
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Ціна

10
грн

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 
90119

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

Обласний інформаційно-рекламний тижневик

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

1515 вересня 2022 року вересня 2022 року

№ 34 № 34 10331033

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

Цілодобово

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ.ТЕЛИЦЬ.

Тел. 0509319593, 0982347037
(Іван Миколайович)

Збройні Сили України продовжують звільнення 
окупованих росією територій. Від початку 
вересня понад 6000 кв. км. повернуто під 
контроль України. Це вдвічі більше, ніж російські 
війська захопили у всіх своїх операціях разом 
узятих, починаючи з квітня. На Харківському 
напрямку військові просунулись по всій території 
області та вийшли на державний кордон. 
 Вже вкотре українці доводять – росію можна 
перемогти. Ворог бачить силу, міць та сміливість 

нашої армії. Їм страшно. Вони тікають. Окупант 
розуміє – української землі йому не дістанеться. 
Блискавичними та впевненими маневрами 
наші військові звільняють тимчасово окуповані 
території, домінуючи над ворогом не тільки 
в обороні, а і в атаці. Український дух вже 
не зламати – критична маса набрана. Точки 
неповернення пройдені, залишається тільки 
Перемога. Чекаємо.
Слава Україні! Слава ЗСУ!

ЗАХИЩАЄМО, БОРЕМОСЬ, 
ПЕРЕМАГАЄМО
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АВТОР УНІКАЛЬНИХ 
ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗІ 
ЗВІЛЬНЕННЯ ХАРКІВЩИНИ
Одним з тих, кому ми маємо завдячу-

вати військовими успіхами ЗСУ на схо-
ді України, є командувач Сухопутних 
військ генерал-полковник Олександр 
Сирський.

Про це політичний експерт Олексій 
Голобуцький повідомив на своїй сторін-
ці у Facebook, 

Сьогодні на наших очах розгортається 
унікальна операція українських військ, 
де ворог втрачає раніше захоплені тери-
торії. Однак поза кадром залишаються 
автори цих, без перебільшення, унікаль-
них військових операцій. Вони неохо-
че спілкуються з пресою, тому зазви-
чай залишаються в тіні своїх успіхів. Чи 
не головним непублічним архітектором 
останніх перемог українського війська 
є командувач Сухопутних військ гене-
рал-полковник Олександр Сирський. 
Для початку Сирському вдалося зупи-
нити ворожий наступ на харківському, 
ізюмському, бахмутському, авдіївському 
та інших оперативних напрямках. А по-
тім - успішно потіснити ворога.

Саме Сирський розробляв план кон-
трнаступу на Балаклію, і вона стала пер-
шим звільненим містом в межах цього 
контрнаступу. Спочатку до цього плану 
критично поставилися у Генштабі, од-
нак Сирському вдалося переконати вій-
ськове керівництво країни в його необ-
хідності, зазначив експерт.

Також командувачем Сухопутних 
військ розроблено план звільнення 
Куп’янська, який окупанти перетвори-
ли на один з головних своїх логістич-
них центрів.

Це місто було центральною арте-
рією живлення військових з’єднань 
на харківському та ізюмському на-
прямках. В мережі вже з’явились 
фото українських військових поруч 
зі стелою на в’їзді в Куп’янськ. ЗСУ 
відбили Куп’янськ, тож окупаційні 
війська змушені відійти з півночі і 
сходу Харківської області. А це ще 
один відчутний морально-психоло-
гічний удар по путінському режиму.

Він наголосив, що сьогоднішні 
успіхи у контрнаступі за планом 
Сирського відкривають нові мож-
ливості в частині подальшого змі-
щення позицій ворога. І натякнув, 
що дуже скоро ми побачимо ще 
більше українських прапорів над 
звільненими українськими містами.

Голобуцький також повідомив, 
що в активі Олександра Сирсько-
го – вихід українських військових 
з Дебальцево у 2015 році та орга-
нізація захисту Києва в перші дні 
широкомасштабного російсько-
го вторгнення в Україну в лютому 
2022 року.

До російсько-української війни, 
що почалася в 2014 році анексією 
Криму і вторгненням на Донбас, 
Сирський командував 72-ю меха-
нізованою бригадою. Під час АТО він 
координував вихід українських військо-
вих з Дебальцева, а сформована ним 
група «Барс» прикривала відхід частин 
ЗСУ. Після російської навали 24 люто-
го він очолив військові сили для захи-
сту Києва: було сформовано два потуж-
них кільця оборони, а наступальні сили 
супротивника було розпорошено, зни-
щено безпрецедентно велику кількість 

військової техніки і живої сили ворога.

ЙТИ ПО ВИЗВОЛЕНІЙ ЗЕМЛІ –  
ЦЕ ОСОБЛИВА НАCОЛОДА
Загострені відчуття дають можли-

вість посмакувати все довкола. Вдих-
нути повітря свободи, вмитись водою з 
озера, роздивитись траву довкола, степ 
і ріллю. Все навкруги більше ніколи не 
буде такими як раніше. Цю землю на на-

ших очах топтали російські виpодки. 
Довгих пів року. Спалені і пограбо-
вані хати, незасіяні поля, вириті око-
пи та бліндажі.

Зрештою, після наполегливого 
«прохання» ЗСУ, окyпанти втекли 
як гpабіжники – швидко і вночі. По 
собі залишили брудні речі і тонни 
мін, гранат, патронів та інших ко-
рисних боєприпасів. Вони нам ще 
знадобляться.

Зараз на визволеній Харківщині 
тільки все починається. Починаєть-
ся з укріплення інженерних позицій 
на кордоні і має продовжитись на 
всіх фронтах. Зокрема там, де ватні 
ідеологи шукали для себе сприятли-
вий ґрунт. Тобто в головах місцевих 
жителів деформованих наратива-
ми російської пропаганди. Головне 
не помилитись і все зробити вчас-
но і правильно. Тепер це особлива, 
вдвічі більше ніж до того, наша зем-
ля. І вдвічі більша відповідальність 
зробити так, щоб ніколи знову це не 
повторилось.

Жаx окyпації і радість визволення 
потрібно зафіксувати в пам’яті цьо-
го і наступних поколінь. Кожен виз-
волений метр української землі – це 
історія, яку маєм написати ми, інак-

ше її напишуть за нас. І напишуть так, 
як вигідно їм, не нам.

Тому, як солдат своєї держави, я щиро 
радію, але тихо, бо ціною багатьох жит-
тів нам це вдалось, і розумію що чекає 
попереду. Потрібно зробити ще дуже 
багато, інакше все може повторитись 
знову.

Мирослав Откович

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Зранку, 6 вересня, українські війсь-
ка розпочали стрімкий контрнаступ на 
Харківщині. Вже в перший день вдало-
ся прорвати лінію оборони окупантів, а 
за наступні п›ять днів звільнити усю те-
риторію області.

Символом успішного українського 
наступу став білий рівнокінцевий хрест, 
який наші бійці наносили на техніку у 
якості розпізнавального знаку.

Це позначення швидко стало надзви-
чайно популярним, що українці тепер 
додають хрести до своїх нікнеймів, на-
носять на аватарки та лякають ними ро-
сіян на поки ще окупованих територіях.

Генштаб не пояснював причини ви-
бору хреста для контрнаступу на Хар-
ківщини. Проте у будь-якому разі це 
позначення має велике символічне зна-
чення у вітчизняній військовій історії.

Катакомбний хрест або 
«знамення перемоги»
Начебто саме такий, рівнокінцевий 

хрест, використовували перші христия-
ни у римських катакомбах. А в 312 році 
він з›явився у видінні римському імпе-
ратору Костянтину перед вирішальною 
битвою зі своїм конкурентом у бороть-
бі за владу Максенцієм. Він почув на-
станову «Під цим знаком переможеш», 
після чого наказав своїм воїнам нане-
сти хрести на щити і врешті вщент роз-
бив супротивника. А потім видав едикт, 
яким дозволив вільне сповідування 
християнства в Римській імперії.

Хрест головним символом християн-
ства остаточно став вже в епоху Ран-

нього Середньовіччя. При цьому наразі 
існує його багато різновидів. Рівносто-
ронній хрест, що складається з двох од-
накових прямокутних поперечин, які 
перетинаються під прямим кутом, на-
зивають грецьким.

Козацькі хрести
Хрест має велику історію і як символ 

бойової слави. У світовій історії найві-
доміший тому приклад Хрестові похо-
ди, а у вітчизняній — козацька доба.

Українське козацтво у Речі Поспо-
литій виступало головним захисником 
православної віри, тож не дивно що на 
козацьких прапорах (корогвах) зобра-

жувались різноманітні християнські 
символи, зокрема і хрести. Наочне під-
твердження тому прапор гетьмана Бог-
дана Хмельницького, який нині зберіга-
ється у Військовому музеї у Стокгольмі. 
В 1651 році цей стяг захопили поляки 
під час битви під Берестечком, а за кіль-
ка років під час війни з Польщею його 
забрали собі шведи у якості трофею. Та-
кож хрести можна побачити і на інших 
козацьких прапорах, які зберігаються у 
Військовому музеї в Стокгольмі.

Що ж до нинішнього контрнаступу 
ЗСУ на Харківщині, то символічним 
є те, що 300 років тому місцеві козаки 
використовували такі ж знаки, як за-

раз українські військові. Так, на прапо-
рі Балаклійської сотні було зображено 
червоний хрест, а Ізюмської — жовтий.

«Залізний хрест» учасників 
Зимового походу
«Пам‘ятаємо нашу історію, пам‘ятає-

мо героїв Армії УНР, «Лицарів Ордену 
Залізного Хреста». Пам‘ятаємо Перший 
зимовий похід по тилах «білих» та «чер-
воних». Нашу історію не стерти. Ми пе-
реможемо всіх ворогів», — так мажна 
провести паралелі між сучасними по-
діями та війною за незалежність 1917-
1921 років. 6 грудня 1919 року підрозді-
ли Армії УНР вирушили у рейд тилами 
Червоної та Добровольчої армії на те-
риторії України. За шість місяців вони 
пройшли близько 2500 км та провели 
понад 50 успішних боїв. В історію ці по-
дії увійшли як Перший зимовий похід, 
а спеціально для відзначення його учас-
ників Рада Міністрів УНР запровадила 
відзнаку «Залізний хрест». І на вигляд 
він дуже нагадує позначення учасників 
сучасного контрнаступу.

Крім того, з 2019 року 28-а окрема ме-
ханізована бригада носить ім›я Лицарів 
Зимового походу, а на шевронах її бій-
ців зображено саме «Залізний хрест» 
УНР.

Невідомо, чи надихався Генштаб укра-
їнською історією під час вибору хреста 
для Харківського контрнаступу, проте 
після подій останніх днів його симво-
лічне значення лише посилилося.

СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ЗСУ!

ХРЕСТ ХАРКІВСЬКОГО КОНТРНАСТУПУ: 
ІСТОРІЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛУ
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ОДНИМ 
РЯДКОМГадяцький ВП ДУ «Полтавський ОЦ КПХ 

МОЗ» інформує, що радіаційний фон у 
місті Гадяч за минулий тиждень становив 
13,0 мкр/год при середніх багаторічних 
показниках до 1986 року 12-14 мкр/год.

Згідно моніторингу з 05.09.2022р. по 12.09. 2022р 
відібрано та лабораторно досліджено 3 проби води 
відкритих водойм (р. Псел – 2 проби, р. Грунь – 1 
проба).

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

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

Стан забруднення атмосферного повітря шкідли-
вими речовинами дослідження проводилися на вміст 
фенолу, свинцю, аміаку, азоту діоксину, ангідриду 
сірчаного, вуглецю оксиду. В місті Гадяч лаборатор-
ний контроль проводиться в 1 визначеній точці : пл. 
Соборна, 15.

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

З джерел централізованого питного водопостачан-
ня (водорозподільна мережа) в м. Гадяч досліджено 
7 проб питної води на відповідність вимог ДСанПіН  
2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної при-
значеної для споживання людиною» 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 по санітар-
но - хімічних показниках не виявлено. Відхилення 
від нормативу по мікробіологічних показниках ви-
явлено в 7 пробах - виділено загальні колі форми, 
ентерококи, загальне мікробне число перевищує са-
нітарний норматив: вул. Драгоманова, 22, вул. Гага-
ріна 76, пл. Соборна, 15, вул. Котляревського, 13, вул. 
Полтавська, 45, вул. Полтавська, 126А, вул. Захисни-
ків України, 18. В зв’язку з мікробним забрудненням 
питної води, населенню міста рекомендуємо для пит-
тя вживати кип’ячену воду до нормалізації показни-
ків якості питної води. 

Результати лабораторних досліджень доведено до 
відому керівництва Гадяцького ВУЖКГ, Гадяцької 
міської територіальної громади та Миргородського 
районного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Згідно заявки відділу освіти Петрівсько - Ромен-

ської с/ради проведено лаб. дослідження питної води 
з розподільчої мережі ЗЗСО та ЗДО. Всього дослі-
джено 8 проб води. Відхилень по санітарно – хіміч-
них та мікробіологічних показниках відхилення не 
виявлено.

З джерел децентралізованого питного водопоста-
чання (шахтні колодязі) в с. Сергіївка досліджено 
1 пробу питної води на вміст нітратів. Вміст нітра-
тів визначено в кількості 65,0 мг/дм3 при санітарній 
нормі до 50 мг/дм3.

Власникам шахтного колодязя рекомендовано для 
пиття та приготування їжі використовувати інші 
джерела водопостачання (сільський водопровід або 
бутильована вода з торгової мережі).

Керуючись законом України «Про забезпечення 
санітарно та епідемічного благополуччя населення» 
№4004-ХІІ від 24 лютого 1994 року, з метою недопу-
щення ускладнення санепідситуації рекомендовано: 
Гадяцькому міському голові, керівнику Гадяцького 
ВУЖКГ провести комплекс профілактичних заходів 
з метою забезпечення показників якості та безпечно-
сті питної води вимогам ДСанПіН 2.2.4.-171-10 « Гі-
гієнічні вимоги до води питної призначеної для спо-
живання людиною».

Сергій Бабак,  
в. о. завідувача Гадяцького  

ВП ДУ «Полтавський ОЦ КПХ МОЗ»

Приємно вражають показники зареєстрованих 
одружень на Полтавщині, де цього літа спеціаліс-
ти органів державної реєстрації актів цивільного 
стану засвідчили стосунки понад 3,5 тисячі пар. 
Цікаво, що статистичні дані побили рекорд ми-
нулого літнього сезону на майже тисячу шлюбів»

Ірина Свистун, керівник Північно-Східного 
міжрегіонального управління  

Міністерства юстиції (м. Суми)

******
У Гадячі відновили вуличне освітлення. Відпо-

відно до протоколу засідання оперативного шта-
бу з оборони Миргородського району, з п’ятниці, 
9 вересня, у Гадячі поступово відновлюватимуть 
вуличне освітлення. Світло вмикатимуть з настан-
ням темної пори доби до початку комендантської 
години. Нагадуємо, що система вуличного освіт-
лення не працювала майже пів року.

******
Команда «Ніка» з Гадяцького ліцею №1 імені 

Олени Пчілки здобула перемогу у турнірі юних 
інтелектуалів клубу «Магнітик», який відбувся 10 
вересня та присвячений Дню міста.

******
За 200 днів війни по території Полтавської об-

ласті російський ворог випустив 77 ракет. Ракетні 
удари росіяни наносили по Кременчуку, Лубнам, 
Миргороду, Карлівці та неподалік Полтави. Внас-
лідок цього пошкодження отримали 126 об’єктів 
цивільної інфраструктури: 122 — пошкоджені, 4 — 
повністю зруйновані. На сьогодні по області вже 
відновили 85 об’єктів.

******
За повідомленням ТОВ «Агро-Край», у період з 

12 по 22 вересня на полях в селі Сари буде прово-
дитись десикація соняшника.

******
З нагоди Дня міста, на спортивному майданчику 

дитячо-юнацької спортивної школи відбувся тур-
нір з міні-футболу серед чоловічих команд. Участь 
взяли чотири команди: Гадяч-1, Гадяч-2, с. Сари та 
с. Сергіївка. За підсумками змагань місця розподі-
лилися так: перше - Гадяч-1, друге – Гадяч-2, третє 
посіла команда із Сар, четверте - Сергіївка.

******
З нагоди відзначення Дня міста Гадяча відбув-

ся шаховий матч між гадяцькими та лохвицькими 
шахістами. У змаганнях взяли участь по 9 шахіс-
тів із кожної команди. Ігри проходили в два кола, 
з лімітом часу 30 хв. Перемогу здобули гадячани 
з рахунком 10:8.

Олександр Кутейко,  
президент гадяцького шахового клубу

******
НОВИЙ ВИТОК У ЖИТТІ ВЕЛИЧНОЇ НАЦІЇ
Із початку 2022 року спеціалісти Гадяцького від-

ділу державної реєстрації актів цивільного стану у 
Миргородському районі Полтавської області Пів-
нічно-Східного міжрегіонального управління Мі-
ністерства юстиції (м. Суми) зареєстрували шлюб 
215 пар, що на 41 більше ніж за аналогічний період 
минулого року. Водночас, за 8 місяців поточного 
року фахівці юстиції видали 162 перших докумен-
тів малюків – свідоцтв про народження. 

Незламність наших громадян, їхнє нестримне 
бажання одружуватися та народжувати дітей на 
рідній землі – яскраве свідчення нового витка у 
житті величної нації.

******
На Гадяччині росте захворюваність на COVID – 

32 хворих за тиждень, 16 у Гадячі та 16 у колиш-
ньому районі.

******
До відома жителів Сергіївської ТГ
У селах громади поступово відновлюватиметься 

вуличне освітлення. Пробний запуск відбудеться 
15 вересня. Світло вмикатимуть з настанням тем-
ної пори доби (19:30) до початку комендантської 
години (22:00).

У суботу, 10 вересня, біля критого ринку відбувся 
благодійний ярмарок. Ціль – збір коштів на придбан-
ня тепловізора для гадячанина, який захищає нашу 
країну у лавах ЗСУ. Волонтери продавали домашню 
випічку та інші смаколики і навіть дощ не завадив зі-
брати 5502 гривні. Загалом, вже зібрано 48 500 гри-
вень із потрібних 75 тисяч.

Якщо ви бажаєте долучитись до збору: 
карта Приват Банк 5457 0822 9048 3309.

Того ж дня, на площі Миру, організували благодій-
ний концерт «Заради Перемоги», присвячений Дню 
міста Гадяч. Також проводився збір коштів на під-
тримку захисників України. 

На імпровізованій сцені виступали: гурт «Тоніка», 
фольклорний ансамбль «Дивоцвіт», окремі вико-
навці Гадяцького будинку культури, а також викла-
дачі Гадяцької дитячої мистецької школи. Присутні 
мали змогу переглянути виставку декоративно-при-
кладного мистецтва робіт викладачів Гадяцького 
фахового коледжу культури і мистецтв імені І.П. 
Котляревського.

За час концертної програми вдалось зібрати 14450 грн.

Волонтери виготовляють окопні свічки. Відносно 
дешеві та прості вироби значно спрощують побут во-
їнів на передовій. Із плюсів можна відзначити: важко 
загасити вітром, стійкі до вологи, компактні, запалю-
ється не один раз. Може використовуватись як для 
підігріву чи приготування їжі, так і для розведення 
вогнища з сирих дров, для опалення невеликих при-
міщеннь, та і просто щоб погріти руки. 

Для їх виготовлення існує постійна потреба в:
- картоні;
- бляшанках;
- і особливо - в парафіні.
Парафін підходить будь-який, брудний, старий, чи-

стий, фарбований, ароматизований, так як і віск, сте-
арин, тощо. Картон використовують гофрований, 3-5 
шаровий, м’який.

Матеріали можна заносити в магазини: 
«Подарунки», «Грація»;
перукарню «Конвалія».
Тел. 0955192500 Олена.

Продовжується виготовлення сухого борщу та 
супу. Нещодавно, волонтери приготували 102 пор-
ції «Гадяцького борщу» і 81 порцію вівсяного супу 
«Байрактар» які вже відправлені на фронт. Для ви-
готовлення наступних партій потрібні овочі, особли-
во не вистачає цибулі та капусти.

Долучайтесь до ініціативи коштами, 
карта Приват Банк 5168 7427 
3143 0553, або продуктами. 
Тел. 0990654718, Ірина.

Відбулась чергова поїздка на передову – звітує 
волонтер Олександр Крамчанінов. «Спільною зла-
годженою співпрацею небайдужих українців що на-
давали посильну, в тому числі і фінансову допомогу, 
допомогли пальним, було зібрано засобів, матеріалів 
і провізії повний бус і доставлено безпосередньо на-
шим захисникам!

Величезна подяка від хлопців усій громаді і персо-
нально кожному, хто долучився до збору!

Подяка колективу ККЗ «Дружба» і дівчатам, що 
сплели сітки. Анні Бережній і Анастасії Герасимен-
ко за придбання газових обігрівачів. Настоятелю Ми-
хайлівської церкви Олегу Пограничному за допомогу 
у придбанні пального. А також: Анні Боцулі, Воло-
димиру Шевченко, Ларисі Труш, Галині Шайко, Тані 
Обламській-Дроботі, Євгенії Швед, Анатолію Койло, 
магазину «220 Вольт», Олені Давидяк, Валерію Гав-
ришу, Дмитру Пужаю, В. Уніжонному.

Дякуємо Петрівсько-Роменській громаді за сма-
колики, Веприцькій громаді за продукти і випічку, 
Бобрицькій громаді та безпосередньо дівчатам, що 
виготрвили сир і напекли ласощів, колективу «Мар-
кетопт» за «солодкий привіт» хлопцям, Гадяцькій до-
рожній дільниці УМБР «Укргазспецбудмонтаж» під 
керівництвом Бєдова В. С.

Перепрошую, кого не згадав, але ваш внесок та-
кож безцінний. Бо разом ми наближаємо перемогу!»

Зі сторінки у ФБ
Потрібна ваша підтримка. Для відправки на фронт 

потрібні: консерви, тушонка, сало, паштет, м’ясні ви-
роби, котлети, випічка, халва, чай, кава, цукор, печи-
во. Особливо потрібна термобілизна. Збір проводить-
ся за адресою вул. Степова, 2, або за тел. 0663555755 
Сергій. Карта Ощадбанк 5167 4901 9804 9372.

ЕКОБЮЛЕТЕНЬ

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 3600 5000

р. Грунь, м. Гадяч 1 3600 5000

НА ВОЛОНТЕРСЬКОМУ 
ФРОНТІ
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Минулого тижня
народилося 
3 немовлят

5 осіб 
пішли
з життя

5 пар
одружилися

2 пари 
не розлучилися

На Полтавщині підрахували суму, на яку було не-
законно виловлено риби за серпень – 1 мільйон 87 
тисяч 285 гривень.

За інформацією правоохоронців, за останній місяць 
літа викрили 79 правопорушень:

24 — грубі порушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП;
23 — за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил 

рибальства);
11 — за ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи 

збут водних біоресурсів);
1 — за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП (виготовлення, збут чи 

зберігання заборонених знарядь лову).
Також працівники патруля оформили 20 актів ви-

лучення майна з невстановленим власником.
За цей період вилучили 76 заборонених знарядь 

лову та 548 кг незаконно виловлених біоресурсів. 

Полтавський рибоохоронний патруль

Суд залишив під арештом гуманітарну допомогу, 
яку привласнили окремі мешканці Полтави, зокре-
ма й посадовці однієї з державних установ

1 вересня слідчий суддя Октябрського райсуду 
Полтави Лариса Гольник розглянула клопотання про 
скасування арешту майна — гуманітарної допомоги.

Адвокат власника майна просив суд скасувати 
арешт, адже у цьому, на його думку, вже відпала по-
треба. Лариса Гольник після розгляду матеріалів 
справи відмовила у клопотанні.

У єдиному реєстрі судових рішень йдеться про суть 
цієї історії загалом. Виявилося, що арешт на гумані-
тарну допомогу — парфумерні засоби, продукти, за-
соби гігієни, медичні засоби, сухпайки, туристичне 
обладнання — 5 липня наклав Октябрський райсуд 
Полтави.

Рішення прийнято після відповідного клопотан-
ня ГУНП у Полтавській області, яке 20 травня роз-
почали кримінальне провадження за ст. 201-2 (Не-
законне використання з метою отримання прибутку 
гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або бе-
зоплатної допомоги) та за ст. 190 (Шахрайство) КК 
України. 

Слідство встановило, що група мешканців Полтави 
привласнили благодійні пожертви та безоплатну до-
помогу, які надали країни Європейського Союзу. «Гу-
манітарку», яку зокрема надала фундація «Українці в 
Нідерландах», привласнили й службові особи однієї 
із державних установ. Назва державної установи, яка 
фігурує у розслідуванні, наразі не розголошується.

 Нагадаємо, у квітні начальник Полтавської ОВА 
Дмитро Лунін повідомив про те, що поліція розслі-
дує кілька кримінальних справ щодо розкрадання гу-
манітарної допомоги, зокрема, й у Полтаві.

Правоохоронці викрили «схему» викрадення мета-
нолу з установки комплексної підготовки газу пол-
тавської філії АТ «Укргазвидобування». До розкра-
дання причетні керівники одного зі структурних 
підрозділів підприємства та їхні підлеглі. Про це по-
відомили відділ комунікації поліції Полтавщини та 
прес-група Управління СБУ у Полтавській області.

Як з’ясували слідчі, керівництво та співробітники 
підрозділу полтавської філії «Укргазвидобування» 
систематично зливали метанол до резервуарів. Потім 
його перевозили до одного з місцевих підприємств, 
де вже продавали на «чорному ринку». У накладних, 
на підставі яких здійснювалося транспортування «то-
вару», органічну речовину маскували під конденсо-
вану воду. Така протиправна діяльність створювала 
передумови до припинення функціонування і пошко-
дження окремих газових свердловин, що могло зав-
дати державі багатомільйонні збитки. Адже метанол 
використовується для забезпечення належного функ-
ціонування газових свердловин.

Одного з фігурантів затримали «на гарячому» — 
коли він вивозив чергову партію метанолу. Під час 
обшуків на території приватного підприємства вилу-
чено 24 кубометри метанолу. Йому повідомили про 
підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтра-
та майна або заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем, в умовах воєнного стану). 
 Проводяться слідчі дії, обшуки та допити.

Близько 20-ї години, 11 вересня, в окремих мікро-
районах Полтави та громадах Полтавської області 
почало зникати водопостачання та світло.

О 19:12 на території Полтавської та кількох су-
сідніх областей був оголошений сигнал повітряної 
тривоги.

О 20-й годині громадяни почали фіксувати низьку 
напругу в електромережі — близько 135 вольт на вхо-
ді. Через це більшість електрообладнання перестава-
ло функціонувати належним чином.

Наші енергетики працювали для відновлення нор-
мального електропостачання. Через певний час по-
дачу електроенергії відновили. 

Згодом начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін 
надав детальне пояснення у коментарі «Полтавщи-
ні»: «Ворог завдав ракетного удару по кількох важли-
вих енергетичних об’єктах на Харківщині та Дніпро-
петровщині, внаслідок чого у мережі впала напруга. 
«Укренерго» вже перепідключає постраждалі облас-
ті. Наразі відновлено напругу у Миргороді, протягом 
кількох годин це відбудеться й у Полтаві. Найближ-
чим часом нормальне енергопостачання відновлять 
на території усієї області.

Станом на 21:07 спільнота «Транспорт Полтава» 
повідомила про щонайменше чотири тролейбуси, 
у яких сталися пожежі під час перепадів напруги в 
електромережі.

Внаслідок перепадів напруги в окремих будинках 
почав зникати інтернет — виходять з ладу роутери у 
квартирах та під’їздах.

О 21:09 «Укрзалізниця» повідомила про затримку 
руху потягів № 1 (Харків — Івано-Франківськ та № 
786 (Київ — Шостка) на 40-45 хвилин.

О 22:03 Дмитро Лунін повідомив, що світло та во-
допостачання відновили в усіх районах Полтавщи-
ни. Але енергетики продовжують стабілізувати рі-
вень напруги. 

 Зазначимо, що проблеми зі світлом почали після 
оголошення повітряної тривоги, під час якої сили 
ППО встигли збити ракети над Кременчуцьким 
районом.

Організаторку «каналу» затримали в одному з го-
телів Чернівецької області поблизу кордону з Руму-
нією. Їй уже повідомлено про підозру та взято під 
варту.

За даними слідства, до організації незаконного ка-
налу переправлення чоловіків за кордон причетні 
мешканці Чернівецької та Полтавської областей. Жи-
тель Полтавщини підшукував «клієнтів» та відправ-
ляв до визначеного місця – готель у Чернівецькій 
області. Там їх зустрічала жінка, яка надалі органі-
зовувала перетин кордону поза офіційним пунктом 
пропуску. Вартість такого «трансферу» – 3200 дола-
рів США з особи.

Оперативники управління стратегічних розсліду-
вань в Полтавській області та слідчі Головного управ-
лінням Національної поліції в Полтавській області за 
силової підтримки полку поліції «Полтава» затри-
мали організаторку після отримання від чоловіків 6 
400 дол. США.

Після проведення необхідних слідчих дій вирішу-
ватиметься питання щодо повідомлення про підозру 
іншим співучасникам злочину.

За незаконне переправлення осіб через державний 
кордон України передбачена відповідальність у ви-
гляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти 
років з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років 
з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Правоохоронці закінчили розслідування та пере-
дали до суду справу вже колишнього начальника 
районної військової адміністрації на Полтавщині, 
який вимагав 500 тис. грн хабаря за неперешкоджан-
ня підприємницькій діяльності. Про це повідоми-
ла прес-служба Полтавської обласної прокуратури.

Нагадаємо, мова йде про Віктора Іваненка, якого 
поліція та СБУ затримали у травні цього року. На 
той час він обіймав посаду начальника Миргород-
ської РВА.

За версією слідства, Іваненко вимагав у засновника 
товариства перевести на рахунок благодійного фонду 
500 тис. грн за видачу працівникам ТОВ перепусток 
для безперешкодного руху через блокпости та у ко-
мендантську годину, а також не вилучення автомобі-
лів для потреб Збройних сил України.

Після перерахування частини коштів на рахунок, 
який вказав начальник, останнього затримали пра-
воохоронці. Далі підозрюваному призначили заста-
ву у 567,5 тис. грн, А президент Володимир Зелен-
ський звільнив Іваненка з посади начальника РВА.

Сам Віктор Іваненко заявив, що не вимагав із під-
приємця коштів. Натомість Павло Черкас добро-
вільно перерахував 50 тисяч грн у фонд Асоціації 
фермерів на допомогу ЗСУ. З підтримкою Іваненка 
публічно виступили командири в/ч А0732 та А7314 у 
Миргороді, підполковник Петро Пантус і майор Ел-
маддін Мамедов, а також Полтавська Асоціація фер-
мерів і приватних землевласників ім. В.Чміленка. 

Зрештою, в тому, чи винуватий у хабарництві Ві-
ктор Іваненко, має розібратися суд. Депутату Ши-
шацької селищної ради та екс-начальнику РВА ін-
кримінують одержання службовою особою, яка 
займає відповідальне становище, неправомірної ви-
годи у великому розмірі для себе та третьої особи, 
поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 ККУ). Йому за-
грожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною ді-
яльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

«Полтавщина»
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На вимогу Полтавського офісу Українського інсти-
туту національної пам’яті після звернення на гарячу 
урядову лінію Кабінету міністрів комунальні служ-
би громади прибрали з публічного простору селища 
Котельва скульптуру Лєніну.

Дивно, що скульптура «Молодий Володя Улья-
нов», розміщувалася на території Котелевського 
опорного закладу середньої освіти №2 I-III ступенів 
селищної ради. 

Хочеться запитати у селищного голови Віталія Ро-
гулі. Про яке патріотичне виховання учнівської мо-
лоді і яку правову освіту серед службовців місцево-
го самоврядування можна вести мову, якщо дирекція 
цього навчального закладу та й керівництво громади 
впродовж шести років берегли цю ганьбу? Про кри-
чущий випадок порушення декомунізаційного зако-
нодавства на території цього навчального закладу 
повідомили бійці територіальної оборони ЗСУ та ак-
тивісти громадського руху «Декомунізація. Україна».

Полтавський офіс УІНП

Міністерство економіки України назвало фактич-
ну ціну реалізації природного газу у серпні поточно-
го року. Таким чином, ціна газу становила 49 379,31 
гривні, або 1 350,33 долара, за 1 тис. кубометрів газу. 
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Український газ
У повідомленні зазначається, що за останній мі-

сяць вартість блакитного палива у гривнях зросла 
на 54,4%. У доларах зростання ціни становило 34,4%.

Більше зростання у гривні спричинене девальва-
цією української валюти з 21 липня на 25% до 36,6 
гривні за 1 долар.

Імпортний газ
Ціна на імпортний газ у серпні 2022 року станови-

ла 31 520,17 гривні, або 861,9 долара, за 1 тис. кубо-
метрів. При цьому за місяць подорожчання блакит-
ного палива становило 24,6% у гривні та зниження 
ціни у доларах на 0,3%.

На 8 вересня в області зернові та зернобобові куль-
тури зібрано на площі 369,8 тис. га (40,6% до прогно-
зу), намолочено 1 млн. 524 тис. тонн зерна, при серед-
ній урожайності 41,2 ц/га.

Гречки зібрано на площі 570 га, намолочено 890 
тонн, середня урожайність становить 15,5 ц/га; проса 
– 1,5 тис. га, намолотили 6,3 тис. тонн, середня уро-
жайність – 42,6 ц/га.

Наразі розпочали збір сої та соняшнику. Сої об-
молочено 18,8 тис. га, намолочено 58,5 тис. тонн, се-
редня урожайність становить 31,2 ц/га; соняшнику 
– 21,7 тис. га, 58,8 тис. тонн, середня урожайність – 
27,1 ц/га.

Крім того, на Полтавщині розпочався посів озимих 
культур під урожай 2023 року. Пшениці посіяно 2,9 
тис. га, жита – 270 га. Майже завершено посів ріпаку 
– 20,0 тис. га (99% до плану). 

Департаменті агропромислового розвитку  
Полтавської ОВА

Спеціальний кореспондент ICTV Володимир Ру-
нець опублікував на своїй фейсбук-сторінці фото 
трофея зі звільнених територій Харківщини.

Методичка має назву «Почему погибнет Америка. 
Тайное мировое правительство. Словарь мировой 
закулисы». Її видала у 2006 році Полтавська єпар-
хій УПЦ Московського патріархату. В книзі зокрема 
йдеться, що в США панує диктатура, яка є модифі-
кацією фашизму, а американська культура є засобом 
здичавіння людей. Також автор Олег Платонов дохо-
дить висновку, що американська економіка лише па-
разитує на ресурсах інших країн.

А поки російські загарбники зачитувалися цією 
«філософічною прозою», надрукованою на Полтав-
щині, місцева влада так і не спромоглась проголосу-
вати за звернення щодо заборони діяльності росій-
ської церкви на території України.

На Полтавщині, із 7 вересня, почало діяти рішення 
Ради оборони області від 19 серпня 2022 року щодо 
заборони полювання на період воєнного стану.

Разом з тим, користувачам мисливських угідь доз-
волене забезпечення біотехнічних заходів, які спря-
мовані на підтримку умов існування, розмножен-
ня та збільшення чисельності тварин в мисливських 
угіддях. 

Полтавське обласне управління  
лісового та мисливського господарства

УРОЖАЙ ПОЛТАВЩИНИ

ЗА МІСЯЦЬ ЦІНА НА ГАЗ 
ПІДНЯЛАСЯ БІЛЬШ НІЖ НА 50%

ПОЛЮВАТИ 
ЗАБОРОНЕНО

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ 

В ОКУПАНТІВ 
ЗНАЙШЛИ 
МЕТОДИЧКУ 
«ПОЧЕМУ ПОГИБНЕТ 
АМЕРИКА», ВИДАНУ 
МГАРСЬКИМ 
МОНАСТИРЕМ

Із початку повномасштабної російської агресії На 
Полтавщині працює обласний Штаб з надання гума-
нітарної допомоги. Він координує розподіл і видачі 
гумдопомоги переселенцям в регіоні й постачання ін-
шим областям.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазна-
чив, що за 200 днів оборони України штаб отримав 
понад 4,8 тис. тонн гумдопомоги, більшість із якої 
вже розподілили між переселенцями та громадами. 
Зокрема понад 1 тис. тонн відправили на Харківщи-
ну, більше 600 тонн – на Сумщину, більше 100 тонн 
надали потужним волонтерським організаціям, які 
допомагають внутрішньо переміщеним особам.

Гуманітарна допомога надходила від жителів об-
ласті, а також за активного сприяння та підтримки 
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово оку-
пованих територій України, Управління Верховного 
комісара ООН у справах біженців, Агентства ООН у 
справах біженців в Україні, Всесвітньої продовольчої 
програми ООН в Україні та інших міжнародних та ві-
тчизняних партнерів та донорів.

Дмитро Лунін наголосив, що нині область готуєть-
ся приймати ще переселенців із зони бойових дій. 
Для цього вже отримали 1000 ліжок від Мінреінте-
грації, 3500 матраців, 4572 ковдр, 2000 подушок, 1500 
кухонних наборів.

За 8 місяців громади Полтавщини отримали 1,3 
млрд грн ПДФО з грошового забезпечення військо-
вослужбовцям. Уряд розглядає варіант направлен-
ня цих коштів у держбюджет. Формуючи бюджет на 
2023 рік Верховна Рада планує скасувати ПДФО до 
місцевих бюджетів з грошового забезпечення та ін-
ших виплат військовослужбовцям. Наразі цю пропо-
зицію обговорюють у Міністерстві фінансів.

На такі плани одразу відреагувала Асоціація міст 
України. Керівники громад однозначно виступили 
проти такого рішення. За час війни у громад збіль-
шилися кількість цих надходжень внаслідок суттє-
вого зростання заробітних плат в ЗСУ і збільшення 
особового складу військових частин. З іншого боку 
громади втратили ПДФО від зарплат звичайних ци-
вільних громадян, які втратили роботу. Таким чи-
ном, надходження від військових покрили зменшен-
ня ПДФО від ослабленого війною бізнесу.

Так, з січня по серпень 2022 року громади Полтав-
щини сукупно отримали понад 1,3 млрд грн фактич-
них надходжень до бюджету від ПДФО з зарплат вій-
ськовослужбовцям. Минулого року за ці ж пів року 
— 348 млн грн. Різниця майже в 3,5 рази. 

Що втратять громади, якщо військове ПДФО за-
беруть у держбюджет? 

Про це «Полтавщині» розповів голова Полтавської 
обласної ради Олександр Біленький: «Першим про 
це мені сказав міський голова Миргороду Сергій 
Соломаха. Він сказав, що скасовування військового 
ПДФО для них буде катастрофою». 

На що громади витрачають кошти отримані від 
ПДФО з військових зарплат?

«Критична інфраструктура, медицина, ремонти до-
ріг, тероборона, все інше. Серйозна видаткова норма 
— це допомога ЗСУ. Якби у нас не було цих ресурсів, 
то важко було б взагалі».

Якщо ці виплати забрати, як це вплине на громади?
«В громадах може виникнути дефіцит бюджету і 

вони не зможуть фінансувати, зокрема, й військо-
ву складову. Наша пропозиція — фіксувати 50 на 50. 
Наприклад, якщо заходить в громаду 10 млн грн, то 
5 млн грн вона гарантовано віддає на програму під-
тримки військовим, а 5 млн грн витрачає на себе. 

Спікер Міжнародної волонтерської спільноти 
«InformNapalm», боєць ЗСУ Михайло Макарук спе-
ціально для «Телеграфу» проаналізував останній об-
стріл рф об’єктів енергетичної інфраструктури Укра-
їни. Внаслідок чергового ракетного удару з боку росії 
по Україні частина областей залишилася ввечері 11 
вересня без електроенергії.

Проблеми мали Харківська, Донецька, Сумська, 
Дніпропетровська та Полтавська області.

Що ж, у пацанів із країни-агресора стався явний 
фальстарт. Опалювальний сезон ще не розпочався, а 
вони вже розкрили свої козирі.

Слід зазначити, що ми оперативно відновилися. 
Сумщина та Донеччина десь протягом години, Пол-
тавщина – за дві години, Харків – до ранку. Хоч росі-
яни бахнули там одну із найбільших ТЕЦ в Україні.

Над тим, щоб мінімізувати наслідки таких ударів, 
уже триває робота. Питання лише у забезпеченні ав-
тономного електропостачання для найуразливіших 
об’єктів. Це лікарні, навчальні заклади тощо.

ЗСУ самі себе забезпечують автономкою за окре-
мими програмами. У тому числі завдяки допомозі за-
хідних партнерів. Нехай тепер такі імпотентні струк-
тури як Червоний Хрест, Human Rights Watch та інші 
грантоїди, які нічого не робили у цій війні, забезпе-
чують генераторами, необхідними автономними дже-
релами харчування та теплопостачання наші лікар-
ні, дитсадки, школи, будинки людей похилого віку, 
інтернати тощо.

У військовому сенсі мінімізувати ризики таких 
ударів ми можемо лише завдяки насиченню нашої 
ППО необхідним озброєнням. Українські ППОшни-
ки працюють як боги. Я говорив і продовжую говори-
ти, що День військ протиповітряної та протиракетної 
оборони має стати державним святом.

Питання лише у насиченні наших систем ППО та 
ПРО новими зразками озброєння, щоб було чим зби-
вати ворожі ракети. І це робитиметься.

Враховуючи, що російські тварюки б’ють по нам зі 
своєї території, а також з тимчасово окупованої – з 
повітря, землі, моря – нам, безумовно, потрібно део-
купувати всі свої землі. Проблема ударів за допомо-
гою тих самих «Калібрів» відпаде на 80% після део-
купації Криму. Заведемо туди свої протиракетні та 
протиповітряні системи – і знімемо проблему.

Те саме стосується деокупації Донбасу. Вже зараз 
у російському суспільстві на фразу типу «ми колись 
підемо знову відіб’ємо Балаклію» тут же прилітає пи-
тання: «А сенс? Щоб українці знову її відбили?» По-
чинають згадувати, що поклали тисячі своїх солда-
тів, щоб упродовж трьох місяців захопити території, 
які ЗСУ звільнили за чотири дні.

А що буде, коли наші до Донецька зайдуть? А вони 
зайдуть.

Я мовчу про Херсон, який точно в найближчому 
майбутньому знову буде нашим.

ЗА 200 ДНІВ ВІЙНИ 
ПОЛТАВЩИНА 
ОТРИМАЛА МАЙЖЕ 
5 МЛН ТОНН 
ГУМАНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ

ЯК МІНІМІЗУВАТИ 
РИЗИКИ 
РОСІЙСЬКИХ 
РАКЕТНИХ УДАРІВ 
ТА ЇХ НАСЛІДКІВ 

У ГРОМАД 
ХОЧУТЬ ЗАБРАТИ 
ПДФО З ЗАРПЛАТ 
ВІЙСЬКОВИХ 
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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
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

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

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

макулатуру, поліетилен, беги 

Тел. 0501838458, 0980922374
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Минула 79 річниця визволення Гадяча від німець-
ко-фашистських загарбників. Ця подія сталась 11 ве-
ресня 1943 року і започаткувала свято – День міста. 
Зазвичай, ми гучно святкуємо цю дату, але не цього 
року – за вікном проходив 200 день повномасштабно-
го вторгнення росії. 

Традиційно, з нагоди Дня міста, відбувається уро-
чисте нагородження. Такий захід проводили у п’ятни-
цю, 9 вересня, у залі засідань Гадяцької міської ради. 

Почесні грамоти вручили гадячанам та колекти-
вам, які мають визначні заслуги та вагомі професій-
ні здобутки:

Володимиру Боровику, начальнику 6 державної 
пожежно-рятувальної частини м. Гадяч – за високий 
професіоналізм, відданість військовій справі, вірність 
військовій присязі;

Валерію Солончуку – старшому бойовому меди-
ку роти охорони Першого відділу Миргородського 
ТЦК та СП;

Колективу комунального закладу «Гадяцький бу-
динок культури» – за активну участь у заходах наці-
онально-патріотичного виховання, волонтерську ді-
яльність, високий професіоналізм;

Колективу відділу соціального захисту населення 
– за високий професіоналізм, сумлінну працю на ко-
ристь громади, активну роботу по наданню допомоги 
вразливим категоріям населення;

Колективу ліцею №2 ім. М. Драгоманова – за ак-
тивну волонтерську діяльність спрямовану на під-
тримку військовим та ВПО, невтомну працю для на-
ближення Перемоги;

Наталії Моховій, лікарю- ендоскопісту Гадяцької 

МЦЛ – за багаторічну сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток 
охорони здоров’я, надання кваліфікаційної медичної 
допомоги населенню; 

Мирославі Недовіс, лікарю загальної практики, сі-
мейному лікарю – за багаторічну сумлінну працю, ва-
гомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, 
надання кваліфікованої медичної допомоги та висо-
кий професіоналізм;

Ірині Каплій, викладачу вокально-теоретичних дис-
циплін «Гадяцької мистецької школи» – за високий 
професіоналізм у навчально-виховній роботі, актив-
ну життєву позицію, волонтерську діяльність спря-
мовану на підтримку ЗСУ.

Влад Лидзарь

ЗА ВИЗНАЧНІ 
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
МІСТОМ

Його батьки були родом із мальовничого 
куточка Гадяччини. Саме тут, у Рашівці, 
Михайло закінчив середню школу, після 
цього рік працював шофером у колгоспі. 
За комсомольською путівкою поїхав у 
місто Комсомольськ (нині – Горішні Плавні) 
на будівництво гірничозбагачувального 
комбінату. 

Але любов до танцю, до пісні жила в його серці. 
Вступив на річні курси керівників художньої самоді-
яльності при Полтавському міському Будинку куль-
тури, які закінчив на відмінно. Став працювати мето-
дистом з хореографії Гадяцького районного Будинку 
культури. Почалися самостійні репетиції з колекти-
вами, народжувалися перші танцювальні постанов-
ки. Та знань було малувато. І Михайло вступає до 
Житомирського культурно-освітнього училища, на 
спеціалізацію «хореографія». Згодом заочно закінчує 
Харківський інститут культури. Починає працювати 
викладачем хореографії Гадяцького культурно-освіт-
нього училища імені І.П. Котляревського, яке пізніше 
реорганізовано в училище культури.

Через рік, у 1972- му, в училищі було відкрито нову 
спеціалізацію – хореографія. Почалися нелегкі трудо-
ві будні з першими студентами. Перші концерти, дер-

жавні іспити, перші випускники… 
Пів століття викладач-методист вищої категорії Ми-

хайло Єгорович Гузій очолює циклову комісію викла-
дачів хореографічних дисциплін. За цей період було 
підготовлено більше ніж 1000 керівників танцюваль-
них колективів, які працюють у різних куточках Укра-
їни та за кордоном. З ініціативи Михайла Гузія та Гри-
горія Островного 1980 року був заснований ансамбль 
народного танцю «Джерело», який здобув звання ла-
уреата багатьох Всеукраїнських оглядів-конкурсів і 
фестивалів. У 1981 році в складі делегації Полтавської 
області колектив виступав у Польщі, а 2019 року взяв 
участь у Днях української культури в Італії. 

За плідну викладацьку й творчу працю в 1986 році 
Михайло Єгорович Гузій був нагороджений орденом 
«Знак Пошани», а 2007-му йому присвоєно почесне 
звання «Заслужений працівник культури України». 
Нещодавно Михайло Єгорович Гузій зустрів свою 
75 осінь. Щиро вітаємо та бажаємо ювіляру міцно-
го здоров’я, мирного неба, благополуччя, нових твор-
чих успіхів. 

Олег Березенко, колишній викладач, завідувач ви-
робничої практики, заступник директора з практич-
ного навчання (1988/2003 рр.) Гадяцького училища 
культури імені І.П. Котляревського.

ЗАКОХАНИЙ У ТАНЕЦЬ

Вітаємо



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

8 № 34 (1033)
15 вересня 2022 року Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

	� БУДИНОК, вул.	Кондратенка,	
113.	Газ,	вода,	з/д	6	соток.	
Недорого.	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 договірна. Тел. 0509203797

	� БУДИНОК, 10х6м., 1978 р., 
вул. Білохи, 165. Без газу і води, 
потребує капремонту. Госпо-
дарські споруди - 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

	� 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, 
приватизована, господарські спо-
руди. Можливий індивідуальний 
вхід. Зроблений сучасний ремонт. 
Ціна 14 тис. у.о. Тел. 0996657244 

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

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

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

	� БУДИНОК, р-н Підварок, 65 
м.кв., газ, вода, з/д 15 соток. Тел. 
0996159645

	� БУДИНОК, вул. Степаненка, р-н 
школи №3, Заяр. Газ, вода, гос-
подарські споруди, гараж, сарай, 
вхідний погріб. З/д 15 соток. Тел. 
0677237948. 

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

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

	� ЧАСТИНА	БУДИНКУ, непо-
далік центру. Газ, вода, господар-
ські споруди, з/д 7 соток, прива-
тизована. 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

	� 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

	� 2-КІМН. кв., 30 м.кв., 1-повер-
ховий будинок, р-н В. Круга. Газ, 
вода, лічильники. Без зручностей. 
Сарай, погріб. Недорого. Торг при 
огляді. Тел. 0669129442.

	� 2-КІМН.кв., р-н Черемушки. 
Тел. 0958357038.

	� 2-КІМН. кв., 70 м.кв., 1-повер-
ховий будинок, вул. Лохвицька . 
Індивідуальне опалення, сарай, 
з/д 0,04га. Можливо під магазин 
або офіс. Тел. 0667789136, 
0678692045. 

	� 2-КІМН. кв., р-н Заяр, індиві-
дуальне опалення, у дворі сарай з 
погребом. Тепла, суха, світла. Тел. 
0504845013. 

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

	� З/Д	8	соток, з нежилим 
будинком. Комунікації частково, 
молодий сад. Вул. Першотрав-
нева, 111. Ціна договірна. Тел. 
0956843543.(4)

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

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

	� З/Д	10	соток, приватизо-
вана, вул. Ставкова. Є сад, погріб, 
поряд великий ставок. Ціна дого-
вірна. Тел. 0955870932. 

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

	� БАЗА у м. Гадяч, р-н з/д вок-
залу. 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

	� ГАРАЖ, 6х4м., з підвалом 
і оглядовою ямою. КП «Чере-
мушки». Тел. 0667789136, 
0678692045. 

ЗДАМ

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.

	� ЖИТЛО подобово та на три-
валий термін. Тел. 0956751072

	� КВАРТИРА, терміново. Тел. 
0500348523

	� ЖИТЛО на тривалий термін. 
Тел.0996324952

	� ГАРАЖ, погріб. Тел. 
0669958030

ЗНІМУ

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

	� ГАРАЖ в районі цегельного 
заводу. Тел. 0687253078

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

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

	� СІВАЛКА навісна, граблі, 
сортувальна машина для кар-
топлі, віялка, грунто-фреза. Тел. 
0662049825

	� ДИСКОВІ	БОРОНИ,	ПЛУГИ, 
картоплекопачі, культиватори, 
трактори МТЗ, інша

 � техніка. Скло МТЗ, зап-
частини. Тел. 0507664550, 
0679001648

АВТО
Продаж

	� DAEWOO	Lanos, 1998 р.в., 
двигун 1,5, газ/бензин. Тел. 
0662683686. 	

	� ГАЗ-24. Ціна 400 у.о. Тел. 
0502049434. 

МОТО
Продаж

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

	� МОТОЦИКЛ «Мустанг», 
2019 р.в., 107 см. куб.,  з доку-
ментами, гарний стан. Тел. 
0999013881. 

	� МОПЕД «Рига», робочий стан. 
Ціна 1500 грн. Тел. 0956120570. 

	� МОПЕД «Карпати», нор-
мальний робочий стан. Ціна 3000 
грн. Тел. 0956120570. 

	� МОПЕД «Дельта», 2012 р.в., 
робочий стан. Тел. 0502219042

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� ЩЕБІНЬ	різних	фракцій,	
гранвідсів,	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

	� ДИВАН б/в, гарний стан. Недо-
рого. Тел. 0992615855. 

	� ЛІЖКО, стіл розкладний, 
кухонний куточок, стіл та 4 табу-
ретки. Тел. 0996324952

РІЗНЕ
Продаж

	� 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. 
Виготовлено з домашнього 
молока. Тел. 0665065748 

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

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

	� СІНО в тюках. Тел. 0984889114
	� КУКУРУДЗА, пшениця, ячмінь. 

Тел. 0995484823, 0992488500.(3)
	� ПШЕНИЦЯ	на	посів, сорт «Ста-

лева». Тел. 0503043649
	� КАРТОПЛЯ. Терміново. 

Дешево. Ціна договірна. Тел. 
0970225201

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

	� КОМПРЕСОР автомо-
більний, стаціонарний, 220В. Тел. 
0999533821.

	� 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.

	� ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерний, 
телевізор «Самсунг», пральна 
машина «Малютка», морозильна 
камера, ДКУ, сіно-подрібнювач. 
Тел. 0662000908.  

	� КАРТОПЛЯ дрібна, 5 мішків. 
Тел. 0990766319, 0679645207. 

	� БУРЯК столовий, картопля 
дрібна, буряк кормовий. Вело-
сипед дитячий на вік 7-10 років, 
гарний стан. Тел. 0509779570. 

	� ВІДДАМ	дерево. Потрібно спи-
ляти та вивезти. М. Гадяч. Тел. 
0662661711

	� ВЕЛОСИПЕД спортивний, 
тренажер, ліжечко, коляску. Тел. 
0662180357. 

	� РЕЧІ чоловічі, нові: костюми, 
куртка зимова, осіння, вітровка, 
светри, шапки хутряні, рубашки, 
сапожки зимові р. 44, спортивні, 
брюки. Недорого, від 50 до 300 
грн. Тел. 0950083541. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна, 8 мішків. 
Ціна 1,50 грн./кг. Тел. 0954239065. 

	� ШАФА з антресоллю, стіл, 
тумби. Тел. 0993006533. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0965691337, 0961907334. 

	� ПИЛКА поперечна, 2-ручна, 
бочка німецького в-ва, два стабі-
лізатора до телевізора, акордеон 
Weltmeister. Шафа для одягу з 
великим дзеркалом, висота 1,8м., 
ширина 0,6м. Тел. 0991417964.  

	� АКВАРІУМ об’ємом 10л. 
Розмір 65х67х30см. Тел. 
0956927054.

	� СТІНКА меблева, двері між-
кімнатні, душова кабіна б/в. 
Ціна при огляді, договірна. Тел. 
0951850057. 

	� ВІДДАМ дерево за умов спи-
лювання. Тел. 0991266714. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК маленький, 
плита газова 4-камфорна, 
пральна машина «Донбас», вело-
сипед, телевізор маленький. Тел. 
0662000908.

	� ВІСКОТОПКА парова. Бідони 
алюмінієві. Ящики для рамок і кор-
мушок. Тел. 0506972756

	� ПШЕНИЦЯ, урожай 2022 року. 
Ціна договірна. Тел. 0953205848

	� КОМПРЕСОР. Тел. 0669958030
	� ВЕРСТАТ деревообробний, 

фуганок, циркулярка. Тел. 
0971219623. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0669538015.

	� 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

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.

	� ЧЕРЕПАХА акваріумна. Тел. 
0993642826

КУПЛЮ

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

	� ДВІ	МОЛОДІ	КІЗОЧКИ. Недо-
рого. Тел. 0995139836

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

	� ХОЛОДИЛЬНИК «Донбас 10-е» 
у нормальному робочому стані. 
Тел. 0984529417.

	� МОПЕДИ виробництва СССР: 

Рига, Верховина, Картпати. Тел. 
0660073589

	� МОТОЦИКЛИ Мінськ, Восход, 
ІЖ. Тел. 0660073589

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ свідоцтво про 
базову середню освіту ТА 
123009127, додаток до свідо-
цтва про базову середню освіту 
№086973 видані Гадяцькою ЗОШ 
№4 на ім’я Сергія	Олександро-
вича	Тищенка

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

	� ВТРАЧЕНИЙ	диплом молод-
шого спеціаліста виданий Профе-
сійно-технічним училищем №28 м. 
Полтави на ім’я Григорія	Валері-
йовича	Бондаря

	� ЗНАЙДЕНА	БАРСЕТКА з клю-
чами від машини та іншим поблизу 
лодочної станції. Тел. 0957513236. 

	� ВТРАЧЕНО	довідку МСЕК на 
ім’я Валентини Павлівни Сура-
євої виданої у Полтавській обл., 
м. Гадяч

	� ВТРАЧЕНИЙ	атестат	та	
додаток	до	атестата про закін-
чення Великобудищанської ЗОШ 
на ім’я Геннадія	Анатолійовича	
Лагути

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	
хлібопічок	та	іншої	побутової	
техніки.	Ремонт	електроін-
струментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, кана-
лізація. Встановлення лічиль-
ників, бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій)

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

	� 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, пар-
кани. Бетонування та інші буді-
вельні роботи. Тел. 0960767071, 
0669958382

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

	� ПОСЛУГИ	ЕЛЕКТРИКА: 
монтаж та ремонт внутріш-
ньої електропроводки. Тел. 
0960575617

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН, 
м/х пічок, м’ясорубок, мульти-
варок, блендерів-комбайнів, пило-
сосів, хлібопічок, духових шаф, 
інвекторних зварок, зарядних 
пристроїв, «болгарок», дрилів та 
ін. Виїзд на замовлення. Досвід 
роботи 12 років. Доступна ціна. 
Тел. 0957423588, 0684830471	

	� 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. Встанов-
лення парканів. Тел. 0996891377

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	
хлібопічок	та	іншої	побутової	
техніки.	Ремонт	електроін-
струментів.	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, відпо-
відально! Бригада без шкідливих 
звичок. Телефонуйте, за ціну 
домовимось. Тел. 0667103165

	� ТОКАРНІ	РОБОТИ. м. Гадяч. 
Тел. 0984628507 (Анатолій)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	
хлібопічок	та	іншої	побутової	
техніки.	Ремонт	електроін-
струментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ будь-якої 
складності. Гарантія 15 років. Уте-
плення будинків, всі види вну-
трішніх робіт. Тепла підлога. Виїзд 
по району. Тел. 0661194638, 
0665947293

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 

 � Підприємство «ТОВ Завод Коб-
заренка» запрошує на роботу: 
ТОКАРІВ. 

 � Заробітна плата: від 15000 до 
20000 грн. Умови роботи: офіційне 
працевлаштування, соціальний 
пакет, 8-ми годинний робочий 
день, 5-й денний робочий тиж-
день, виплата заробітної плати 
2 рази на місяць. Є гуртожиток. 
Наша адреса: Сумська обл. смт. 
Липова Долина, вул. Русанів-
ська,17;  м. Ромни, вул. Полтав-
ська, 170. Телефон: 0999064380, 
0504403354

 � Потрібні МИЙНИКИ на авто-
мийку. Тел. 0953344447

 � Запрошуємо на роботу  САН-
ТЕХНІКІВ. Звертатись в офіс ТОВ 
«Будсантехпроект» 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

 � В продовольчий магазин у м. 
Гадяч потрібні ВАНТАЖНИКИ. Тел. 
0504044106

29.09.2022

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

0995139836. (№34)

ТЕРМІНОВО	ПОТРІБНА	ВАША	
ДОПОМОГА!	

Юрій Іванович  Білоцерківець, 1967 
р.н., інвалід ІІІ групи, пів року тому 

переніс обширний інфаркт, опе-
рацію на серці, а тепер потрібна 
операція із заміни тазостегно-
вого суглоба. У нас уже не має 

таких коштів, тому просимо друзів, 
знайомих і небайдужих людей 

фінансової допомоги, щоб не опи-
нився в інвалідному візку.  

Бог віддячить кожному із вас. 
Бережи вас Господь. 

Приват Банк - 4149 4991 3307 3252 
Юрій Іванович Білоцерківець
Банк Аваль – 4149 5001 0162 9957  

Лідія Андріївна Верещака 
(дружина)
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Вона гомонить.
Моя Україна не вщухла
Од прагнення жить.
Моя Україна не знає
Веселих світань.
Моя Україна палає…

4 вересня виповнилося 37 років від дня 
загибелі українського поета, дисидента, героя 
України посмертно Василя Стуса. 
Майбутній український поет народився в селянській 

родині 6 січня 1938 року. Невдовзі після народження 
Василя Семеновича Стуса його батьки переїхали з 
села Рахнівка Гайсинського району Вінницької області 
до Сталіно (на сьогодні Донецьк), щоб уникнути 
примусової колективізації. Стус закінчив школу зі 
срібною медаллю та вступив на історико-літературний 
факультет педагогічного інституту. Став перекладати 
з німецької вірші та писати тексти. Він працював 
вчителем української мови після здобуття вищої освіти, 
а його перші вірші опубліковано в «Літературній 
Україні».

Дисидентський рух та арешти
Василь Стус брав участь в акції протесту 4 

вересня 1965 року, коли презентували фільм Сергія 
Параджанова «Тіні забутих предків» у київському 
кінотеатрі «Україна». Разом з Іваном Дзюбою, 
В’ячеславом Чорноволом, Юрієм Бадзьом виступили 
проти арештів української інтелігенції. За перший 
масовий громадський політичний протест його було 
відраховано з аспірантури. Радянські агенти КДБ 
стали стежити за поетом, а його дільність піддавалася 
критиці. Перший арешт стався у 1972 році та наступні 
вісім років він перебував у мордовських і магаданських 
таборах та золотих копальнях. Його арештували через 
антирадянську агітацію та пропаганду.

«Фактично мене засудили за прагнення до 
національної справедливості», – писав Стус після 
першого вироку.

Під час заслання більшість робіт Василя Стуса 
було вилучено та знищено. У 1980 році його знову 

заарештували та визнали особливо небезпечним 
рецидивістом, відправивши на заслання на п’ять 
років та засудили до 10 років примусових робіт. 
Українському дисиденту надали адвоката, який на 
сьогодні відомий як Віктор Медведчук. На той час 
його ще ніхто не оцінював його адвокатську роботу 
з професійної точки зору. Під час судового процесу 
Медведчук не ознайомлювався з кримінальною 
справою та не подавав такого клопотання. Це робила 
інший адвокат Людмила Петрівна Коритченко. З 
невідомих причин вона відмовилася надалі брати 
участь у процесі. Судовий процес відбувався закрито, а 
Василь Стус фактично захищав себе самостійно. Цьому 
передувало те, що Медведчук покладався «на розгляд 
суду», тому він не підтримав ні заявлений відвід, ні 
клопотання підзахисного. Врешті решт поет відмовився 
від призначеного йому адвоката. Стус наполягав на 
наданні міжнародного адвоката, але йому відмовили, 
бо радянське законодавство не передбачало подібної 
процедури. Віктор Медведчук під час оголошення 
останнього вироку заявив, що кваліфікацію дій суду 
«я вважаю вірною». Василю Стусу не дали виголосити 
останнє слово.

Після смерті українського дисидента Медведчук 
очолив адміністрацію президента Леоніда Кучми. 
Пізніше він став кумом російського президента путіна. 
Зокрема він брав участь в Мінському переговорному 
процесі.

Ймовірно Василь Стус помер у карцері від 
переохолодження через зупинку серця, але існує 
версія, що до загибелі призвели удари карцерними 
нарами з боку наглядачів. Поховання відбулося без 
присутності близьких, а смерть поета приховувалася 
з 4 вересня 1985 року до середини жовтня. Перехо-
вали в Києві на Байковому кладовищі наприкінці 
1980-х після клопотання рідних та однодумців. У 
1990 році Василь Стус був посмертно реабілітований 
після опротестування його вироку. Український поет, 
дисидент та жертва політичного режиму отримав 
звання Герой України з удостоєнням ордена Держави 
у 2005 році.

згадаємо

МОЯ УКРАЇНА ЗАБУЛА СМІЯТИСЬ 
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У 2022 році Україна розпочала збирання врожаю 
на тлі війни, проте аграрії вже зібрали та намолоти-
ли 25,9 мільйонів тонн зернових і зернобобових. Про 
це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної по-
літики та продовольства.

Збирання ранніх культур повністю завершено в 14 
українських областях. У трійці лідерів — Кіровоград-
ська, Одеська та Дніпропетровська області, де намо-
лотили понад 2 млн тонн зерна. Понад 1 млн тонн на-
молотили 11 областей.

Загалом аграрії обробили 7 млн 726 тис. га, що ста-
новить 60% посівних площ. Із зібраного на цій пло-
щі намолотили 25,9 млн тонн зерна:

пшениці обмолочено 4,7 млн га (99%), намолоче-
но 19,2 млн тонн;

ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), намолоче-
но 5,5 млн тонн;

гороху обмолочено 109,3 тис. га (98%), намолоче-
но 250,2 тис. тонн;

кукурудзи на зерно обмолочено 3,9 тис. га (0,09%), 
намолочено 18,4 тис. тонн;

гречки обмолочено 21,2 тис. га (18%), намолочено 
30,6 тис. тонн;

проса обмолочено 16,5 тис. га (37%), намолочено 
42,2 тис. тонн.

Крім цього, триває збирання соняшнику, сої та рі-
паку. Цих культур уже намолотили:

392 тис. тонн соняшнику;
70,9 тис. тонн сої;
3,1 млн тонн ріпаку.
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Середня ціна за 1 га землі для ведення товарно-
го с/г виробництва станом на 10 вересня становить 
38 211 грн.

Про це свідчать дані дашборду про роботу ринку 
землі в Україні, опублікованого на сайті Міністерства 
аграрної політики та продовольства України.

Найвища середня ціна за 1 га зафіксована на Київ-
щині - там вона сягає 445 445 грн за 1 га.

Далі слідують такі області:
Івано-Франківська - 349 614 грн;
Одеська - 166 088 грн;
Рівненська - 162 252 грн;
Львівська - 162 252 грн;
Житомирська - 67 389 грн;
Закарпатська - 67 315 грн;
Чернівецька - 62 681 грн.
Найнижча вона в Миколаївській 
області - 18 132 грн.
Середня ціна за 1 га землі станом на 1 лютого ста-

новила 40,7 тис. грн. За результатами травня, коли 
угоди на ринку землі знову почали укладатися, вона 
була зафіксована на рівні 37,4 грн і до серпня пока-
зала позитивну динаміку, досягнувши позначки в 
38,2 тис. грн.

Водночас кількість правочинів за місяць хоч і де-
монструє динаміку до зростання, але все ще дале-
ка від показників до 24 лютого. Так, якщо в лютому 
уклали 12,5 тис. угод купівлі-продажу, то з початку 
вторгнення найбільший показник був у серпні - це 
4,7 тис. правочинів.

Впала також капіталізація ринку. У грудні минуло-
го року угод купівлі-продажу було укладено на 936 
млн грн - і це найбільша сума, яку українці вклали в 
купівлю землі. Станом за серпень 2022 року, попри 
позитивну динаміку відновлення (у середньому угод 
укладають на 10 млн грн більше, ніж попереднього 
місяця), угод купівлі-продажу на ринку землі укла-
дено на 74,1 млн грн*.

Довідково: *аналіз охоплює лише угоди, що на-
дійшли до системи Держгеокадастру із зазначенням 
вартості переходу права.
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На ринку картоплі в Україні встановилася тенден-
ція до зниження цін. Основною причиною стали ма-
сові збиральні роботи в основних регіонах виробни-
цтва і, як наслідок, збільшення постачання картоплі 
на ринок. Про це повідомляють аналітики проекту 
EastFruit.

Зазначається, що в основних регіонах виробництва 
ціни на картоплю варіюються в межах 5-9 грн/кг, що 
в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці мину-
лого тижня.

Причиною такої ситуації експерти вважають сезон-
не збільшення пропозиції даної продукції на ринку, 
тоді як попит на картоплю залишається невисоким.  

Аgronews.ua

У січні-липні 2022 року Україна відправила на екс-
порт 441 тонну живих овець і кіз. Це втричі більше, 
ніж за такий самий період минулого року.

У грошовому еквіваленті експорт склав $658 тис., 
що у 3,8 рази більше, ніж за сім місяців 2021 року.

Вітчизняних овець і кіз протягом семи місяців 2022 
року купували дві країни – Єгипет (90,6%) та Йор-
данія (9,4%)

З початку 2022 року до України не імпортували жи-
вих овець і кіз.

Державна митна служба

Наприкінці літа логістика експорту молочних про-
дуктів в цілому налагодилася. У той же час динаміка 
експорту за всі місяці війни нестійка, зростання екс-
порту стабільне тільки по маслу та сиру.

Про це повідомляє експертно-аналітична служба 
Спілки молочних підприємств України.

Відзначається, що у березні-серпні обсяги вивезен-
ня масла зросли більш ніж у 5 разів, до 2,1 тис. т, а 
сиру — у 10 разів. Зараз сиру і масла вивозиться вже 
більше, ніж у довоєнні місяці.

Обсяг експорту молока і вершків незгущених про-
довжив зростати (серпень до липня +33%), так само 
як і молока і вершків згущених (+32%), молочної си-
роватки (+32%), масла (+23%). На тому ж рівні за-
лишився експорт кисломолочних продуктів. Обсяг 
експорту сирів за місяць додав зовсім незначно і за-
раз у 2,5 рази менший за обсяг сиру, який завозить-
ся в Україну.

Полтавська область прийняла 32 підприємства з 
областей, де тривали чи йдуть бої. Зокрема 20 бізне-
сів перемістили за державною програмою. Про це по-
відомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Із Харківської області перевезли свій бізнес 19 
підприємств, із Донеччини– 10, з Києва – 2, із Сум – 
1 підприємство. Серед них найбільше підприємств, 
що працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 
будівництва, а також компанії, які здійснюють діяль-
ність в IT-сфері», – зазначив Дмитро Лунін.

 Майже повністю в області відновив свою роботу 
мікробізнес: магазини, кафе, перукарні та інші. Пра-
цюють 86,4% закладів громадського харчування, за-
кладів сфери послуг – 87,8%, підприємств легкої про-
мисловості – на 88,2%.

Уже накопано 42,9 тис. т з площі 820 га (0,5%). На 
старті збору врожайність цукрових буряків стано-
вить 52,3 т/га.

Ціна на цукор суттєво не зміниться. Цього року 
попри всі складнощі через війну аграрії посія-
ли 180 тис. га цукрового буряка, пише пресслужба 
Мінагрополітики.

Це дозволяє виготовити близько 1,1 млн т цукру, 
що повністю покриває його внутрішнє річне спожи-
вання. Крім того, за рахунок високого урожаю мину-
лого року, сформовані запаси. Тому дефіциту цукру 
в Україні точно не буде. Чинників для зростання цін, 
як мінімум до кінця року, немає.

Згідно з даними Мінфіну, середня ціна на цукор 
у роздрібних мережах наразі 33,47 грн/кг. Водно-
час середньомісячна ціна у серпні була на рівні 31,35 
грн/кг.

У серпні інфляція в Україні прискорилася до 23,8% 
в річному вимірі. У порівнянні з липнем інфляція 
становила 1,1%, а від початку року – 19,5%. Про це 
повідомили у Держстаті.

На споживчому ринку в серпні ціни на продукти 
харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. 
Найбільше (на 15,4%) подорожчали яйця. На 6,4–
2,5% зросли ціни на цукор, сало, свинину, фрукти, 
рис, рибу та продукти з риби, м’ясо птиці, безалко-
гольні напої

Водночас на 13,9% подешевшали овочі, на 0,3% – 
яловичина та соняшникова олія.   

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби під-
вищилися на 1,2%, одяг і взуття подешевшали на 
2,0%. 

Зростання цін на предмети домашнього вжитку, 
побутової техніки на 5,0% відбулося в основному че-
рез підвищення цін на плити на 9,4%, холодильни-
ки – на 9,1%, обігрівачі, кондиціонери повітря – на 
8,1%, пральні машини – на 7,4%, пилососи – на 7,3%.  

Ціни на транспорт зросли на 0,8% в основному че-
рез здорожчання автомобілів на 8,9%, проїзду в ав-
тодорожньому пасажирському транспорті – на 1,2%.  

Водночас паливо та мастила подешевшали на 3,9% .

МАСОВИЙ ЗБІР 
КАРТОПЛІ ОБВАЛИВ 
ЦІНИ НА РИНКУ

ДО ПОЛТАВЩИНИ 
РЕЛОКОВАНІ 
32 ПІДПРИЄМСТВА 

СЕРЕДНЯ ЦІНА 
1 ГА ЗЕМЛІ

ОБСЯГИ ВИВЕЗЕННЯ 
МАСЛА ЗБІЛЬШИЛИСЬ

ЕКСПОРТ КІЗ І 
ОВЕЦЬ ЗРІС УТРИЧІ

ЗІБРАЛИ 26 
МІЛЬЙОНІВ ТОНН 
НОВОГО ВРОЖАЮ

ВАРТІСТЬ ЦУКРУ 
НЕ ЗМІНИТЬСЯ

ІНФЛЯЦІЯ Б’Є 
РЕКОРДИ: ЩО 
НАЙБІЛЬШЕ 
ЗДОРОЖЧАЛО

Як повідомляє Державна служба статистики, 
з початку року ціни в Україні зросли на 19,5%:
макарони — 22,2%;
м’ясо — 16%;
риба — 23%;
молоко — 17,8%;
вершкове масло — 21,9%;
рослинна олія — 14,8%;
цукор — 19,5.
Вартість овочів із січня до серпня зросла 
на 68,7%. Таке зростання можна пояснити 
тимчасовою окупацією рф півдня України.
Нафтопродукти та мастильні матеріали 
з початку року подорожчали на 51%. 
Стрибок цін пов’язаний зі знищенням рф 
Кременчуцького НПЗ, Шебелинського 
ГПЗ та низки нафтових баз на території 
України. Також на зростання цін вплинула 
вартість нафти та девальвація гривні.
Послуги транспорту у зв’язку з дефіцитом 
пального та зростанням цін на нього 
зросли в ціні на 26%. Освіта стала 
дорожчою на 16%, а медицина — на 12%.
З початку року аналітики відзначають 
зниження цін лише на взуття та одяг – 5%.
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1903 рік. Вересень. Полтава. Ки-
ївський вокзал. На вулиці ще тепло, 
каштанове листя шарудить під ногами. 
З київського потягу виходять люди. 
Про щось гомонять українською. Усі 
вони приїхали на визначну для Украї-
ни події — відкриття першого пам’ятни-
ка українському письменнику. Тому, хто 
почав писати тексти народною (україн-
ською) мовою — Івану Котляревському.

Тоді до Полтави вперше приїхала вся 
українська інтелігенція — Леся Україн-
ка, Олена Пчілка, Іван Карпенко-Карий, 
Василь Стефаник, Ольга Кобилянська, 
Михайло Садовський, Марко Кропив-
ницький, Володимир Самійленко, Ми-
кола Лисенко, Борис Грінченко, діячі 
російської культури Володимир Коро-
ленко та художник Григорій Мясоєдов 
та інші.

«Ми з Києва разом виїхали до Пол-
тави в одному поїзді, зайнявши підряд 
два вагони. Жартуючи казали ми, що 
коли, боронь Боже, наш поїзд розіб’єть-
ся, то надовго припиниться відроджен-
ня української нації» (Є. Чикаленко).

То був єдиний масовий культурний 
збір у Полтаві в той час. Наступний та-
кий відбудеться лише у 2018, коли до 
міста завітають провідні українські дія-
чі серед яких Юрій Андрухович, Оксана 
Забужко, Сергій Жадан та багато інших.

Перший пам’ятник полтавському 
письменнику був першим пам’ятником 
українському письменнику в Україні

Отож, 1903 рік. Полтавці активно го-
туються до відкриття пам’ятника. Бо це 
важлива подія національного рівня. Од-
нак, влада не виділила тоді на постамент 
жодного карбованця. Кошти збирали 

всім світом — українці, представники ді-
яспори. Зауважимо, що збір тривав три 
роки (1895-1898). Всього було зібрано 
11 768 карбованців 67 копійок.

Цікавим є те, що з 7 тисяч осіб, що 
пожертвували кошти на спорудження 
пам’ятника, 4 тисячі — прості селяни 
Полтавської губернії.

Пам’ятник і горельєфи-ілюстрації 
творів Котляревського виготовив без 
гонорару скульптор Леонід Позен, теж 
полтавець. Попри те, що пам’ятник був 
українському письменнику, написи на 
скульптурі українською мовою влада 
робити заборонила.

Міська влада взялася за розв’язання 
організаційних питань, приєдналися 
громадські діячі. На Галичину, Волинь, 
Москву, Петербург, Буковину, Захід-
ну Європу були розіслані численні за-
прошення. Бо ж не кожен рік відкри-
вають перший пам’ятник українському 
письменнику.

До речі, на час святкування у місті по-
зачиняли всі крамниці. Полтавою ходи-
ли лише крамарі, які продавали твори 
Котляревського та парфуми «Наталка 
Полтавка».

Як усе було
30 серпня 1903 року урочистості роз-

почалися панахидою на могилі «батька 
української літератури». Зійшлося бага-
то городян. Урочиста процесія пройшла 
Кобеляцьким шляхом (нині вулиця Єв-
ропейська) до пам’ятника, закритого бі-
лою попоною. Відслужили молебень.

Тоді говорили, що люди за можли-
вість подивитися з вікна будинку на 
вулиці Малопетровській (нині Небес-

ної Сотні) платили чималі кошти. До 
пам’ятника поклали, за різними оцін-
ками, від 30 до 60 вінків. Увечері в про-
світницькому будинку імені Миколи 
Гоголя (нині кінотеатр «Колос») відбу-
лося урочисте зібрання.

Мовний скандал
Того дня в Полтаві спостерігалося 

певне напруження, бо міністр внутріш-
ніх справ видав офіційну заборону ви-
голошувати вітальні промови україн-
ською. Дозволяли тільки галичанам та 
іншим вихідцям із Західної України.

Першими виступили гості з Галичи-
ни. Коли ж вітальну промову почала 
читати українською мовою вчителька з 
Чернігова Андрієвська, міський голова 
Віктор Трегубов потеленькав у дзвіно-
чок і попросив її говорити російською 
та у грубій, брутальній формі перервав 
її й заявив, що подальші привітання 
«по-малоросійськи» він категорично 
забороняє взагалі!

«Виходить панна Ольга Андрієвська і 
починає читати привіт від Чернігівсько-
го літературно-артистичного товариства 
– українською мовою. Читає тихим го-
лосом, не всі, може, як слід і розби-
рають. Але тут устає міський голова 
Трегубов і говорить їй, що не може доз-
волити читати по-українськи, бо, мов-
ляв, «пан міністр внутрішніх справ» і 
так далі… сам блідий, хвилюється. Пан-
ночка зупинилася. В залі німа тиша». 
(Д. Дорошенко).

На знак протесту вона забрала свою 
вітальну адресу, а порожню теку покла-
ла йому на стіл. За нею це зробили й 
інші. Коли він побачив, як із зали де-

монстративно вийшов віце-губернатор 
Фонвізін, то відразу зомлів. Його при-
вели до тями, але зала вже спорожніла, 
люди були обурені, що в самому серці 
України заборонили рідне слово.

«На всякий спосіб заборона україн-
ського слова на святі Котляревського 
зробила велику прислугу розвиткові на-
ціональної свідомости серед українців. 
Вона скріпила боротьбу за права сво-
єї мови, що її вперто і послідовно вели 
кращі одиниці серед української сус-
пільності пером». (К. Студинський).

Знаєте про ефект метелика? Це коли 
незначний вплив на систему може мати 
великі та непередбачувані ефекти де-не-
будь в іншому місці та в інший час. Так 
само було і з Котляревським. Спочатку 
він написав «Енеїду», яку видали без 
його відома в Петербурзі, потім з-під 
його пера з’являються тексти вистав 
«Наталка Полтавка», «Москаль-чарів-
ник». Саме на відкритті його пам’ят-
ника на який збирали гроші українці, 
представники інтелігенції показали, 
наскільки важлива мова та як важли-
во не здаватися й не відступати від сво-
їх принципів.

Ото й ефект метелика. Одна людина, 
народжена 9 вересня 1769 року зміни-
ла життя кожного, хто нині вважає себе 
українцем.

«Любов к отчизні де героїть, Там сила 
вража не устоїть, Там грудь сильнійша 
од гармат, Там жизнь — алтин, а смерть 
— копійка, Там лицар — всякий пару-
бійка, Козак там чортові не брат» (Іван 
Котляревський «Енеїда»).

При підготовці матеріалу частково 
використані праці  

Б. Тристанова та Д. Коляди

ПРОРОСІЙСЬКИЙ МЕР, КОШТИ ВОЛОНТЕРІВ ТА 
ЗАБОРОНА ГОВОРИТИ УКРАЇНСЬКОЮ — ПРО ТЕ ЯК У 
ПОЛТАВІ ПАМ’ЯТНИК КОТЛЯРЕВСЬКОМУ ВІДКРИВАЛИ

Пізньовесняної днини 29 травня 1912 
року на околиці села Мала Перещепи-
на на Полтавщині місцевий 12-річний 
хлопець Федір Деркач помітив невелике 
провалля на піщаному пагорбі. Розгріб-
ши пісок, хлопець виявив жовту метале-
ву посудину, яка за формою нагадувала 
глек із двома ручками. Федір покликав 
на допомогу на два роки старшого друга 
Карпа Маджара, разом хлопці витягли 
знахідку і сховали неподалік біля озер-
ця. Самі ж продовжили шукати інші речі, 
покликавши на поміч матір Деркача. 

На 20 сантиметрів глибше від першої 
посудини знайшли золоті келихи. Від-
кривачі ще не знали, що натрапили на 
найдорожчий скарб, знайдений у Схід-
ній Європі. І найцінніший від І тисячо-
ліття на території всієї Європи. Незаба-
ром його назвали Малоперещепинським 
скарбом. Про це розповідає Павло Ар-
темишин, кндидат історичних наук, до-
слідник проекту «Локальна історія».

Про знахідки мати Федора Деркача 
одразу ж повідомила волосну управу. 
Новина бликавично поширилася серед 
односельців. Не всі жителі села малі до-
брі наміри, погодившись долучитися до 
подальших розкопок. Натовп селян ото-
чив пагорб, аби й собі шукати ювелірно-
го «щастя». Поки на місце прибули міс-
цеві урядники, ділянку довкола скарбу 
вже розкопали й частина знайдених ре-
чей… назавжди осіла в селян. 

Втім більшість артефактів централі-
зовано позбирали у рядно, перенесли до 
поліційної канцелярії, сповістили про 
них губернських урядовців у Полтаві, а 
ті надіслали повідомлення голові Імпе-

раторської археологічної комісії графу 
Олексієві Бобринському. Відтак на місце 
знахідки полтавське губернське земство 
відрядило місцевого археолога Івана За-
рецького, а з Петербурга до Малої Пере-
щепини приїхав делегат від Археологіч-
ної комісії, працівник Ермітажу Микола 
Макаренко (уродженець Сумщини).

Саме завдяки зусиллям цих двох на-
уковців основну частину скарбу таки 
вдалося врятувати від «чорних» пошу-
ковців. Знайдене фахово описали та пе-
ревезли спершу до повітового центру в 
Костянтинограді (Красноград на Харків-
щині), згодом до губернського в Полта-
ві, а далі, за розпорядженням імператора 
Миколи II, скарб доставили до Археоло-
гічної комісії у Петербурзі. 

За свідченням Миколи Макаренка, 
скарби виявили в піску, на ділянці пло-
щею приблизно 1,5х1,5 м, на глибині — 
від 20 см до 1,2 метра. За розповідями 
учасників пошуків, речі лежали в тако-
му порядку: згори – золоті та срібні куб-
ки разом зі скляними келихами з тонко-
го зеленкуватого скла; нижче — тарелі 
(таці), глеки, інші предмети, які частко-
во стояли чи напів лежали навколо вели-
кої амфори. Поряд були предмети озбро-
єння, спорядження коня та інші дрібніші 
знахідки. 

Загалом скарб містив 17 золотих та 19 
срібних посудин візантійського, іран-
ського та кочівницького («варварсько-
го») походження. Особливо показною 
була висока (48,5 см) позолочена срібна 
візантійська амфора з ручками у вигля-
ді дельфінів завважки майже 8 кілогра-
мів. А також срібна таця Патерна, єпи-

скопа міста Томи (теперішня Констанца 
в Румунії), V—VI століть, із дном, оздо-
бленим величезною монограмою Христа. 

Також у скарбі виявили 69 візантій-
ських золотих монет-солідів середини 
VII століття, браслети, пряжки, наклад-
ки, наконечники, уламок шийної грив-
ни, золоті персні (зокрема з монограма-
ми засновників Великої Булгарії, ханів 
VII століття Органи та Кубрата), сереж-
ка з підвіскою, золотий скіпетр (символ 
влади). Окрім цього, скарб містив позо-
лочені та срібні елементи спорядження 
коня, зброї та захисного обладунку.

Загалом тільки предметів із коштов-
них металів було на понад 70 кілограмів 
(20 — золота, 50 — срібла).

Водночас поміж речами знайшли зот-
лілі шматки дубових дощок («брусів»), 
250 квадратних золотих платівок (найі-
мовірніше, прикрас дерев’яного сар-
кофага), а також залишки перетрухлої 
шовкової тканини коричневого кольору, 
протканої золотими нитками у вигляді 
орнаментальних смуг. Ці артефакти дали 
підстави вважати, що в Малій Переще-
пині виявили поховання надзвичайно 
впливової та знатної особи, яка свої ос-
танні дні провела на території сучасної 
Полтавщини.

Ідентифікація «власника» поховання 
— тема для наукової дискусії, яка три-
ває вже понад сотню років. Перші га-
зетні повідомлення про знахідку 1912 
року поширювали непідтверджені при-
пущення про те, що скарб — це дари, 
які візантійський імператор Никифор 
Фока надіслав київському князеві Свя-
тославу. Також артефакти зіставляли 

зі старожитностями антів, скарбниця-
ми слов’янських військових ватажків 
хозарського походження. Нині ж біль-
шість науковців, услід за німецьким ар-
хеологом Йоахимом Вернером, який 
досліджував скарб у 1980-х, стверджу-
ють, що знахідка з Малої Перещепини 
— з поховання хана Кубрата. Упродовж 
632—665/668 років він очолював Вели-
ку Булгарію, що охоплювала терито-
рію степової зони сучасної України. У 
часи правління Кубрата Велика Булгарія 
уклала союз із візантійським імперато-
ром Іраклієм, розгромила на Кавказі вій-
сько іранських правителів Сасанідів та 
звільнилася з-під контролю аварів. Орі-
єнтовно 665-го хан Кубрат загинув. Вва-
жають, що його поховали саме в околи-
цях сучасної Малої Перещепини. 

Після докладного наукового дослі-
дження малоперещепинські знахідки за-
йняли місце серед експозиційних колек-
цій Імператорського Ермітажу. У травні 
1913 року на сторінках київської газети 
«Маяк» повідомляли: «За Перещепин-
ський скарб Археологічна комісія при-
слала полтавському губернаторові 45 
000 рублів, щоб половину цих грошей 
було видано перещепинському сільсько-
му товариству, в землі якого було знай-
дено скарб, а другу половину — двом 
хлопчакам, що його знайшли». Є свід-
чення, що обидва відкривачі скарбу таки 
стали добрими сільськими господарями. 
Федір Деркач дожив до старости та по-
мер у Полтаві наприкінці 1960-х. А ось 
Карпа Маджара як власника млина, во-
лів та коней у 1930-х «розкуркулили» та 
депортували до Сибіру.

Натомість скарб, переживши бурем-
не XX століття війн та революцій, нада-
лі перебуває в Ермітажі, повертати його 
на рідні терени не поспішають. Хто б 
сумнівався?

Сторінку підготувала Валентина Йотка

МАЛОПЕРЕЩЕПИНСЬКИЙ СКАРБ 
ЧИ ПОХОВАННЯ ХАНА КУБРАТА?



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Наступаючий тиждень може виявитися вельми 
напруженим, та зате i багатообiцяючим. Про-
явiть активнiсть, якщо хочете вийти на новий 
рiвень. Намагайтеся не тiльки висловлюватися, 

але й прислухатися до спiвбесiдникiв. Є небезпека, що 
старi стереотипи зашкодять реалiзацiям ваших грандiоз-
них планiв. У четвер варто концентруватися на найваж-
ливiшому, i ви зможете опинитися в перших рядах - чим 
ближче до мети, тим краще.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
Для творчостi вам потрiбна фантазiя i вiдсутнiсть 
обмежень. Вам необхiдна незалежнiсть у всьо-
му: i в думках, i в справах, i в дiях, а найголовнiше 

- в рiшеннях. Але якщо ви будете занадто безкомпромiснi, 
то вiрогiднi конфлiкти на роботi i в сiм`ї. Захищайте i вiд-
стоюйте свої iнтереси, але враховуйте i чужi. Про новi iдеї 
краще поки нiкому не розказувати, час ще не прийшов.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
Цього тижня ви можете з головою зануритися 
в здiйснення найважливiшої для вас мрiї. Саме 
зараз для вас вiдкриються шляхи до успiху, що 
ранiше здавалися неможливими. Намагайтеся 

контролювати емоцiї в будь-якiй ситуацiї, вашi рiшення по-
виннi бути мудрими i справедливими. У вихiднi вам необ-
хiднi вiдпочинок, подорожi, спiлкування.

РАК	(22.06	-	23.07).
Загрожують ускладнитися вiдносини на роботi. 
Можливо, вам доведеться шукати компромiс мiж 
сiмейними i професiйними обов`язками. Вам 
знадобляться такi якостi як тактовнiсть, а також 

умiння спiвчувати. У серединi тижня обстановка на роботi 
стане бiльш творчою i конструктивною. Перед вами можуть 
вiдкритися новi обрiї. У п`ятницю вас порадує особисте 
життя. У суботу будуть вдалими поїздки i подорожi.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Трохи менше суєти i стресу. Вам важливо вiд-
чути, що подiї, що вiдбуваються з вами, розви-

ваються в потрiбному напрямi. Життя пiднесе на цьому 
тижнi масу подарункiв у виглядi приємних контактiв, рiз-
номанiтних зустрiчей i цiкавих поїздок. Ви можете вдало 
використати кориснi зв`язки, зробивши для себе серйоз-
ний професiйний вибiр. Поступаючу iнформацiю ретельно 
перевiряйте. Не варто робити наперекiр, дух суперечностi 
загрожує наробити бiд.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Бажано стримати ваш бiйцiвський запал i уваж-
нiше вiднестися до дiлових проектiв. Яких-не-
будь непередбачених проблем тиждень не обi-

цяє. Реалiзацiя намiчених планiв повинна пройти на хо-
рошому рiвнi. Щоб не зiпсувати вiдносини з родичами, не 
посилайтеся на вiчну зайнятiсть, знайдiть час для сiмейної 
вечерi. Навiть якщо вам зараз необхiдно проявити актив-

нiсть в професiйнiй сферi.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Вдалий тиждень для нових знайомств. На вас 
чекає любовний роман i багато романтики. Ба-
жано уникати непотрiбних i малоприємних дiло-

вих зустрiчей i розмов, iнакше до кiнця тижня ви можете 
вiдчути занепад сил. Не прагнiть обiйняти неосяжне, об`єк-
тивно розраховуйте сили. Непогано перевiрити партнера 
на надiйнiсть, щоб не вiдчувати ревнощiв. У суботу не вар-
то починати новi справи.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
Тиждень в цiлому розташовує до розмiрено-
го ведення справ, руху вперед в професiйнiй 
сферi, змiцненню своїх позицiй. Особисте жит-
тя теж важливе. Варто запланувати любовне 
побачення, подорож удвох. Запасiться терпiн-

ням, будьте скромнiшими в своїх претензiях. I тодi ви одер-
жите все. На вас чекає успiх i великий прибуток.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
Професiйнi iнтереси i особисте життя тiсно пере-
плiтатимуться, в дiлових проектах можуть брати 
участь вашi друзi або родичi. У вiвторок будьте 

обережнi, спiлкуючись iз стороннiми, цього дня бажано 
контролювати не тiльки дiї i слова, але й думки. Не варто 
пiддаватися смутку i негативу. В середу обставини можуть 
складатися сприятливо, але скористатися ними буде не-
просто через необов`язковiсть ваших партнерiв. Кiнець 
тижня обiцяє принести вигоду i прибуток.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
Ви можете порадувати себе i оточуючих, адже 
ви зараз привабливi i усмiшливi, заряджаєте по-
зитивом. Обережнiсть i мудрiсть дуже стануть в 
нагодi вам у понедiлок, коли доведеться вирi-

шувати якийсь конфлiкт. У дiлових вiдносинах слiд уникати 
непродуманих дiй, iлюзiй i цiкавих пропозицiй. Починаючи 
з середи, вдалими можуть виявитися поїздки, спiлкуван-
ня i переговори з новими партнерами. У четвер захистiть 
себе вiд непотрiбних зустрiчей i контактiв. Друга половина 
тижня може бути пов`язана зi сплеском ваших творчих здi-
бностей.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Не виключенi перевантаження на роботi. Цього 
тижня краще не робити ризикованих дiй, оскiль-
ки для здiйснення честолюбних кар`єрних за-
думiв необхiдно мати надiйний тил. Ближче до 

вихiдних вам доставить щиру радiсть зустрiч зi старими 
друзями. У сiмейних проблемах проявiть терпiння i ви-
тримку, тодi ситуацiя стабiлiзується. 

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Цього тижня ви ризикуєте втратити щось важ-
ливе. Не виключений розрив i розлучення. Втiм, 
якщо вiдносини давно втратили свою цiннiсть, 
навiщо ви за них чiпляєтеся? Вiдпустiть, i вас 

чекають новi цiкавi знайомства. У вiвторок ви зможете про-
явити себе в багатьох областях. В середу ж, навпаки, кра-
ще зосередитися на чомусь одному, та i з тим не дуже по-
спiшати, виконуючи все максимально ретельно i акуратно.
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