 
зображення. За цей ескіз віддали найбільше голосів – близько 6 тисяч. Всього участь у 
голосуванні взяли майже 24 тисячі людей.
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Саме так говорить про гадяцьких 
дітей харків’янин Станіслав Жуков, 
який із березня, проводить у Гадячі 
безкоштовні тренування з баскетболу. 
Йому вдалось зібрати навколо 
себе активних дітей та сформувати 
спільноту любителів цієї гри.

Розповідає, що в баскетболі з десяти років. 
Є майстром спорту, чемпіоном вищої ліги. 
Сам родом з Керчі, але через любов до цьо-
го виду спорту проміняв Крим на Харків. 
Навчався в Керченському морському тех-
нологічному інституті. У вісімнадцять років 
запросили в команду майстрів вищої ліги. Але 
для цього треба було переїхати до Харкова. 
Продовжив навчання у Харківській академії 
фізичної культури, паралельно грав у клубах 
вищої ліги з баскетболу. Вивчившись на тре-
нера-викладача, почав тренувати дітей. Через 
два роки, команда під його керівництвом, за-
йняла 2 місце в Харківській області.

Дитячим тренером Станіслав працював до 
середини 2000-х років. Далі продовжив свою 
спортивну кар’єру, але вже в якості професій-
ного баскетболіста. Війна змусила покинути 
місто-мільйонник і разом з сім’єю перебрати-
ся до Гадяча. Але улюблену справу полиша-
ти не захотів, то ж побачивши на місцевому 
баскетбольному майданчику дітей – запро-

понував їм провести тренування. Згодом, ще 
більше охочих виявили бажання опанувати 
навички гри в баскетбол, тренування тепер 
проводяться у дві зміни. Зараз його заняття 
відвідують близько 50 гадячан та дітей-пере-
селенців віком від 7 до 18 років. 

У п’ятницю, 2 вересня, у спортзалі ДНЗ «Га-
дяцький ВПАУ» тренер провів показові зма-
гання між командами своїх вихованців. Зав-
дяки гадяцьким волонтерам про Станіслава 
Жукова дізнався представник польського во-
лонтерського руху Анджей Мордарський. 
Його волонтерська подорож в Україні поча-
лася з Бучі, а далі Ірпінь, Чернігів, Харків, 
Одеса. На власному авто поляк регулярно до-
ставляє допомогу (харчі, медикаменти, одяг, 
засоби особистої гігієни тощо). Щоб підтри-
мати ініціативу тренера, Анджей привіз із со-
бою подарунки: баскетбольні м’ячі та трену-
вальні маніжки. Тепер, діти мають необхідний 
інвентар для втілення своїх спортивних мрій. 

Наразі, Станіславу запропонували стати 
тренером у Дитячо-юнацькій спортивній шко-
лі міста, із 1 вересня він офіційно очолив сек-
цію з баскетболу.

Чекаємо на перші спортивні звершення мо-
лодих спортсменів та бажаємо успіхів тренеру.

На фото: Станіслав Жуков

– ПЕРША МАРКА ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ВОЄННОГО ЧАСУ 

«ГАДЯЦЬКЕ САФАРІ»

«ВОНИ БУДУТЬ 
ЧЕМПІОНАМИ 
ОБЛАСТІ»

І вона повністю народна, бо ескізи 
створювали й обирали саме жителі 
регіону. З початку оголошення 
конкурсу, було надіслано майже 200 
ескізів у різних стилях і техніках. Для 
фінального голосування було відібрано 
9 найкращих.
Переможцем конкурсу на власну марку «Га-

дяцьке сафарі» став 28 - річний Олександр 
Бондаренко з Гадяча, який подав ескіз у черво-
но-чорних тонах. Він випускник, а нині викла-
дач Гадяцького фахового коледжу культури і 
мистецтв імені І.П. Котляревського по спеці-
альності «Рисунок». 

«Червоно-чорні кольори обрав не випадко-
во, адже це кольори боротьби за волю: чорний 
символізує українську землю, а червоний – 
пролиту за неї кров. Для створення малюнку 
взяв стокові кліпарт-зображення. Наприклад, 
праворуч використана фігура американсько-
го бійця, який тримає в руках гвинтівку М16, 
а поруч з ним — мисливець із рушницею», - 
каже Олександр. 

У своєму малюнку автор намагався автен-
тично відобразити події, що відбувались по-
близу Гадяча, у кінці лютого, на початку берез-
ня цього року. Ворожа колона елітної танкової 
Кантемирівської дивізії намагалась прорва-
тись через Гадяччину, але «заблукала». Розгу-

блені вороги кидали техніку та тікали у ліси, 
де їх відслідковували мисливці та військові. 
За попередніми підрахунками 20 одиниць тех-
ніки окупанта було знищено, а 16 захоплено та 
передано на потреби ЗСУ, інші – відступили. 
Ці події і лягли в основу створення своєрід-
ного патріотичного бреду «Гадяцьке сафарі».

Голосування відбувалося на чотирьох май-
данчиках: Google-формі від «Укрпошти», 
в офіційному Telegram-каналі та сторінці у 
фейсбуці начальника Полтавської ОВА Дми-
тра Луніна, а також у Telegram-каналі голови 
Полтавської облради Олександра Біленько-
го. Всього участь у голосуванні взяли майже 
24 тисячі людей.

Основною, була публікація Дмитра Луні-
на, де вибір зробили 22,8 тисяч підписників. 
З них близько 6 тисяч проголосували за ескіз 
із гербом, танком і фігурами двох чоловіків зі 
зброєю. Читачі каналу Олександра Біленько-
го найбільше голосів віддали за 7-й ескіз — у 
жовто-блакитних тонах, де зображена дівчина 
у квітах із рушницею. Але там загалом прого-
лосували 730 користувачів, тому це не впли-
нуло на загальний результат.

Невдовзі відбудеться презентація марки до 
неї у комплекті будуть подарунковий конверт 
і листівка.

Сторінку підготував Влад Лидзарь
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Радіаційний фон в місті Гадяч за минулий тиждень 
становив 13,0 мкр/год при середніх багаторічних по-
казниках до 1986 року 12-14 мкр/год.

Згідно моніторингу з 29.08.2022р. по 02.09. 2022р ві-
дібрано та лабораторно досліджено 3 проби води від-
критих водойм (р. Псел – 2 проби, р. Грунь – 1 проба).

Патогенних мікроорганізмів в воді не виявлено.

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

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

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

З джерел централізованого питного водопостачан-
ня (водорозподільна мережа) в м. Гадяч дослідже-
но 7 проб питної води на відповідність вимог ДСан-
ПіН  2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної 
призначеної для споживання людиною» та ДСанПіН  
«Показники безпечності та окремі показники якості 
питної води в умовах воєнного стану та надзвичай-
них ситуацій іншого характеру» затверджені нака-
зом МОЗ №683 від 22.04.22р . Відхилень за санітар-
но - хімічними показниками не виявлено. Відхилення 
від нормативу по мікробіологічних показниках вияв-
лено в 5 пробах - виділено загальні колі форми,енте-
рококи, загальне мікробне число перевищує санітар-
ний норматив (вул. Драгоманова,22, вул. Гагаріна,76, 
пл. Соборна,15, вул. Першотравнева,116, 

вул.Полтавська,45). В зв’язку з мікробним забруд-
ненням питної води, населенню міста рекомендуємо 
для пиття вживати кип’ячену воду до нормалізації по-
казників якості питної води. 

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

У КП «Перспектива» Краснолуцької сільської ради 
с. Ціпки досліджено 1 пробу питної води на відповід-
ність вимог ДСанПіН. Відхилень по санітарно – хі-
мічних показниках не виявлено, по мікробіологічних 
показниках відхилення виявлено - виділено загальні 
коліформи, ентерококи.

Згідно заявки відділу освіти Великобудищанської 
с/ради проведено лаб.дослідження питної води з роз-
подільчої мережі ЗЗСО та ЗДО. Всього досліджено 
13 проб води. Відхилень по санітарно – хімічних по-
казниках немає, по мікробіологічних показниках від-
хилення виявлено у 2 пробах (виділено загальні колі 
форми, ентерококи).

З джерел децентралізованого питного водопоста-
чання (шахтні колодязі) в с. Новоселівка, с. Сари, с. 
Березова Лука - (2) досліджено 4 проби питної води 
на вміст нітратів, перевищення гігієнічного нормати-
ву (50 мг/дм3) виявлено в 2 пробах води (с. Новосе-
лівка 117,0 мг/дм3, с. Б. Лука 117 мг/дм3).

Власникам шахтних колодязів рекомендовано для 
пиття та приготування їжі використовувати інші дже-
рела водопостачання (сільський водопровід або бути-
льована вода з торгової мережі).

Керуючись законом України «Про забезпечення 
санітарно та епідемічного благополуччя населення» 
№4004-ХІІ від 24 лютого 1994 року, з метою недо-
пущення ускладнення санепідситуації рекомендова-
но: Гадяцькому міському голові, головам сільських 
ТГ та керівнику Гадяцького ВУЖКГ провести комп-
лекс профілактичних заходів з метою забезпечен-
ня показників якості та безпечності питної води ви-
могам ДСанПіН 2.2.4.-171-10 « Гігієнічні вимоги до 
води питної призначеної для споживання людиною».

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

Рука на пульсі

Місце відбору 
проб води

(населений пункт)

Всього 
досліджено 
проб води

Індекс 
ЛКП 

фактично

Індекс ЛКП 
згідно сан.
норм (ДСП)

до 5000

р. Псел
м. Гадяч (пляж) 2 3900 5000

р. Грунь, м. Гадяч 1 3900 5000

Вітаємо наших медиків з виходом на заслуже-
ний відпочинок:

лікаря-хірурга Олександра Гриценка, лікаря 
акушера -гінеколога Валентину Губій, медичну 
сестру Віру Самодурову та фахівця цивільного 
захисту Людмилу Андрущенко.

Гадяцька МЦЛ

******
Гадяцька міська рада придбала бульдозер 

МКП «Комунсервіс». Спецтехніка призначаєть-
ся для утримання сміттєзвалища. Транспортний 
засіб не новий, але в робочому стані. Вартість – 
250 тисяч гривень. Таку суму озвучив міський 
голова на засіданні сесії.

******
З 1 вересня 2022 року відновлюється рейс по 

міському автобусному маршруту «вул. Набереж-
на Груні – вул. Гагаріна (кінцева)».

******
З 2 вересня в поліклінічному відділенні Га-

дяцької міської лікарні веде прийом акушер-гі-
неколог Катерина Кравченко.

Лікар працюватиме в кабінеті 421 з вівторка 
по п’ятницю, з 8.00 до 12.30. 

Для запису телефонуйте: 050-218-25-25, 
096-218-25-25.

Гадяцька МЦЛ

******
Дорогу до села Широка Долина, по якій завда-

ли ракетного удару 24 серпня, почали відбудову-
вати. Наразі, по ній вже відновили рух. Повний 
ремонт коштуватиме близько 200 тис. грн. Кош-
ти виділені з обласного бюджету.

******
В серпні цього року в Гадяцькій міській лі-

карні з’явилося на світ 9 малюків: 5 дівчаток і 4 
хлопчики.

******
У Великобудищанській громаді відбувся бла-

годійний футбольний матч, під час якого зібра-
ли 66 тисяч 830 гривень, на підтримку Зброй-
них Сил України. Матч відбувся 4 вересня у с. 
Великі Будища між командами «Ветерани фут-
болу Великобудищанської громади» та «ПСЖ» 
(Полтавські спортивні журналісти).

На заході продавали оригінальні ігрові фут-
болки гравців Збірної України з автографами, 
отримані кошти з якого теж доклали у скринь-
ку із зібраними коштами.

Футбольна гра завершилась рахунком 3:3, у 
післяматчевій серії пінальті з рахунком 4:2 пе-
ремогла команда «ПСЖ».

******
У Вельбівському лісництві запрацював єди-

ний наглядовий центр із виявлення лісових по-
жеж. Встановлено монітор, на який одразу ви-
водиться зображення з чотирьох лісництв, де 
переважають хвойні ліси. За словами лісівників, 
така система допомагає контролювати пожежну 
ситуацію одразу в різних лісництвах, та дає змо-
гу вчасно виявити найменше загоряння.

******
З 2022 року у Гадяцькій МЦЛ за Програмою 

медичних гарантій з’явилася нова послуга - хі-
рургія одного дня. Лікарня забезпечує госпіта-
лізованим пацієнтам необхідні лабораторні та 
інструментальні дослідження, передопераційну 
підготовку, безпосередньо операцію, післяопера-
ційний догляд, знеболення, інтенсивну терапію, 
реабілітацію, харчування. Найголовніше – паці-
єнт проводить у стаціонарі не більше 24 годин. 
Загалом, з початку року було проведено близь-
ко 300 таких операцій.

******
У Мартинівці, Великобудищанської ТГ, 10 ве-

ресня, відбудеться захід «Всі барви кохання».

Під час артилерійського обстрілу біля  
с. Сухий Ставок, Херсонської області, 30 
серпня, загинув наш земляк СЕРГІЙ КВАША, 
житель села Мартинівка. 

Із 2014 року він служив у зоні АТО/ООС. Із пер-
ших днів повномасштабного вторгнення був мобілі-
зований до лав Збройних Сил України. 

Сергій народився і виріс у Мартинівці. Працював 
на місцевій фермі. Сім’ю створити не встиг, а 14 ве-
ресня йому мало б виповнитися 47 років.

Висловлюємо щирі співчуття родиним.
Вічна пам‘ять захисникові!
Гадячани живим коридором, 7 вересня, зустріли і 

провели в останню путь полеглого Героя. Поховали 
Сергія Квашу у його рідній Мартинівці.

ЕКОБЮЛЕТЕНЬ СУМНА 
ЗВІСТКА

ОДНИМ 
РЯДКОМ

Керівництво військової адміністрації 
повідомило, що у Полтавській області не 
від’єднуватимуть від опалення бюджетні 
установи заради економії, як в деяких 
регіонах України.

У Дніпрі на час опалювального сезону планують 
масово відключати від опалення бюджетні заклади, 
бібліотеки та школи. Про це заявив виданню «Ба-
бель» міський голова Дніпра Борис Філатов. Такі за-
ходи потрібні для зменшення навантаження на опа-
лювальну систему та для того, щоб легше пережити 
зиму. Філатов навіть порадив жінкам, дітям та літнім 
людям виїхати з міста.

Чи планують подібні заходи у Полтавській облас-
ті? На це питання під час брифінгу для ЗМІ відпо-
вів голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін: «У нас 
таких планів немає. Працюватимемо, як і працювали 
до цього. Споживання газу зменшилося на 10%, це не 
критична цифра, щоби у нас не працювали бюджетні 
заклади. Будемо дивитися на зиму: якщо не буде кри-
тичних моментів, то проведемо цей сезон як і завжди. 
80% мереж, які виробляють теплову енергію, уже під-
готовлені до опалювального сезону. Працюємо над 
Кременчуком, шукаємо альтернативне опалення. Все 
йде за планом, ситуація під контролем. У школах, де 
тривають ремонти в укриттях, учні не можуть вийти 
на очне навчання. Якщо завершать ремонти у листо-
паді, є сенс дітям навчатися офлайн перед зимовими 
канікулами (попередньо, вони триватимуть 3 місяці).

Навчання дітей — це в першу чергу соціалізація. 
Школи, де ремонтуватимуть укриття, під’єднають до 
тепломережі, щоб не розмерзнулася система, і в та-
ких закладах буде економія. В інших закладах буде-
мо навпаки все робити, щоби кількість дітей, яка на-
вчалася очно, збільшувалася».

ВІД ОПАЛЕННЯ НЕ 
ВІДКЛЮЧАТИМУТЬ
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Минулого тижня
народилося 
3 немовлят

5 осіб 
пішли
з життя

3 пари
одружилися

жодна пара 
не розлучилася

Про це пише місцеве видання «Ехо». Раніше Київ-
ський районний суд Полтави обрав голові громади 
запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, 
адже слідство підозрює його у підробленні докумен-
тів та зловживанні владою через асфальтування доро-
ги у 2017 році. У серпні захисник намагався оскаржи-
ти оголошення підозри Копельцю, але суд відмовив.

Згідно з ухвалою суду, у 2017 році Кобеляцька місь-
ка рада затвердила перелік доріг, які ремонтувати-
муть. Після цього Олександр Копелець підписав до-
говір на розробку проєкту, згідно якого встановили 
вартість будівництва вулиць Подільської та Чкалова.

Потім ТОВ «ІНТЕРА-СТРОЙ» перерахували 386 
тис. 224 грн. Слідство вважає, що гроші за роботи пе-
рерахували безпідставно, тому просило взяти Копе-
льця під варту із заставою у 386 тис. грн. Суд у кло-
потанні відмовив й погодив відсторонення від посади 
на 2 тижні.

Олександра Копелець каже, що не вважає себе вин-
ним, бо збитків громаді не завдавав: «У 2017 році ми 
асфальтували вулиці Кобеляк. Під час асфальтуван-
ня проходила декомунізація. Вулиця стала провул-
ком і там постелили асфальт. СБУ і прокуратура пе-
ревіряли тоді. Асфальт вийшов по іншій адресі, ми на 
сесії замінили адресу в планах і на цьому все закінчи-
лося. А у 2022 році знову почалося».

Голова громади вважає, що підозра у зловживан-
ні владою пов’язана з політичним замовленням його 
опонента, який програв йому вибори: «Прокурату-
ра до 2021 року не бачила злочину, потім було засі-
дання у Господарському суді, де суд виправдав і дав 
відмову по цій справі прокуратурі. Протягом місяця 
відкрила кримінальну справу і зараз наслідки. У нас 
на сесії вирішували де укладати, договори я підпису-
вав. Роботи приймала депутатська комісія з опозиці-
онерів та населення. Виносили на сесію, я підписував 
платіжку у казначейство і акт виконаних робіт. Про-
цедура була виконана, але це ж привід мене з посади 
зняти, але я живим їм не здамся». 

Працівники СБУ проведуть розмову з 
настоятелем Свято-Миколаївського собору 
УПЦ МП у Горішніх Плавнях — 65-річним 
батьком п’ятнадцятьох дітей Григорієм 
Голиком, щоби зрозуміти його мотиви 
й погляди на війну. Про це повідомляє 
«Полтавщина».

Як відомо, священносужитель переконаний, що в 
Україні понад пів року триває не війна, а «спецопе-
рація». Таку заяву священик зробив матері загибло-
го Героя Максима Щерби.

Жінка звернулася до протоєрея Григорія зі Свя-
то-Миколаївського собору УПЦ МП з проханням 
молитви про сина.

«Підвели мене до цього батюшки. Це отець Григо-
рій. Він запитав: «Що у вас трапилося?». А я йому 
кажу, що у мене сина вбили на війні. Що мене різону-
ло… він каже: «Ви знаєте, що це не війна, а спецопера-
ція?» Яка ж це спецоперація, коли моєму сину грудну 
клітку з танка пробили?» — зі сльозами на очах роз-
повіла матір захисника.

Коли священик Московського Патріархату відмо-
вив жінці у молитві, вона поїхала у  Спасо-Преобра-
женський храм ПЦУ.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ ре-
альний термін ув’язнення отримав бойовик терорис-
тичної організації «днр», який у складі окупаційних 
угруповань рф воював проти України на південно-
му фронті.

Наприкінці червня цього року зловмисник був за-
триманий співробітниками Служби безпеки спільно 
з підрозділами ЗСУ під час бойового зіткнення у За-
порізькій області.

Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років 
позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, засудженим є мешканець  До-
нецької області, який у 2015 році приєднався до бо-
йовиків так званої «народної міліції днр». Перебу-
ваючи на «посаді» гранатометника, брав активну 
участь у бойових діях проти підрозділів АТО на схо-
ді України.

З початком повномасштабної агресії рф він вою-
вав проти України у складі 129-го стрілецького пол-
ку 70-ї армії зс рф. У складі ворожих військ зловмис-
ник чергував на блокпостах загарбників у тимчасово 
окупованих селищах Заозерне та Новогригорівка 
Херсонської області.

Потім його призначили «охороняти» захопле-
ні мости на Запоріжжі, які ворог використовував 
для переправлення зброї та боєприпасів на передню 
лінію.

На підставі доказової бази, яку зібрала Служба без-
пеки в ході розслідування, суд визнав зловмисника 
винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєн-
ного стану, та участі у діяльності не передбачених за-
коном збройних формувань.

СБУ

БОЄЦЬ 
КВАЗІРЕСПУБЛІКИ 
«ДНР» ОТРИМАВ 
15 РОКІВ УВ’ЯЗНЕННЯ

СВЯЩЕНИК 
УПЦ МП, ЯКИЙ 
ВІЙНУ НАЗИВАЄ 
«СПЕЦОПЕРАЦІЄЮ»

МІСЬКОГО 
ГОЛОВУ КОБЕЛЯК 
ОЛЕКСАНДРА 
КОПЕЛЬЦЯ ВДРУГЕ 
ВІДСТОРОНИЛИ ВІД 
РОБОТИ 

До поліцейського офіцера Миргородської терито-
ріальної громади в кінці серпня надійшла інформа-
ція від громадян про знущання та вбивство собаки 
місцевим жителем. 

34-річний чоловік жорстоко познущався над сво-
єю собакою, що призвело до її загибелі. Слідчо-опе-
ративна група вилучила з місця події речові докази. 
Тіло собаки доставлено до Миргородської міжра-
йонної державної лабораторії, де ветеринари огля-
нули тварину і підтвердили її насильницьку смерть.

У разі визнання вини судом чоловіку може загро-
жувати обмеження волі на строк від одного до трьох 
років або позбавлення волі на строк від двох до трьох 
років.

Нажаль, такі звірства відбуваються і у Гадячі. 6 ве-
ресня, представник організації «Врятуйте наші душі» 
Олена Гейко на своїй сторінці у Фейсбук повідомила 
про насильницьку смерть цуценяти, якому нещодав-
но розшукувала господаря. Песика підвісили за шию 
прив’язавши за гілку. Коли тварину зняли з «шибе-
ниці» вона ще дихала, але вижити сил не вистачило.

Можливо і у нас поліціанти зможуть знайти са-
диста. А поки – будьте пильними та повідомляйте 
про насильство над тваринами до поліції.

«БМ» 

На території Полтавського району правоохорон-
цями припинено незаконне виготовлення та пере-
робку тютюну.

За відсутності відповідної ліцензії організували 
виробництво тютюну та тютюнової сировини кіль-
ка жителів району в «цеху», обладнаному в приват-
ному будинку одного із селищ. Для безперервного 
виробничого процесу особи залучали найманих ро-
бітників, які працювали у дві зміни. Реалізовували 
«продукцію» на території України. Під час обшуків 
у «цеху», за місцями проживання та в автомобілях 
фігурантів вилучено обладнання для обробки, калі-
брування, подрібнення тютюну, понад 1000 мішків із 
речовиною рослинного походження, більше 300 тис. 
сигаретних гільз, майже 100 пет-пакетів із подрібне-
ним тютюном, каністри з ароматизаторами, мобільні 
телефони, чорнові записи та інші речові докази. За-
гальна вага вилученої тютюнової продукції – понад 
20 тонн, орієнтовна вартість – 4 млн грн. Відомості 
про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за ч. 2 ст. 199 та ч. ч. 1, 3 ст. 204 КК 
України (виготовлення, зберігання, придбання, пере-
везення, пересилання, ввезення в Україну з метою ви-
користання при продажу товарів, збуту, а також збут 
незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених 
марок акцизного податку, голографічних захисних 
елементів, вчинені повторно, та незаконне виготов-
лення, зберігання, транспортування з метою збуту, а 
також збут групою осіб незаконно виготовлених пі-
дакцизних товарів, що становлять загрозу для жит-
тя і здоров’я людей).

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійсню-
ються Головним управлінням Національної поліції в 
Полтавській області, оперативний супровід – Управ-
лінням стратегічних розслідувань в Полтавській об-
ласті Департаменту стратегічних розслідувань Наці-
ональної поліції України.

«Полтавщина»

ЖОРСТОКІ 
ВБИВСТВА СОБАК

ПІДПІЛЬНИЙ ЦЕХ 
ТЮТЮНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Набрала 25000 голосів усього за два місяці — її офі-
ційно розглянув Володимир Зеленський та доручити 
прем’єр-міністру України Денису Шмигалю опрацю-
вати порушені в петиції питання

«Полтавщина» повідомляла, що 4 липня львів’янин 
Тарас Сіромський зареєстрував на сайті президента 
петицію № 22/146438-еп «Про легалізацію еротики 
та порно на території України». Автор петиції вважає, 
що декриміналізація відповідної статті у законі, на-
близить країну до західного та європейського рівня, 
зніме стигматизацію з тих, хто цим займається і по-
требує таких послуг, а також стане додатковим дже-
релом надходження коштів у держбюджет. Автор пе-
тиції також бачить ризик виникнення корупції через 
нинішню заборону. На його думку, дівчат засуджува-
ли за еротику по статтях порнографії та те, чи дати 
хабаря, залежить від трактування законодавства пра-
воохоронною системою.

Петицію вже розглянув Володимир Зеленський та 
офіційно відповів її автору. У відповіді йдеться про 
те, що негайної легалізації еротики та порно в Укра-
їні не буде, якщо буде взагалі. У відповіді президент 
посилається на Закон України «Про захист суспіль-
ної моралі», основною метою якого є реалізація пра-
ва на інформаційний простір, вільний від матеріалів, 
що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному 
та морально-психологічному стану населення. Саме 
до таких матеріалів Закон відносить предмети та про-
дукцію порнографічного характеру. Що ж стосується 
еротики, то її виробництво дозволене, але з обмежен-
нями, викладеними у другій частині Статті 2 Закону. 
Відповідно до Закону, саме Кабмін забезпечує реалі-
зацію державної політики у сфері захисту суспільної 
моралі та контролює органи виконавчої влади у цій 
сфері. Тому президент звернувся до Прем’єр-міністра 
України Дениса Шмигаля з проханням доручити оп-
рацювати порушені в петиції питання та поінформу-
вати про результати розгляду автора звернення.

ПЕТИЦІЯ ПРО 
ЛЕГАЛІЗАЦІЮ 
ЕРОТИКИ ТА 
ПОРНО 
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Полтавщина отримала можливість надавати на 
найвищому рівні допомогу пацієнтам з аритмією.

В Україні такий метод практикують у двох цен-
трах на заході країни, в Києві й Одесі. Його перева-
га – технічно простіший процес і надійніші резуль-
тати. З наступного дня пацієнт може продовжувати 
повсякденну діяльність, а після операції відразу піти 
додому.

Свої перші оперативні втручання наші лікарі про-
вели під супроводом в онлайн-форматі професора зі 
Львова, фахівців із Києва та Польщі. Перші три опе-
ративні втручання минули успішно, їх виконував лі-
кар кардіоцентру Євген Люлька.

Таке лікування дозволить зменшити кількість хво-
рих на аритмію, а, отже, продовжити й поліпшити 
якість їхнього життя. Зменшується й тривалість опе-
рацій: із 3-6 годин до 1,5-2 годин. Загалом це значний 
поступ у розвитку аритмології області.

Найсучасніше обладнання для виконання таких 
операцій закупили за кошти обласного бюджету. На 
це виділили 5 млн грн.

Полтавщина – всеукраїнський лідер по кількості 
розміщених ВПО (внутрішньо-переміщених осіб). 
У перший день війни нашу область транзитом мину-
ло 1, 4 мільйони людей. Понад 350 тисяч українців за 
останні пів року залишились жити у нашій області.

Найбільше – з Харківської, Донецької, Луганської 
областей. Але це уже не масові прибуття, а поодино-
кі приїзди.

«Ми більш завантажені, ніж сусідні області чи за-
хід країни. Тому зараз центральні органи державної 
виконавчої влади направляють людей до інших об-
ластей. Основна маса їх нині їде у Кіровоградську об-
ласть, – повідомив Дмитро Лунін, очільник Полтав-
ськоїОВА, – але ми все-одно готуємо додаткові місця 
у першу чергу для маломобільних груп: людей з інва-
лідністю і жінок з малими дітьми. Загалом, зараз є 5 
тисяч місць до прийому громадян. За умови, що нам 
нададуть додаткове обладнання: ліжка та матраци – 
то буде ще 7 тисяч місць. Тож найближчим часом на 
Полтавщині буде облаштовано додатково ще 11-12 
тисяч місць для ВПО.

З початку війни ГО «Річки Полтавщини» пере-
профілювалися з зариблення річок на «зариблен-
ня» ЗСУ.

Пів року полтавські рибалки збирають різні так-
тичні речі для армії. Впродовж останніх двох місяців 
вони зібрали 420 тис. грн на портативний антидрон 
KVS Antidron G-6. Це апаратний комплекс україн-
ського виробництва для придушення каналів управ-
ління БпЛА з радіусом блокування 3000 метрів та 
вагою 6,5 кг.

Детальніше про збір розповів керівник ГО «Річки 
Полтавщини» Олександр Штейман:

«Два місяці тому почали збирати кошти на анти-
дрон. Скидалися прості полтавці й люди з-закордону, 
які є у нас у спільноті. Радіус дії апарату — 3 км, на 
такій висоті він може саджати дрони. Ми апарат уже 
купили, 31 серпня він поїхав на фронт. Цей дрон ви-
користовуватимуть не у територіальній обороні Пол-
тави, а на Донецькому напрямку, тому він дуже там 
потрібен. Хлопці, які виконують бойові завдання, во-
юють на тих позиціях, де велике скупчення ворожих 
дронів. Артилерія там ніколи не зупиняється, ворог 
бачить позиції й коригує свій вогонь. Якби у наших 
бійців був глушник, то ворог би не бачив куди бити. 
Дрон використовуватимуть наші хлопці зі 115-ї бри-
гади. Антидрон обриває радіозв’язок між пультом і 
дроном, після чого він не бачить звідки прийшов. 
Коли він втрачає зав’язок, то його або вітром здуває, 
або він падає на землю. Хлопці беруть цей дрон, ви-
тягують із нього інформацію, а потім перепрошива-
ють і використовують його у своїх цілях.

«Полтавщина»

Під час обшуків правоохоронці заявили про вилу-
чення засобів гігієни, продуктів та речей найпершої 
потреби. Сам підозрюваний, який з 2014 року займа-
ється допомогою військовим, а наразі сам є бійцем 
ТрО, вважає, що на нього тисне інша політична сила

Слідство підозрює, що Віталій Сєров, депутат Ми-
ргородської міської ради від партії «За Майбутнє», 
голова депутатської бюджетної комісії, привласнив 
майно — гуманітарну допомогу, яку Миргороду на-
дали країни ЄС.

В рішенні апеляційного суду, засідання якого від-
булося у травні 2022 року, міститься довгий та стро-
катий перелік вилучених під час обшуків товарів. 
Серед них засоби гігієни, спальні мішки, розкладні 
ліжка, одяг, консерви, газові примуси і т. д. В ході об-
шуку за місцем проживання депутата правоохорон-
ці також вилучили понад 300 набоїв калібру 9×18 та 
5,45×39, димові шашки, стартовий пістолет «Ринг» та 
радіостанцію.

За рішенням Октябрського райсуду Полтави Віта-
лій Сєров до 21 вересня 2022 року перебуватиме під 
запобіжним заходом у виді особистого зобов’язання.

Однопартійці депутата розповіли «Полтавщині», 
що їх колега пов’язує це кримінальне провадження 
із політичним тиском на нього з боку іншої партії, 
яка «сама хоче займатися гуманітарною допомогою і 
наразі її представники сидять у його гуманітарному 
складі». Сам Віталій Сєров наразі служить в лавах 
тероборони. Відомо також, що Сєров є заступником 
парафіяльної ради церкви «Всіх Святих» ПЦУ та за-
сновником та керівником БФ «Єдиний координацій-
ний центр з надання допомоги патріотам Миргород-
щини, які беруть участь в АТО». У грудні 2014 року 
цей фонд потрапив в скандал — громадські активі-
сти виявили на складі продукти, які мали б потрапи-
ти в зону АТО, але туди так і не потрапили. У люто-
му 2016 року президент України Петро Порошенко 
нагородив Віталія Сєрова відзнакою «За гуманітар-
ну участь в антитерористичній операції».

«Полтавщина»

ПОЛТАВСЬКІ РИБАЛКИ 
ЗІБРАЛИ 420 ТИС. ГРН НА 
ГЛУШИЛКУ ДЛЯ ДРОНІВ 

ПОЛІЦІЯ ПІДОЗРЮЄ 
ДЕПУТАТА 
МИРГОРОДСЬКОЇ 
МІСЬКРАДИ У КРАДІЖЦІ 
ГУМАНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ

ГОТУЄМОСЯ 
ПРИЙНЯТИ ЩЕ 
ДО 12 ТИСЯЧ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

В ОБЛАСНОМУ 
КАРДІОЦЕНТРІ ЛІКАРІ 
ВПЕРШЕ ПРОВЕЛИ 
КРІОАБЛЯЦІЮ 
МИГОТЛИВОЇ АРИТМІЇ

Про це йдеться у звіті фінського Центру дослі-
джень енергетики та чистого повітря (CREA) із по-
силанням на Spiegel. Автори дослідження встанови-
ли, що дохід РФ за цей період становив еквівалент 
158 мільярдів євро. З іншого боку, вартість війни оці-
нюється в 100 мільярдів євро.

Аналіз фіксує експорт нафти, газу та вугілля в пе-
ріод з 24 лютого по 24 серпня цього року, в той час 
як оцінювалися дані морського та трубопровідного 
транспорту. Вони показали, що ЄС був найбільшим 
покупцем з 85 мільярдами євро, за яким ішов Китай 
з 35 мільярдами євро.

В ЄС лідером у закупівлі російських енергоресур-
сів є Німеччина з обсягом 19 мільярдів євро, що зро-
било її другим за величиною покупцем російського 
викопного палива у світі, одразу після Китаю. Аналі-
тик CREA Лаурі Міллівірта пояснив, що Росія «все 
ще отримує рекордні прибутки» від викопного пали-
ва, незважаючи на падіння обсягів експорту.

«Щоб боротися з цим, уряди повинні запровадити 
тарифи або обмеження цін на імпорт з Росії та при-
скорити заходи з енергозбереження», – наполягає 
Міллівірта. Перш за все, необхідно скоротити спо-
живання нафти і газу шляхом прискорення викори-
стання чистої енергії та електрифікації за допомогою 
теплових насосів і електромобілів.

Як повідомлялося, напередодні Кремль розпочав 
прямий шантаж Заходу, висунувши умови прокачки 
газу через «Північний потік».

Жоден інший народ в останні місяці не демонстру-
вав так пристрасно цінність свободи, заявила рада 
німецької премії M100 Media Award. Від імені наро-
ду України «за мужність та стійкість у боротьбі про-
ти російського вторгнення» нагороду отримає 15 ве-
ресня Володимир Кличко.

Рада премії заявила, 6 вересня, що «жоден народ 
світу в останні кілька місяців не демонстрував на-
стільки пристрасно цінність свободи». Україна веде 
«героїчну боротьбу за свої цінності та захищає їх день 
за днем уже багато місяців», йдеться у заяві.

Церемонія вручення премії відбудеться 15 верес-
ня у Потсдамі. Від імені українського народу її при-
йме як «голос з Києва» колишній боксер Володимир 
Кличко, брат мера Києва Віталія Кличка. Промо-
ву виголосять посол США в Німеччині Емі Гатман 
і колишній голова Європейської ради Дональд Туск. 
Крім того, з політичною промовою на церемонії ви-
ступить канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Цю премію присуджують з 2005 року за внесок у 
захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміц-
нення демократичних принципів і взаєморозуміння 
у Європі. Минулого року її лауреатом став засудже-
ний до тривалого позбавлення волі російський опо-
зиціонер Олексій Навальний та започаткований ним 
Фонд боротьби з корупцією. У різні роки премію от-
римували колишній міністр закордонних справ Ні-
меччини Ганс-Дітріх Геншер, засновник організації 
«Лікарі без кордонів», генеральна директорка опози-
ційного російського телеканалу «Дождь», французь-
кий журнал Charlie Hebdo.

Письменник і поет Сергій Осока переклав україн-
ською композицію «У Черного моря», відому у вико-
нанні Леоніда Утьосова.

У червні депутат Одеської міськради Петро Обу-
хов запропонував перекласти українською пісню, 
якою Одеса зустрічає гостей на залізничному вокза-
лi. Мовний омбудсмен також неодноразово звинува-
чував мерію в порушенні закону про гімн міста, який 
досі лунає російською.

Завідувачка літературно-драматичною частиною в 
Одеському академічному українському музично-дра-
матичному театрі імені В. Василька Світлана Бондар 
звернулася з проханням про зробити переспів компо-
зиції «У Черного моря» до Сергія Осоки – того, хто, 
на її переконання, міг це виконати найкраще.

«І я не помилилася! Щаслива, що Сергій мені не 
відмовив і зробив такий розкішний подарунок усім 
одеситам, які теж хотіли б мати пісню-візитівку й 
українською зокрема!» – додала Свiтлана Бондар. 

ПОЕТ ІЗ ПОЛТАВИ 
ПЕРЕКЛАВ ПІСНЮ-
ВІЗИТІВКУ ОДЕСИ 
УКРАЇНСЬКОЮ

ДОХОДИ РОСІЇ ЗА 
ПЕРШІ ШІСТЬ МІСЯЦІВ 
ВІЙНИ В УКРАЇНІ 
ЗНАЧНО ПЕРЕВИЩИЛИ 
ВИТРАТИ НА 
ВТОРГНЕННЯ

НІМЕЦЬКУ ПРЕМІЮ 
В ГАЛУЗІ ЗМІ 
ОТРИМАВ НАРОД 
УКРАЇНИ
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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

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

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
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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 пер-
шого власника. З/д 6,9 соток, гос-
подарські 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, по вул. Першотрав-
нева. 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, м. Гадяч, вул. Білохи, 
147. Газ, вода. З/д 5 соток. Ціна дого-
вірна. Тел. 0509203797

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

	� БУДИНОК, 10х6м., 1978 р., вул. 
Білохи, 165. Без газу і води, потребує 
капремонту. Господарські спо-
руди - з/п 41,9 м.кв., погріб, город 
6,5 соток. Поряд луки, річка. Гарне, 
мальовниче місце. Ціна 5 тис. у.о. 
Торг. Тел. 0509804216. (15)  

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

	� БУДИНОК, р-н школи №4, з/п 
230 м.кв., 3-поверховий. Будинок 
сучасного планування, не потребує 
ремонту. З/д 17 соток, привати-
зована. Господарські споруди, 
двір європейського зразку. Тел. 
0996657244

	� ЧАСТИНА	БУДИНКУ, р-н школи 
№3, з/п 43,1 м.кв., з/д 15 соток, при-
ватизована, господарські споруди. 
Можливий індивідуальний вхід. Зро-
блений сучасний ремонт. Ціна 14 тис. 
у.о. Тел. 0996657244 

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

	� БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 80 м.кв. 
Всі господарські споруди, зруч-
ності. 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, господар-
ські споруди. Тел. 0994911774. 

	� БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4 м.кв, 
газ, колодязь, господарські споруди,  
+ пічне опалення. З/д приватизо-
вана. Сінокіс. Ціна договірна. Мож-
ливі всі варіанти. Тел. 0957757334

	� 1/2	БУДИНКУ.  Погріб, гараж, 
сауна. М. Гадяч. Тел. 0955507117

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

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

КВАРТИРИ
Продаж

 

	� 3-КІМН.кв., 5-й поверх, лічиль-
ники, 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.

	� 1-КІМН. кв., р-н Черемушки, 5/5 
поверх, не кутова, з/п 36,6 м.кв., 
лічильники, без ремонту. Ціна 10,5 
тис. у.о. Тел. 0996657244

	� КВАРТИРА, р-н Черемушки. Тел. 
0958357038.

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

	�
	�
	�

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

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

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

	� З/Д	10	соток, приватизована, 
вул. Ставкова. Є сад, погріб, поряд 
великий ставок. Ціна договірна. Тел. 
0955870932

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

	� МАГАЗИН у с. Вельбівка. Або 
здам в оренду. Тел. 0955507117

ГАРАЖІ
Продаж

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

ЗДАМ

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.

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

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

	� ГАРАЖ в районі цегельного 
заводу. Тел. 0687253078

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

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

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

	� СІВАЛКА навісна, граблі, сорту-
вальна машина для картоплі, віялка, 
грунто-фреза. Тел. 0662049825

	� ДИСКОВІ	БОРОНИ,	ПЛУГИ, кар-
топлекопачі, культиватори, трактори 
МТЗ, інша

 � техніка. Скло МТЗ, запчастини. 
Тел. 0507664550, 0679001648

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

	� DAEWOO	Lanos, газ/бензин. Тел. 
0662683686

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, гарний стан. 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)

	� РЕЙЛІНГИ	на «Dacia Logan» уні-
версал, 2008 р.в., дуги на кришу. Тел. 
0955172246. 

	� КОЛІНВАЛ новий, дінама нова 
до ГАЗ, УАЗ. Ціна договірна. Тел. 
0502049434

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

	� ЩЕБІНЬ	різних	фракцій,	гран-
відсів,	пісок	митий,	жовтий,	

керамзит,	кільця	каналіза-
ційні	ЗБВ,	діаметр	1	–	1,5м.	та	
кришки	до	них.	Цемент	М500	+	
прокат	бетонозмішувача.	Пере-
мички,	фундаментні	блоки,	Тел.	
0953514363

МЕБЛІ
Продаж

	� 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

	� 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		

	� ЗЕРНО пшениці, ячменю, овесу. 
Тел. 0990141820

	� МОЛОЧНА	ПРОДУКЦІЯ: молоко, 
сметана, сир, масло. Виготов-
лено 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

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

доставки. Тел. 0502187310
	� КУКУРУДЗА, пшениця, ячмінь. 

Тел. 0995484823, 0992488500
	� ТЕЛЕВІЗОР	«Thomson», розмір 

екрану 42х32, кольоровий, 2002 р.в. 
м., Гадяч. Тел. 0999533821. 

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

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

	� МЕБЛІ. Стільці. Бак для душа, 
зерна. Сітка рабиця. Бідон. Палатка. 
Каністри. Велосипед та взуття та 
дитячі,  жіноче 35-37 р. Телевізор. 
Відеомагнітофон, колонки. В’язальна 
машина. Китайська роза, фікус. Тел. 
0955711574. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна, 2 грн./кг. Тел. 
0999302663.

	� ПШЕНИЦЯ	на	посів, сорт «Ста-
лева». Тел. 0503043649 

	� ПИЛОСОС «Вітязь». Швейна 
машинка «Чайка 132М». Телевізор 
«Шарк». Соковижималка «Мірта». 
Тел. 0996324952.

	� КАРТОПЛЯ кормова, недорого. 
Тел. 0663524892.

	� ВЕЛОСИПЕД спортивний, тре-
нажер, коляска, ліжечко. Тел. 
0662180357. 

	� КРІСЛО розкладне, посуд, 
одіяла шерстяні, куртки р.54. Тел. 
0992739512.

	� БАНКИ 3л. – 10 грн., 2л. – 15 грн., 
1л. – 10 грн. Тел. 0505169539.    

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0965691337. 

	� ВУЛИКИ з бджолами, 2 шт. Котел 
під газ/дрова. Тел. 0669749666. 

	� ПЛИТА газова «Дніпропетровськ», 
4-камфорна, б/в, ідеальний стан. 
Ціна 1500 грн. Тел. 0993749487. 

	� ЕЛЕКТРОДИ діам. 3мм. 
Припой. Домкрат гвинтовий. Тел. 
0991642250. 

	� ТЕЛЕВІЗОР «Rainford», стабілі-
затор напруги, стільці, «кравчучка». 
Тел. 0666503404. 

	� ГАРБУЗИ. Тел. 0500822215. 

	� КАРТОПЛЯ. Терміново. Дешево. 
Ціна договірна. Тел. 0970225201

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0663863812. 

	� 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, 
картоплю. Тел. 0958497388.  

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0669538015. 

	� БОЧКА залізна 150л., німець-
кого в-ва, у середині полірована. 
Акордеон дитячий Weltmeister, для 
музичної школи. Тел. 0991417964.

	� КАРТОПЛЯ дрібна, 300 кг. по 1,50 
грн./кг. Тел. 0664943804. 

ТВАРИНИ
продаж

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

Або обміняю. Ціна договірна. Тел. 
0504047052

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

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

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

Тел. 0991821832
	� ТУШКИ бройлерів та кролів. Тел. 

0995484823, 0992488500
	� ВІВЦІ. Тел. 0667158368
	� ТЕЛИЧКА парувального віку, від 

гарної корови, с. Біленченківка. Тел. 
0993710564

	� НУТРІЇ (самки, паровані). Тел. 
0663532374, 0958255200

	� 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. Недо-
рого. Тел. 0995139836

	� ТРУБУ азбестоцементну, б/в, на 
димохід до дров’яного котла. Тел. 
0997648724. 

	� КУКУРУДЗУ в качанах, дрібну 
картоплю, ячмінь, гарбузи, зерновід-
ходи, овес. Або обміняю на мед. Тел. 
0995586145

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ	свідоцтво про повну 
загальну середню освіту ТА 51988726 
видане 30.07.2020 року Гадяцьким 
обласним науковим ліцеєм-ін-
тернатом ІІ-ІІІ ст. ім. Є.П. Кочер-
гіна Полтавської обласної ради на 
ім’я Вячеслава	Олександровича	
Синепола

	� ВТРАЧЕНЕ свідоцтво про базову 
середню освіту ТА 123009127, 
додаток до свідоцтва про базову 
середню освіту №086973 видані 
Гадяцькою ЗОШ №4 на ім’я Сергія	
Олександровича	Тищенка

	� ВТРАЧЕНЕ посвідчення багато-
дітної мами ВІ 004589 від 19.03.2012 
видане на ім’я Віри	Павлівни	
Лебедєвої

	� ВТРАЧЕНИЙ	диплом молод-
шого спеціаліста виданий Професій-
но-технічним училищем №28 м. Пол-

тави на ім’я Григорія	Валерійовича	
Бондаря

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)

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

	� 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. 
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

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

	� 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

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

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

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

	� ДОГЛЯНУ	людину	похилого	віку 
(жінка, без шкідливих звичок). Тел. 
0955732622

	� КЛАДКА	ЦЕГЛИ. Можливий виїзд 
по району. Тел. 0993642826

	� УТЕПЛЕННЯ	ПРИВАТНИХ	
БУДИНКІВ	ТА	БАГАТОПОВЕР-
ХІВОК. Комплексний ремонт житла. 
Професійно, якісно, відповідально! 
Бригада без шкідливих звичок. Теле-
фонуйте, за ціну домовимось. Тел. 
0667103165

РОБОТА
 

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

 � Потрібен 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. Телефон: 
0999064380, 0504403354

 � Потрібні МИЙНИКИ на автомийку. 
Тел. 0953344447

 � Запрошуємо на роботу  САНТЕХ-
НІКІВ. Звертатись в офіс ТОВ «Буд-
сантехпроект» за адресою: м. Гадяч 
вул. Гетьманська 45. Тел. 0951089629

 � Запрошуємо на роботу МАЙ-
СТРІВ	АБО	БРИГАДИ	з	ремонту	
житла. Звертатись в офіс «Гарант 
- комплексний ремонт житла» за 
адресою: м. Гадяч вул. Героїв Май-
дану 5/1. Тел. 0669923177 або 
0680623070

29.09.2022

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

0995139836. (№34)

Вітаємо
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Понад половина українців — 54 % — 
називає себе прихильниками Право-
славної церкви України. Натомість кіль-
кість прибічників УПЦ МП знизилась 
до 4 %, свідчить свіже соціологічне опи-
тування КМІСу. На тлі російської вій-
ни розрив у сприйнятті вірян став май-
же чотирнадцятикратним, хоча ще два 
роки тому симпатиків ПЦУ було лише 
вдвічі більше, ніж Московського патрі-
архату. Але ще раніше цілими десяти-
літтями УПЦ МП вважали найбільш 
канонічною і найбільш «правильною» 
церквою в Україні.

Нині православні віряни відверта-
ються від московської Церкви, бо ро-
зуміють, що тамтешнє православіє є 
інструментом імперії і пропагує люди-
ноненависницьку ідеологію. 

Кандидат історичних наук, релігієз-
навець Василь Кметь розповідає, чому 
московська Церква стала деспотичною, 
як Росія використовувала релігію, щоб 
загарбати території і ширити пропаган-
ду в усіх формах імперії — від Москов-
ського царства до СРСР. А також про 
те, коли саме російська традиція стала 
такою зловісною. Засвіт: від моменту 
створення.

Коли хрестили Русь,  
Москви ще не було
Процес християнізації східнослов’ян-

ського простору тривав упродовж кіль-
кох сторіч. У X столітті княгиня Оль-
га і князь Володимир охрестилися і 
здійснили кроки, спрямовані на те, щоб 
християнство стало державною релігі-
єю. Саме це період, коли можна гово-
рити про витоки давньоруської, схід-
нослов’янської державности. У той час 
на сході Європи у перехідному азійсько-

му просторі аж до Уралу і степів Серед-
ньої Азії панував Хозарський каганат, 
існували східні держави. Кочівники 
угро-фінських племен, які розселяли-
ся на території цієї степової зони, також 
намагались організуватися в якийсь по-
літичний простір. Київська Русь утвер-
дилась як середньовічна імперія. Єпар-
хіальну структуру ж будували згідно з 
державною. Канонічне право передба-
чало, що єпархії не могли формувати 
якогось паралельного устрою — вони 
відповідали адміністративному устрою 
держави. Удільні князівства спирали-
ся на політику князівських династій чи 
на систему збирання податків. Цей ад-
міністративний устрій закладав основи 
церковної структури, церковної ієрархії. 

Тоді Москви ще не існувало, як і біль-
шости міст та політичних центрів, які 
сьогодні ми бачимо на карті східніше від 
України. То був помірковано населений 
простір, який значною мірою цивілізу-
вався завдяки політичним і християн-
ським місіям із Києва.

У XII—XIII століттях Київ утвер-
див свій статус як потужна світова сто-
лиця. У ньому розбудовували потуж-
ний комплекс — Софію Київську. Сюди 
приїжджали монархи, Ярослав Мудрий 
став тестем Європи, у Києві обирали 
митрополита. Зрозуміло, що Київська 
митрополія претендувала на окремий 
статус. Тому не дивно, що в час станов-
лення і зміцнення удільних князівств на 
півночі і на північному сході статус Ки-
єва почав викликати у Московії агресію.

Тринадцяте століття в історії україн-
ських земель стало складною супере-
чливою добою. Це період формування 
Золотої Орди, період татарського наше-
стя. Історичний первісний простір Ки-

ївської православної митрополії на те-
ренах українських, білоруських земель 
відрізнявся від простору, який форму-
вався в лоні Золотої Орди, і релігійна 
свідомість якого спиралася насамперед 
на політичну, деспотичну модель прав-
ління. У наступні століття російським 
ідеологам довелося докласти дуже бага-
то зусиль, щоб вигадати ранішу історію.

На жаль, в Україні є храми та місця 
вшанування Олександра Невського. А 
насправді йдеться про один із яскравих 
і представницьких політичних проєктів 
російської Церкви, спрямований саме 
на те, щоб латати діри й довигадувати 
історію. Цей князь прославився перемо-
гами в Невській битві та битві на Чуд-
ському озері. Проте в російській пропа-
ганді не згадано, що він був названим 
сином хана Золотої Орди. Олександр 
Невський — це класичний приклад ко-
лаборації з ворогом. Податки він збирав 
для Золотої Орди і своїх руських роди-
чів здавав ханам.

Попи — «збирачі русских земель»
Коли впав Константинополь, і османи 

завоювали християнську столицю, єди-
ною державою в усьому світі, яка ого-
лосила радість і тріумф з цього приво-
ду, була Москва. Християнський світ 
сприймав це як трагедію, бо, попри всі 
внутрішні конфлікти, впала велика хри-
стиянська столиця. А Москва постала 
абсолютним опонентом Візантії. Вона 
декларувала, що все грецьке право-
слав’я — продажне, зрадницьке.

У середині XV століття Київська та 
Московська митрополії існували в аб-
солютно різних соціальних моделях. 
У 1448 році Москва самовільно на Ки-
ївську катедру обрала митрополитом 

Іону, тим самим відокремивши Москов-
ську єпархію від Київської митрополії. 
Так Київська митрополія була розділе-
на на дві частини: московську — нею ке-
рував митрополит, якого самовільно ви-
святило московське духовенство — і та 
польсько-литовську — керував Григорій 
ІІ Болгаринович.

Московська церква фактично пере-
творилася на відомство, а священнослу-
жителі стали «збирачами русских зе-
мель». Цей процес вплинув на те, що 
Москва цілковито підпорядкувала усі 
удільні князівства. Це означало зни-
щення Новгородської, Псковської бо-
ярських республік, які мали достатньо 
високий рівень самостійности завдяки 
боярським радам — вічевий устрій, який 
був характерний для Давньої Руси. Усі 
ці князівства підпорядкувала Москва. 
Московський митрополит став претен-
дентом на «всієї Руси» в титулатурі й 
був опорою нової самодержавної влади.

Часто в сучасній російській мові 
можна почути приказку про «фільчи-
ну грамоту». Це добре свідчить про 
псевдоправославність світогляду росі-
ян — навіть сучасних. Філька — це ми-
трополит Філіп, великомученик мос-
ковської Церкви, якого знищив цар 
через його опозиційність. У своїх запи-
сах князь династії Рюриковичів — Ан-
дрій Курбський — докладно описав, як 
йому видирали бороду, ламали кістки, 
як знущалися з православного митро-
полита через те, що він виступив проти 
царської влади та самодержавства. Хоча 
тоді, коли московській Церкві стало ви-
гідно, його канонізували.

Патріархат через залякування
Патріарх Константинопольський, та 

КОЛИ МОСКОВСЬКЕ ПРАВОСЛАВ’Я 
СТАЛО ЗНАРЯДДЯМ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
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й загалом східні патріархи, часто звер-
талися до Москви як єдиної на той час 
православної держави у світі з прохан-
нями про підтримку, пожертви. Це була 
звична практика. Тому коли постало пи-
тання про можливість, щоб патріарх мав 
резиденцію у Москві, це виглядало ціл-
ком привабливо. 

І саме з цією метою 11 липня 1588 
року патріарх Єремія прибув до Мо-
скви. Проте у процесі перемовин цар-
ські посіпаки схилили  патріарха Кон-
стантинопольського до розмови про 
заснування патріархату в Московії. 
Єремія відповів, що він не може вирі-
шувати таке важливе питання без со-
борного обговорення. Відтак патріарха 
взяли під варту, він фактично опинився 
у в’язниці. Московська сторона пропо-
нувала Єремії резиденцію у Володими-
рі-на-Клязьмі, а в Москві хотіла зали-
шити свого митрополита Іова. На що 
саме погодився патріарх Константино-
польський, достеменно не відомо. Проте 
коли Єремія зміг вирватися із Московії 
і повернувся додому, то постало питан-
ня, що східні патріархи мали б не визна-
вати поставлення патріархів Московії. 
Втім на загальній ситуації позначили-
ся політичні впливи. Кандидатури на 
патріарших столах швидко змінюва-
лися, османи теж провадили свою ка-
дрову політику. Росіянам вдалося це 
профорсувати. А щоб поставлення пер-
шого патріарха Московського Іова було 
більш урочистим, придумали чин його 
хіротонії.

Київ за «соболя»
Київська митрополія впродовж три-

валого часу не мала тісного зв’язку з 
Московією. Зближення відбулося тіль-
ки на політичній основі, коли після по-
разок козацьких повстань у 20—30-х 
роках XVII століття Москва дозволи-
ла козакам оселятися на прикордонній 
території. Відтоді й почали культивува-
ти цей образ — православного патріар-
хату, православного царя, який готовий 
надати підтримку,серед інших і право-
славному духовенству, яке тікає від пе-
реслідувань латинських чи протестант-
ських патронів.

Коли Московія почала наполягати 
на можливості приєднати Київську ми-
трополію, вона зіткнулась з абсолютно 
канонічним блокуванням з боку Кон-
стантинополя і з боку ієрархії Київської 
митрополії. Фатальним було рішення 
сейму Речі Посполитої 1676 року про 
обмеження контактів із Константино-
польським патріархатом. Після цього 
будь-які зв’язки православного духо-
венства із Константинополем і Поль-
ським патріархатом були фактично 
припинені. 

Ця ізоляція відіграла фатальну роль, 

як виявилося, і для самої для Речі По-
сполитої. Адже це стало важливим аргу-
ментом для Москви, щоб апелювати про 
опіку над православним населенням. 
Цей маніпулятивний момент за кілька 
років дав змогу сформувати нову полі-
тичну лінію щодо української Церкви.

Року 1674 було написано першу мані-
пулятивну історію України — «Синоп-
сис» Інокентія Гізеля, який обґрунто-
вував права і пріоритети Московського 
царства і московської Церкви на нашу 
територію. У другій половині XVII сто-
ліття з’явилися замовні тексти, почала-
ся політизація цього процесу.

Уже 1676 року московський цар і мос-
ковська дипломатія домагалися рішен-
ня про одноразове висвячення ієрар-
ха [в Москві] для Києва. Це була нова 
практика для Константинопольського 
патріархату; її розробили не для Укра-
їни, а для інших церковних провін-
цій Вселенського патріархату, зокрема 
для Венеції. У той час на території Іта-
лії була велика грецька діаспора, але не 
було можливости висвятити ієрарха. 
Тоді патріарх Константинопольський 
делегував такі права архієпископові 
Кіпру, і глава кіпрської Церкви хірото-
нізував єпископа для Венеції. За тим 
самим принципом у Константинополі 
випрацювали модель для Київської ми-
трополії. Року 1676 такий дозвіл надали 
Інокентієві Гізелю. Але сама грамота ку-
дись зникла. У 1678 році Гізель помер, 
а через кілька літ Москва знову почала 
тиснути на Київську митрополію і на 
гетьмана Івана Самойловича щодо при-
єднання митрополії. У 1680-х ситуація 
стала ще радикальнішою. Московити 
мали більше важелів впливу й розпоча-
ли серйозний тиск.

Існує версія, що патріарх Констан-
тинопольський Діонісій видав доку-
мент на право хіротонії за хабар — на-
чебто продав Київ «за соболя». Але це 
не зовсім так. Бо всі ті «соболі» й хаба-
рі московити возили постійно. Тобто це 
був звичайний дар. 

Врешті патріарх Діонісій видав доку-
мент, який повністю повторював вене-
ційський документ кіпрського архієпис-
копа. Тобто: зважаючи на неможливість 
забезпечити канонічне рукопокладання 
ієрарха Київської митрополії, патріарх 
делегував право одноразової хіротонії 
своєму собратові — патріархові Мос-
ковському. Після хіротонії обраний ми-
трополит був зобов’язаний поминати на 
літургії і патріарха Константинополь-
ського як свого ієрарха, і патріарха Мос-
ковського як свого особистого святите-
ля. Проте коли цей документ опинився 
в Росії, звідти зникло поминання про 
патріарха Константинопольського, за-
лишили тільки згадку про Московсько-
го патріарха. Тоді ж з’явилося поняття 

про приєднання.
Коли 1686 року Москва проголошува-

ла приєднання — це був пропагандист-
ський крок. Для Петра І наступні кроки 
полягали в тому, щоб Церкву абсолютно 
знівелювати й підпорядкувати державі. 
Року 1699 помер  патріарх Московський 
Адріан, відтоді цар заборонив проводи-
ти вибори патріархів. Згодом Церквою 
почав керувати священний синод. Си-
нод фактично став державним депар-
таментом, тому що його очолював цар, 
а пізніше — оберпрокурор. Тобто цер-
квою керувала фактично світська особа.

Атеїсти, що стали православними
Коли у 1917–1918 роках з’явилися 

перші ленінські декрети ради народних 
комісарів — держава чітко декларувала 
атеїзм і безбожництво. Церкву почали 
використовувати виключно для потреб 
держави. Але атеїстична пропаганда не 
дала радянській владі очікуваного ре-
зультату. Це, навпаки, посприяло тому, 
що довкола церковних осередків почали 
гуртуватися люди. Тоді радянська влада 
вирішила всіляко з цим боротися.

Вона досягла своєї мети вже в 1930-х 
роках, і дуже брутально, коли змусила 
Українську автокефальну православну 
Церкву скликати псевдособор. Усі іє-
рархи були арештовані, патріарша так 
звана Церква отримала статус толерова-
ної. Але базовий курс на атеїзацію насе-
лення продовжували втілювати і це ні-
велювало саму Церкву. 

Під час Другої світової війни для ра-
дянського суспільства постав новий ви-
клик. Церковні спільноти почали актив-
но підтримувати фронт, і Сталін вдало 
використав це, щоб зміцнити свій ре-
жим. Після майже двох десятиліть бо-
ротьби більшовиків проти релігії та 
Церкви 12 вересня 1943 року в Богояв-
ленському катедральному соборі Мо-
скви відбулася урочиста інтронізація 
патріарха Московського і всієї Руси 
Сергія Страгородського. Це стало осно-
вою для легалізації православної Цер-
кви в СРСР. З’явилася ідея та ритори-
ка «священної війни». Під час наступу 
німців на Москву розпорядилися, щоб 
ікона Божої Матері Казанської облетіла 
столицю. Мовляв, так Богородиця обе-
рігатиме столицю.

Коли війна закінчилася і постало пи-
тання, що робити далі, православна 
Церква почала ставати модернізованим 
знаряддям дій для вже нової імперії — 
не православної російської, а совєтської, 
атеїстичної. Тепер можна було бруталь-
но використати церковне питання в бо-
ротьбі з неугодними, наприклад, гре-
ко-католиками на Галичині. Постало 
питання тотального контролю. Розро-
бляли законодавство, створювали спе-
ціальні органи державного управління, 

організовували відділи у справах релі-
гії на місцях, які контролювали при-
значення духовенства і функціонуван-
ня громад. Радянський Союз активно 
використовував Церкву з так званою 
«миротворною» діяльністю. Делегата-
ми миротворних конференцій по всьо-
му світу були переважно церковними іє-
рархами. Так декларували, що в СРСР 
існує свобода совісти.

Православ’я на службі КДБ
Будь-яке призначення священнослу-

жителя — від диякона до митрополита 
— потребувало реєстрації в органах дер-
жуправління і обов’язково мало бути 
погоджене з органами держбезпеки. 
Священнослужитель, який отримував 
відповідні повноваження, згідно з ра-
дянським законодавством, був зобов’я-
заний узгоджувати всі свої дії і перемі-
щення з органами держбезпеки. Під час 
проповідей у храми, монастирі прихо-
дили люди, які виконували спеціальну 
функцію — слухали, про що говорить 
священник. Якщо десь було допущено 
крамолу, то записували, контролюва-
ли, стежили.

Андрій Крижанівський — відомий іс-
торик, нумізмат. Його батько Лев Кри-
жанівський був вояком УПА. Його пе-
реховував митрополит Львівський 
Миколай Юрик. Щоб врятувати упів-
ця, митрополит пішов на справжню 
авантюру. Коли помер незареєстро-
ваний підпільний священник, він на 
прізвище покійника хіротонізував во-
яка УПА, підівчивши його та легалі-
зувавши як священнослужителя. Уже 
з прізвищем Крижанівський чоловік 
жив до самої смерті, і КДБ його так і не 
знайшло. Митрополит Миколай Юрик, 
сам колишній політв’язень і священник 
УГКЦ, усіляко підтримував підпільних 
священників і їхніх вдів. Він форму-
вав свій благодійний фонд і мав таєм-
ну касу. 

Одна з найгучніших справ 1989 року 
— коли архієпископ Палладій Камін-
ський увійшов у конфлікт з уповно-
важеним у справах релігії. Тоді в Мо-
скву полетів донос про те, що під час 
богослужіння архієпископа Палладія 
вірні стоять з «церковними флагами, 
перев’язаними синьо-жовтими стрічка-
ми». Можна лише уявити, якої ваги на-
було це звинувачення, адже, щоб роз-
слідувати цю справу, з Москви прибула 
спеціальна комісія! Органи держбезпе-
ки об’їхали всі церкви й перевірили всі 
хоругви. Згідно зі звітом, жодної стріч-
ки не знайшли. Ймовірно, місцеві ка-
дебісти самі їх прибрали, щоб уникну-
ти проблем.

Локальна історія. Дарія Денис

Урок історії
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Після рекордного подорожчання гречка скоро має 
знизитися у ціні. Про це заявив міністр аграрної по-
літики та продовольства України Микола Сольський.

За словами міністра, гречки в країні посіяли біль-
ше, ніж очікували. Це і має збити ціну.

Намолочено 2 тис. т насіння з площі 1,6 тис. га 
(1%), врожайність — 1,32 т/г

Також про зниження ціни на крупу розповів і ди-
ректор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громо-
вий. За його словами гречка подешевшає на 20%

«Зараз масові жнива гречки починаються. У ве-
ресні вони пройдуть і ми передбачаємо, що у жовтні 
буде різке здешевлення гречки. На 20%», — розповів 
Сергій Громовий.

Експерти прогнозують, наступного року фермери 
можуть засіяти ще більше гречки. Це обвалить ціну.

 «Інформатор»

В умовах воєнного стану найбільші суми з держ-
бюджету витрачають на оборону та соціальні випла-
ти – рівно 50% від загальної суми державних видат-
ків, що становить близько 97 млрд 500 млн на місяць.

Загальна сума держвидатків за перші сім місяців 
2022 року склала 1,366 трлн грн, тобто в середньому 
близько 195 млрд на місяць.

Видатки на оборону склали 31% (в середньому 60 
млрд 450 млн на місяць), а на «соціалку» – 19% (в се-
редньому 37 млрд 50 млн грн на місяць).

На безпеку та суди пішло 14% усіх витрат (в се-
редньому 27 млрд 300 млн грн на місяць), на осві-
ту – 12% (23 млрд 400 млн грн), на функціонування 
держави – 10% (19 млрд 500 млн грн). Стаття «еко-
номічна діяльність» коштувала 4% видатків (7 млрд 
800 млн грн).

Інші напрями не дотягують навіть до 1% (напри-
клад, екологія).

Загалом, під час війни розподіл видатків майже не 
змінився,  порівняно з довоєнним періодом, а от їх 
суми збільшились: якщо у січні-лютому 2022 року 
середньомісячні видатки становили 189 млрд грн, то 
у березні-липні вони зросли до 198 млрд грн.

«Укрінформ»

Такі дані, що опосередковано дають змогу оцінити 
наявне в країні населення, повідомив перший віце-
президент Всеукраїнської асоціації пекарів і дирек-
тор ТОВ «Київ Хліб» Юрій Дученко.

«За 7 місяців падіння виробництва становило 
близько 15-20% залежно від регіону. На сході цей 
показник набагато більший, ніж на заході. На заході 
є навіть цифри в 100% і 105% від попереднього періо-
ду. Це пов’язано насамперед з міграцією населення, 
зупинкою і руйнацією підприємств і зменшенням ку-
півельної спроможності населення. Сьогодні, за мо-
їми оцінками, кількість споживачів хліба зменши-
лася приблизно на 2-3 млн», - уточнив представник 
галузі в інтерв’ю.

Від початку війни близько 20% хлібозаводів зупи-
нили роботу через воєнні дії, окупацію чи знищення 
росіянами. При цьому додаткове побоювання у хлі-
бопекарів викликає можливе зростання цін на при-
родний газ уже восени, що змусить закритися ще до 
10% підприємств, а тих, які залишаться, - підвищити 
ціни на свою продукцію.

Як повідомлялося, ВАП та об’єднання «Укрхліб-
пром» напередодні звернулися з офіційним листом 
до влади з проханням забезпечити виробників хлі-
ба пільговим газом українського видобутку шляхом 
продовження дії постанови Кабінету Міністрів №489 
до кінця воєнного стану.

Міністерство аграрної політики та продовольства 
України підтримало запит хлібопекарів та переадре-
сувало його до Міністерства енергетики для подаль-
шого узгодження та консультацій з урядом та Офі-
сом президента.

Кабмін ухвалою №489 зобов’язав постачальника 
останньої надії до 30 вересня 2022 року забезпечува-
ти природним газом українського видобутку важли-
вих для обороноздатності країни непобутових спожи-
вачів за ціною 32 грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Отже, після 30 вересня хлібобулочна промисло-
вість України може зіткнутися з необхідністю заку-
повувати газ майже вдвічі дорожче - по 50-60 грн/
тис. куб. м, що суттєво вплине на вартість кінцево-
го продукту .

«Інтерфакс-Україна»

Колабораційна діяльність на тлі російського втор-
гнення стала сьогодні ще однією проблемою, з якою 
зіткнулася Україна. Про масштаби цього явища та 
про деякі правові аспекти питання під час брифінгу 
«Боротьба з колаборантами на звільнених територі-
ях», який відбувся в «Укрінформі», розповіла речни-
ця МВС Альона Матвєєва.

Із її слів, відповідно до даних Єдиного реєстру до-
судових розслідувань , сьогодні у провадженні На-
цполіції знаходиться 1200 кримінальних проваджень 
щодо колаборантів. Зокрема, 549 справ було розпо-
чато за такими фактами, як публічне заперечення 
збройної агресії росії проти України, публічні закли-
ки до підтримки рішень і дій росії, до співпраці з ро-
сією, до невизнання державного суверенітету Укра-
їни на тимчасово захоплених територіях України.

Водночас з цих 1200 кримінальних проваджень у 
ході досудового розслідування 199 особам було пові-
домлено про підозру. За інформацією МВС, ці люди 
переважно є представниками держорганів і органів 
місцевого самоврядування; експрацівниками право-
охоронних органів; представниками ТОВ або ФОП; 
цивільними громадянами.

«627 справ було розпочато за фактами добровіль-
ного зайняття громадянами України посад, які були 
незаконно створені на тимчасово окупованих тери-
торіях, а також у окупаційній адміністрації рф, або 
щодо добровільного обрання до таких органів», – за-
значила речниця МВС.

Якщо ж розглядати ситуацію в регіональному роз-
різі, то найбільше випадків колабораціонізму наразі 
зареєстровано в Луганській області — 174, в Херсон-
ській області ця цифра сягнула 140 осіб, в м. Києві – 
118, Донецькій – 106, Київській – 84, Житомирській 
– 73, Сумській – 66, Запорізькій – 64.

При цьому зменшення випадків колаборації на сьо-
годні не спостерігається. «В середньому за місяць у 
ЄРДР нараховується близько 160 таких фактів», – 
поінформувала Альона Матвєєва.

«Соціальна інформаційна платформа»
На 31 серпня в Україні утримували 1,41 млн корів 

– на 14,7% менше, ніж за аналогічний період мину-
лого року. Про це повідомляє аналітик Асоціації ви-
робників молока.

Зокрема, у промислових господарствах налічува-
лось 390,9 тис. голів, що практично відповідає про-
гнозу (398,5 тис.). Це на 8,8% нижче показника за 
вісім місяців 2021 року. В господарствах населення 
корів поменшало на 16,8% – до 1,023 млн голів.

Через війну більшість областей, навіть ті, де не 
було бойових дій, скоротили поголів’я корів. Винят-
ком стала Тернопільщина, де чисельність зросла на 
1,6%. Швидше за все, це наслідок переміщення в цю 
область деяких молочнотоварних ферм.

Найбільшого скорочення зазнали молочні стада у 
прифронтових зонах: у Харківській області (32 тис. 
голів; -50,9%), Запорізькій (26,9 тис.; -25,9%) і Дні-
пропетровській (51,1 тис.; -14,5%). Так, на Віннич-
чині скорочення сягнуло 9,2% (106,3 тис. голів), на 
Полтавщині – 4,9% (до 101,8 тис.), на Хмельниччи-
ні – 1% (123,2 тис.).

На тлі зменшення поголів’я корів, зміни раціонів, 
а подекуди й кількості доїнь виробництво молока у I 
півріччі скоротилося на 13,2% — до 3,73 млн т. Про це 
повідомили в Асоціації виробників молока.

Зокрема, у промислових господарствах скорочен-
ня склало 7,3% — до 1,28 млн т, у господарствах на-
селення на 16% — до 2,45 млн т.

Експерти прогнозують, що виробництво молока й 
надалі скорочуватиметься, адже в перші місяці вій-
ни багато промислових господарств просто не заплід-
нювали тварин через невизначеність. Багато ферм в 
областях з активними бойовими діями або прилег-
лих відчували і відчувають перебої з доїнням через 
обстріли та нестачу персоналу. Це також негативно 
вплинуло на здоров’я тварин і позначиться на надо-
ях. До того ж господарства в окупації, але не на лінії 
зіткнення, тримають корів на наявних кормах, яких 
вистачить до вересня-жовтня. Багатьом взагалі не 
вдалося заготовити корми.

«БМ» 

Більшість фермерських господарств не будуть за-
кладати овочі та фрукти на зберігання. Про це го-
лова Асоціації постачальників торговельних ме-
реж Олексій Дорошенко розповів в ефірі єдиного 
телемарафону.

Так, за словами голови Асоціації постачальників 
торговельних мереж, дефіциту овочів і фруктів не 
буде, а от з цінами «буде цікава річ». Після зростан-
ня вартості у липні і серпні, українців у вересні, мож-
ливо, очікує здешевлення. 

«Річ у тому, що більшість фермерських господарств 
не будуть закладати овочі та фрукти на зберігання. 
Оскільки ніхто сьогодні, по-перше, не може сказати, 
яка буде ціна, скільки будуть коштувати енергоносії 
для бізнесу. По-друге, ніхто не знає, чи прилетить ра-
кета, і тому всі будуть намагатися не зберігати, а про-
дати. Тому у вересні можливий спад цін».

Однак починаючи з жовтня і наступні місяці ціни 
знов будуть лише зростати. Цінники в тому числі 
будуть залежати і від того, як будуть сплачуватись 
податки.

«Чим більше податків буде сплачуватися в нашій 
країні і надходжень від митниці та наших закордон-
них партнерів, тим менше буде зростання ціни.

Навіть голова НБУ попередив, якщо ми не зможе-
мо забезпечити себе власними надходженнями, то до-
ведеться ще більше друкувати коштів, і інфляція до 
кінця року може додати ще 10% або навіть більше», 
— сказав Олексій Дорошенко.

А продукти, за його словами, будуть дорожчати 
рівно на стільки, на скільки буде інфляція, плюс ще 
можливо 2-3%. 

НАЙБІЛЬШЕ КОЛАБОРАНТІВ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО НА 
ЛУГАНЩИНІ

ГРЕЧКА 
ПОДЕШЕВШАЄ 
НА 20%

ПОЛОВИНА 
ДЕРЖАВНИХ 
ВИДАТКІВ ЙДЕ 
НА ОБОРОНУ ТА 
«СОЦІАЛКУ»

КІЛЬКІСТЬ СПОЖИВАЧІВ 
ХЛІБА СКОРОТИЛАСЯ 
НА 2-3 МЛН

СКОРОЧУЄТЬСЯ 
ПОГОЛІВ’Я ВІДПОВІДНО 
Й ВИРОБНИЦТВО 
МОЛОКА

ФЕРМЕРИ НЕ 
ЗАКЛАДАТИМУТЬ 
ОВОЧІ НА ЗБЕРІГАННЯ
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Спочатку їхній підвал мав два виходи 
– у другий та четвертий під›їзд. Але 
до середини березня виходи вже 
були завалені, і люди пробиралися 
в укриття й вибиралися з нього 
через вузький лаз. Старим і дітям 
це вдавалося насилу: моя подруга, 
жінка за 60, говорила, що на це у неї 
витрачалося не менше 20 хвилин 
щоразу.

Втім, до другої половини березня 
люди вже майже не виходили назовні. 
Будинок розташовувався поряд з вій-
ськовою частиною, яку все ще тримали 
наші. З іншого боку будівлі укріпили-
ся росіяни та кадировці. Вони встано-
вили свої гармати просто на подвір›ї та 
без зупинки обстрілювали український 
гарнізон.

Снаряди літали над і біля житлового 
будинку, іноді влучали в нього. 85 пе-
реляканих і розгублених людей, які на-
магалися рятуватися від війни у влас-
ному підвалі, відчували себе мішенями 
в тирі. Божевільні гралися, іноді ціл-
ком навмисно цілячись у якесь вікно чи 
під›їзд. «По п›ятому під›їзду стріляли 
з цієї штуки з плеча, - пояснювала мені 
потім дочка подруги». Місцеві мешкан-
ці були ні більше ні менше заручника-
ми рашистських терористів: можливо-
сті піти з будівлі просто не було.

Рівно місяць звичайні люди, цивіль-
ні, мирні, як це заведено говорити (хоча 
я особисто проти такого поділу україн-
ського народу, бо наші військові – теж 
абсолютно мирні люди, воювати яких 
змусила РФ), що називається, вижива-
ли в цьому підвалі.

Виживали щосили, але вижили не 
всі. Шістьох із 85 за цей час похова-
ли сусіди. Точніше, винесли до дороги 
та накрили чим довелося – ховати під 
жорстоким обстрілом не було жодної 
можливості.

Деяких навіть виносили не відразу: 
тіло сусідки, яка померла від серцево-
го нападу, ні запобігти, ні купірувати 
який через відсутність елементарних 
ліків не було можливості, кілька днів 
лежало поряд з матрацом моєї подруги 

та її маленького онука. Ще одного меш-
канця підземелля, пораненого молодо-
го хлопця, якимось дивом таки вдало-
ся виходити без спеціальних медичних 
апаратів, препаратів та знань – мабуть, 
янгол-охоронець зробив свою справу.

Кожна доба цього холодного, але об-
палюючого тіла і душі березня була не-
ймовірно страшною, та кожна наступна 
доба виявлялася страшнішою за попе-
редню. Але 1 квітня – всесвітній день 
сміху – запам›ятається цим нещасним, 
змученим та переляканим маріуполь-
цям назавжди.

Спочатку рашисти намагалися «ви-
курити» мешканців із підвалу, кидаючи 
у вентиляційну шахту димові шашки. 
Люди кашляли, задихалися, давилися 
димом, але назовні не виходили – бо-
ялися. Кілька годин вони дихали через 
носові хустки, брудні шапки та рукави, 
але трималися, аби не потрапити до рук 
убивцям… Тоді садисти вирішили дія-
ти інакше.

– Увага, ми даємо вам 5 хвилин, щоб 
вийти. Без речей!! Рівно за п›ять хви-
лин ми закидаємо цей підвал граната-
ми! – почули люди у сховищі.

Після пережитого за час облоги Ма-
ріуполя городяни вже не сумнівалися 
у безмежній жорстокості та цинізмі во-
рога, тому випробовувати серйозність 
його намірів не наважилися. Почала-
ся паніка.

Вісімдесят людей, включаючи ста-
рих, дітей та поранених, з жахом та іс-
терикою кинулися вибиратися зі сво-
го укриття. Ламаючи нігті, розбиваючи 
голови і дряпаючи коліна, люди проти-
скалися у вузький лаз, витягували через 
нього немічних і поранених. Рашисти 
зустрічали їх зовні з автоматами, ото-
чивши натовп і тримаючи людей на 
прицілі.

- Вибралися не всі. Може, задихнули-
ся, може, їх там убили, не знаю, – казала 
мені подруга згодом. – Все це було, як 
у тумані, як у жахливому сні… Я навіть 
нікому не розповідаю, що ми тоді пере-
жили. Ми були впевнені, що нас ведуть 
розстрілювати. Виглядало це саме так.

Російські тварюки забрали всіх чоло-
віків, крім двох зовсім старих, а жінок та 
дітей конвоїрували, клацаючи затвора-
ми та насміхаючись, через кілька дворів 
до магазину «1000 дрібниць».

- Це було, як у фільмах про Другу сві-
тову війну, - згадували потім очевидці, - 
тільки замість «Шнелле!» звучало гучне 
й жахливе «Бистро!». Так, тримаючи на 
прицілі, нас і довели до магазину, а там 
наказали спускатися в підвал і не сміти 
висуватись.

В цьому місці перелякані люди прове-
ли ніч. А вдосвіта на свій страх і ризик 
вибралися і, ховаючись у дворах, пішли. 
Вони просто йшли – не куди, а звідки. 
Вони бігли з пекла, з роздертого фаши-
ствуючими російськими солдатами ще 
недавно гарного і затишного міста, біг-
ли у бік своїх.

Як далеко ці свої, люди не знали – у 
підвалі вони давно вже не мали зв›язку 
і більш-менш актуальних новин. Точно 
вони були впевнені тільки в одному - 
що хочуть рухатися в бік, протилежний 
напрямку на Росію!

На виїзді з міста люди натрапили на 
ворожий блокпост. Тут метушилися вій-
ськові й зібралися цивільні: охочих за-
лишити місто, вивозили до селища Ні-
кольське. З цією метою формувався 
невеликий караван із кількох автобу-
сів. Двері одного були відчинені й моя 
подруга з донькою та онуком ризикну-
ли сісти в нього.

В Нікольському пасажирів розсор-
тували: чоловіків вивели з автобуса та 
увели, а жінкам наполегливо і безза-
стережно «рекомендували» заходити 
в розташовану поряд адміністративну 
будівлю.

- Вас там нагодують, - багатозначно 
пообіцяв солдат, і моя подруга зрозу-
міла, що «не настільки голодна»… Ско-
риставшись тим, що окупанти відволі-
клися на істерику, яка сталася з якоюсь 
вагітною жінкою, моя подруга схопила 
за руку дочку і онука, і не давши їм сха-
менутися, вискочила з периметра, що 
охороняється, і шмигнула в найближ-
чий двір.

Назустріч вийшов чоловік і – о диво! 
- виявився знайомим.

- Хочете, я відвезу вас до Бердянська? 
– швидко спитав він і назвав ціну.

Вони пробиралися що називається 
«козячими стежками» - очевидно, що 
чоловік їхав цим маршрутом не впер-
ше. Дорогою він розповів своїм паса-
жирам, що в тій будівлі замість обіцяно-
го обіду «подають» фільтрацію, а потім, 
уже перед Бердянськом, підвіз на кіль-
це, куди мали прибути українські еваку-
аційні автобуси із Запоріжжя.

На кільці юрмилося безліч охочих по-
трапити на підконтрольну Україні те-
риторію, але дуже скоро всіх їх спітка-
ло розчарування. Окупанти оголосили, 
що сьогодні автобусів не буде – вони 
стоять у Василівці та до завтра звідти 
не поїдуть. Окупанти категорично за-
певнили в цьому людей і так само кате-
горично відправили їх до міста – до гу-
манітарного центру, відкритого в одній 
із місцевих шкіл.

Але коли втомлені та змучені люди 
почали влаштовуватись там на нічліг, 
до школи приїхав молодий хлопець, 
місцевий український волонтер, та по-
відомив, що українські автобуси вже 
стоять на кільці і ось-ось поїдуть – час 
їхнього відправлення суворо визнача-
ли росіяни.

Розуміючи, що бігти до кільця надто 
далеко і довго, люди запанікували. Міс-
цеві волонтери кинулися їм допомага-
ти. Весь час до відправлення евакуаці-
йної колони цей незнайомий хлопець 
та його друзі курсували між школою та 
кільцем, намагаючись відвезти до авто-
бусів якнайбільше охочих.

Іншого способу встигнути до відправ-
лення у людей, які не мають машин, 
просто не було. Моїй подрузі пощасти-
ло дістатися місця формування колони 
вчасно. Але 4 з 8 автобусів з вини оку-
пантів так і вирушили до Запоріжжя по-
рожніми – величезна кількість охочих 
поїхати окупанти таким чином просто 
не випустили.

Оксана Стоміна,  
поетеса та громадська діячка

Мішені в тирі. Спогад з Маріуполя

До 100-річчя Леоніда Лимана, 
поета, публіциста, літературного 
критика, яскравого представника 
українського модернізму. 

З родини репресованих 
комунорежимом

Народився в сім’ї священика у селі 
Малі Сорочинці. Батька розстріляли 
російські більшовики, трагічно обірва-
лося життя й мами. 

У своїй «Полтавська діаспора. Велика 
енциклопедія» є спогад Марії Честнєй-
шої, батько якої отець Георгій Честнєй-
ший мав парафію у селі Сари Гадяць-
кого району, сусіднього із Соснівкою, 
де жила родина отця Іоана Григорова 
– батька Леоніда Лимана. «Місцевість 
наша надзвичайно красива, мальовнича. 
Із Сар в Соснівку треба було йти бере-
гом річки Псел, луками, лісом. Соснівка 
так і називається тому, що розташова-
на в сосновому лісі. Можете собі уяви-
ти, що пережили наші батьки в умовах 
лютої антирелігійної пропаганди в кін-
ці 20-х і початку 30-х років. Були і по-
грози, і образи. Вони були позбавле-
ні прав, тобто не мали права голосу. А 
дуже хотіли дати дітям освіту, якийсь 
фах, але діти далі семирічки вчитись не 
мали права аж до 1936-го року. Соснів-
ка – село маленьке, тому там була в кін-
ці 20-х років тільки початкова школа 

– 4 класи, а в нас аж три семирічки, і 
Дмитро, старший брат Леоніда, жив у 
нас і ходив до школи з моїм старшим 
братом Миколою. Дмитра я дуже добре 
пам’ятаю, хоч і була тоді ще зовсім ма-
лою. Це був красивий, здібний до нав-
чання, обдарований хлопець, і шляхет-
ний. Моя мама його любила як рідного, 
і завжди нам ставила його за приклад. 
Після закінчення семирічки (здається, 
в 32-му році) наші хлопці сиділи дома, 
бо вчитись далі їх нікуди не приймали. 
В 1936 році день 13 серпня був звичай-
ний, як і всі. Наші батьки, священики, 
готувались до служби Божої наступно-
го дня – свята Маковія. Але відслужити 
це красиве свято в церкві з освяченням 
води, маку і квітів їм не довелося: вночі 
відбулися арешти багатьох священиків 
Гадяцького району, в тому числі були 
заарештовані мій і Льонін батьки. З аре-
штом батьків наші родини залишились 
зовсім без засобів існування, особливо 
в тяжкому стані опинилася сім’я Гри-
горових, бо в них не було ні своєї хати, 
ні свого городу. Деяку матеріальну під-
тримку надавали парафіяни, але того 
було замало. Наші батьки, поки йшло 
слідство, сиділи в тюрмі в Харкові. В 
довідці про реабілітацію мого батька за-
значено, що звинувачували їх в прина-
лежності до організації церковників, які 
мали на меті повалити радянську вла-

ду і соціалістичний лад. Після слідства 
їх судило «особоєсовєщаніє» і дало їм 
по п’ять років виправно-трудових табо-
рів. Так весною 1937 р. вони опинили-
ся в Магадані, а потім їх відправили в 
різні місця на золоті копальні на Коли-
му. Наш батько, з великими перервами, 
прислав листи. А від о. Івана ніяких зві-
сток не було».

Від голоду й страшного животіння в 
радянському сиротинці, який мало чим 
відрізнявся від зони, його врятували 
чужі люди, перед якими Леонід Лиман 
вважав себе боржником до кінця сво-
го життя.

Віршуванням захопився,  
ще будучи школярем
Навчався у Гадяцькому педагогічному 

технікумі та Харківському учительсько-
му інституті. Під час Другої світової 
війни працює у газеті «Нова Україна» 
(Харків). Подорожує Україною, відві-
дує окуповані німцями Одесу, Мико-
лаїв, Донецьк (певний час мешкав, імо-
вірно, у Краматорську, про що свідчить 
його вірш «Краматорськ»), стає свід-
ком розкопок масових захоронень лю-
дей знищених російсько-комуністич-
ним режимом у Вінниці (1943). Відтак 
оселяється у Львові, друкується у газе-
тах. Приятелював з визначними літера-
турними діячами Євгеном Маланюком 

та Михайлом Орестом.
Під кінець 2 світової війни еміґрує на 

захід Європи. Перебуває в таборах пере-
міщених осіб. Разом з поетом Леонідом 
Полтавою, за допомогою Володими-
ра Ярошевича потайки вивозять укра-
їнські шрифти з колишньої друкарні 
журналу «Дозвілля» та газети «Земля» 
з міста Плауена (радянська окупаційна 
зона) і, таким чином, започатковують 
український друк спочатку в Реґенсбур-
зі на Дунаї, а згодом — «Прометей», ви-
давництво в Новому Ульмі. 1949 року 
переїхав до Нью-Йорку. Спочатку до-
велося працювати натирачем підло-
ги. У 1960-70-х роках власними сила-
ми видавав «Нотатник» — місячник 
суспільно-політичної проблематики. 
Публікувався в газетах «Український 
Прометей», «Українська літературна га-
зета», «Українські вісті», журналі «Су-
часність». Був членом Об’єднання укра-
їнських письменників «Слово».

Кількісно його письменницький до-
робок невеликий: понад півсотні поезій 
та три повісті, що друкувались по жур-
налах. В останні роки життя Лиман ви-
являв себе більше як журналіст. Помер 
Леонід Лиман 31 жовтня 2003 року у 
Нью-Йорку. 

Полтавський офіс УІНП

ПОЕТ ДУШЕВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ І РІВНОВАГИ 



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ОВЕН	(21.03	-	20.04).
На цьому тижнi ви притягаєте до себе увагу, 
але не тiльки захопленi погляди, всi промахи 
також будуть на показ. В середу ви можете вiд-
крити для себе щось нове i вигiдне в дiловому 

партнерствi, одержати допомогу i звiльнення вiд минулих 
боргiв, як фiнансових, так i карм. Женiть геть вiд себе не-
впевненiсть i сумнiв, оскiльки наступив ваш час, коли ви 
можете багато що встигнути реалiзувати i утiлити в життя.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
На цьому тижнi творча активнiсть, працездат-
нiсть i iнтуїцiя дозволять вам змiнити життєву 
ситуацiю в кращу сторону. Все у вас виходити-
ме, вашi напрацювання схвалить начальство, 

тим самим ви полiпшите вiдносини з ним, а так само з 
колегами. А ось в дружньому крузi можливi сварки i кон-
флiкти, в сiм`ї теж буде не так-то просто домовитися. Для 
досягнення результатiв, вам доведеться попрацювати 
небагато бiльше, нiж звично.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
На цьому тижнi вам можуть стати в нагодi три 
ради: починайте все наново, звернiться по до-
помогу до вищих сил, i нiколи себе не лайте. 
Успiх досягатиметься в результатi активних i 

смiливих дiй. Не вiдступайте, навiть якщо вам говорять нi, 
все одно ви доб`єтеся свого, особливо в особистiй сферi. 
Позитивнi результати можуть принести поїздки, зустрiчi 
i новi справи, пов`язанi з розширенням поля дiяльностi. 
Постарайтеся знайти час для прогулянок, фiльмiв, книг. У 
вихiднi вас чекають побачення, дружнi зустрiчi, новi iдеї.

РАК	(22.06	-	23.07).
На цьому тижнi бажано не поспiшати, дотри-
муватися певних правил i прагнути усмиряти 
внутрiшнi суперечливi пориви. На роботi вашi 

справи складаються блискуче. Вашi позицiї ще бiльше 
змiцняться, доходи зростуть. У четвер постарайтеся не 
упиратися i переглянете деякi свої принципи. Вихiднi днi 
можуть примусити вас похвилюватися, але хвилювання цi 
будуть, швидше за все, приємними.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Будь-яку проблему на цьому тижнi слiд оцiню-
вати максимально реалiстично. Навiть якщо 
вона зовсiм не вписується в рамки ваших уяв-
лень про можливий. Прагнiть адекватно розра-

хувати свої сили, залиште час на вiдпочинок. Для досяг-
нення важливих цiлей вам будуть необхiднi такi якостi, як 
зiбранiсть i бачення всiєї ситуацiї в цiлому. Постарайтеся 
бути терпимiшим по вiдношенню до сiм`ї i родичiв. Дiти 
порадують своїми досягненнями.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
На цьому тижнi не варто втрачати час, чим 
швидшi ви прикладi рiшення, тим краще. Iнак-
ше ваше мiсце хтось займе. У понедiлок вашi 
вiдношення з начальством загрожують вияви-

тися напруженими, i це може бути виражено в претензiях 
i конфлiктнiй ситуацiї. У вiвторок чекайте хороших новин. 
Четвер - дуже вдалий день для побачення. У п`ятницю 
дiловi переговори можуть виявитися вельми плiдними.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
На цьому тижнi наступає сприятливий перiод в 
планi партнерських вiдносин, вони будуть ви-
гiдними для вас i вашої справи. Зараз не той 
момент, коли варто пливти тiльки за течiєю. 
Проявiть iнiцiативу i у вас з`явиться шанс вiдчу-

ти на губах смак перемоги. У п`ятницю вас чекає приємне 
знайомство, яке може перерости в бурхливий роман. У 
суботу у вас не вийде догодити всiм, зате iз загального 
оточення ви виберете насправдi важливих людей.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
На цьому тижнi ви зможете реалiзувати свої 
давнi плани i вийти на новий рiвень. Вас чекає 
пiдвищення по службi, нова посада, солiдний 
дохiд. Проте перш нiж кидатися у вир рiшу-
чих дiй, варто пiдготувати базу, спiввiднести 

плюси i мiнуси, експромти краще виключити. У вихiднi 
займiться особистим життям.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
Напружена робота на початку тижня може ос-
лабити вашi сили, але фiнансовi перспективи 
стануть для вас яснiше i приємнiше, що окупить 
всi тяготи. У четвер варто понизити напружений 

ритм роботи i викроїти час для вiдпочинку. У п`ятницю ви 
розв`яжете особистi проблеми, просто поговоривши по 
душах. В недiлю знання, якi збиралися ранiше, можуть 
бути вдало приведенi в систему.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
На цьому тижнi можливi непростi ситуацiї. Вас 
може здолати бурхлива пристрасть, причому 
вiдразу до декiлькох рiзних людей. Вiрогiдна 
фiнансова залежнiсть вiд партнера. Будьте го-

товi вiдповiсти за свої слова i узятi на себе зобов`язан-
ня. Цiлком вiрогiдно, що якнайкращою схемою дiй буде 
їх спонтаннiсть, прагнiть не напружуватися, швидше за 
все, все складеться саме собою. Отже головне - набрати-
ся терпiння. Постарайтеся зрозумiти претензiї близьких 
людей, адже вони бажають вам добра.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Пора доробити старi справи, привести в поря-
док думки i поставити чiтку мету. У понедiлок 
може поступити iнформацiя, яка вплине на 
вашу кар`єру. У вiвторок ви будете повнi сил i 
енергiї, робота закипить. Середа загрожує ви-

явитися не з найприємнiших днiв тижня, вашi стрункi i по-
слiдовнi плани можуть бути порушенi. У п`ятницю багато 
що змiниться до кращого, начальство оцiнить вас.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
На початку тижня можливi розбiжностi з парт-
нером або чоловiком, причому ви самi спрово-
куєте конфлiкт. Можливо, вам прийшли пора 
розiйтися? На роботi будьте обережнi i не вiр-

те обiцянкам. У п`ятницю варто розмiркувати над рацiо-
нальним використовуванням вашого бюджету. У вихiднi 
днi не перешкодить навести красу i затишок.

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

Гранітні вироби
Пам’ятники в наявності 

та на замовлення 
(гранітні та з бетону, модулі)

Магазин пам’ятників

УСТАНОВКА ТА РЕСТАВРАЦІЯ
Гарантія та розстрочка

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