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

Цілодобово

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ.ТЕЛИЦЬ.

Тел. 0509319593, 0982347037
(Іван Миколайович)

Презентація роботи мобільного комплексу у 
його нових інтерпретаціях на базі автомобілів, 
розроблених під керівництвом Героя України, 
начальника Охтирського гарнізону — командира 
військової частини, полковника Дениса Дикого 
та ініціативи народних депутатів Ігоря Молотка 
та Юрія Шаповалова. Але розробники проєкту 
не зупинилися у розвитку технологій. 
Депутат облради Олексій Матюшенко ознайомив 
голову Полтавської ОВА  Дмитра Луніна із 
останніми розробками — «ЩИТ-бус Т5» на базі 
мікроавтобуса та «ЩИТ-пікап» на базі пікапу. 
Це командні пункти для наших військових, які на 
сьогодні розроблено в кількості 9 автівок та вже 

виконують своїзавдання на фронті. Деталі ми 
не можемо розголошувати, але проєкт активно 
допомагає хлопцям у їхній роботі та у боротьбі 
із окупантами. Адже лише завдяки злагодженій 
роботі команди розробників та за сприяння 
благодійних фондів, товариств, організацій та 
просто небайдужих людей, було виготовлено 
такі потрібні нашим військовим «очі» для 
спостереження за прикордонною територією. Нині 
проєкт успішно реалізовується та виконує своє 
призначення — цілодобова допомога українським 
військовим в протистоянні з країною-загарбником.

За матеріалами Марії Томіліної
Фото Олексія Матюшенка

«ЩИТ ФАНТОМ» 
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Снайперка 
розповіла, 
про що думає, 
коли бачить 
ворога

Ольга не мала ні військової освіти, ні 
досвіду, коли пішла на фронт. Зате, роз-
повідає, було величезне бажання боро-
нити Україну від ворогів, повідомляє 
АрміяInform.

Після широкомасштабного російсько-
го вторгнення Ольга відразу ж пішла до 
військкомату: «Для мене війна почала-
ся 8 років тому, а не 24 лютого. Я дов-
го думала ще до широкомасштабного 
вторгнення над тим, що потрібно йти 
до війська. Єдине, що мене стримувало, 
мій неповнолітній син, якого я не мала 
права залишати одного. Однак, 25 люто-
го я була у військкоматі, а 26-го зарахо-
вана в частину, де розпочалася підготов-
ка та навчання», – розповіла снайперка. 
Ольга каже, що доклала чимало зусиль, 
аби в центрі комплектування та соціаль-
ної підтримки її почули. І зробили все 
від них залежне, аби вона стала части-
ною ЗСУ. За словами снайперки, жін-
кам дуже складно потрапити в армію.

«Хто намагався це зробити, той мене 
добре зрозуміє. Брали здебільшого з 
певним бойовим досвідом, з медичною 
освітою, або тих, хто хотів займатися 
діловодством. Медичної освіти в мене 
нема, діловодство теж не моє, а ось стрі-
ляла я добре. Проходила снайперські 
курси ще до 24 лютого. Вільний час про-
водила в тирі. Я цілеспрямована, якщо 
чогось захочу, то досягну. Тож мене і 
взяли», – розповіла Ольга. У лавах ЗСУ 
жінка працювала на рівні з усіма й до-
кладала всіх зусиль, аби якомога швид-
ше стати на захист країни.

«Куди хлопці, туди і я. Ніколи не де-
монструвала, що жінка. Навпаки, завж-
ди старалася бути на рівні з іншими. 
Кожній жінці це під силу, якщо вона 
зробить вибір і піде на війну. А потім 
так вийшло, що потрібні були снайпе-
ри, тож обирали не лише тих, хто добре 
стріляє, а й за іншими показниками: ви-
тривалістю, виваженістю, кмітливістю, 
вмінням швидко приймати рішення та 
працювати в парі», – каже Ольга.

Навчання, за її словами, було цікавим 
та складним. Як виявилося, класний 
снайпер має бути посидючим та добре 
знати математику: «Оскільки я активна 
та рухлива людина, то для мене склад-
но всидіти на одному місці. Важко з ма-
тематикою, постійно потрібно рахува-
ти показники. Щодо гвинтівки, то до неї 
ставлення, як до людини. Її треба люби-
ти й знати від А до Я. Є, звісно, прави-
ла – лежати потрібно так, стояти так, а 
стріляти так, але це все має бути налаш-
товано під конкретну людину, щоб було 
зручною та комфортно. Зрештою, я що-
дня продовжую навчатися».

Перший вихід на бойове завдання 
снайперка запам’ятала назавжди. Тоді 
вона потрапила під обстріл. Це було 
першого ж дня, як тільки приїхали на 
позиції.

«Я почула свист, присіла. Кулі леті-
ли над головою. Мені було страшно, 
але ступору не було. Тим, хто говорить, 
що їм не страшно на війні, не повірю. 
Страшно всім, просто кожен по-різно-
му переживає це відчуття. З часом зви-
каєш до всього, і до шуму, і до обстрілів, 
але страх не зникає, його просто мож-
на навчитися контролювати», – каже 
снайперка.

Звісно, розповідати про бойові 
завдання вона не може. Але зауважи-
ла, що під час роботи ніколи за себе не 
хвилюється: «Я переживаю, щоб не під-
вести друзів та побратимів, переживаю, 
аби в мене все вийшло. Лише це хвилю-
вання присутнє. А ще буває, коли стаю 
до виконання завдання й маскуюся, то 
думаю, а що, якщо навпроти снайпер 
маскується, як я, і бере на приціл. Але 
це, швидше, як гра. На війні про смерть 
мало думається, принаймні я про це не 
думаю, бо інакше буду в постійному 
стресі». Момент, коли в її оптиці з’яв-
ляється ворог, вона називає здоровим 
адреналіном. Каже, забувається все нав-
круги. Є ціль і робота, яку треба викона-
ти, здійснити мрію багатьох українців.

Про 
фільтрацію  
в Оленівці

Коли війна лише почалась, я думав, 
це на тиждень максимум, але поступо-
во зрозумів, що надовго. За професією 
я електромонтер, але з 24 лютого почав 
волонтерити: зустрічав евакуаційні по-
тяги з Харкова, шукав людям тимчасо-
ве житло в Одесі. Пізніше переключив-
ся на Миколаїв — своєю автівкою вивіз 
звідти близько 30 людей. Коли ж до 
Миколаєва почали курсувати евакуаці-
йні автобуси, зрозумів, що можна обра-
ти інший напрямок. Так я потрапив до 
Запоріжжя. Там біля «Епіцентру» зби-
рали водіїв, які погодились вивозити 
людей з Маріуполя.

З Мангуша до Маріуполя ми поїхали 
з жінкою, яка добре знала місто та пого-
дилась показати нам дорогу. Ми розда-
вали гуманітарку та забирали тих, хто 
погодився на евакуацію. Таких набра-
лось людей 15. Я вивіз їх до Мангуша і 
знову повернувся до Маріуполя. Вдру-
ге мені вдалось вивезти ще 17 людей. В 
кабіні сиділи брат з сестрою, їхня бабу-
ся та собака. Було так тісно, що я не міг 
переключити передачу, тому всю доро-
гу їхав на першій. З Мангуша до Запо-
ріжжя їхати вирішили не всі. Хтось за-
лишався, хтось хотів до родичів у Росію. 
Зрештою, я вивіз усіх охочих, це була 
моя перша й остання успішна евакуація. 

Наступного разу, 29 березня, вже 
під Маріуполем, нас зупинили на 
блокпосту і сказали їхати у Нікольське, 
щоб отримати реєстрацію. Я подумав, 
що такі нові правила, а виявилося, що 
відправили нас прямо у відділок поліції.

Допит був з погрозами й побиття-
ми. Їхня перша версія була такою, що 
я нібито привозив гуманітарну допомо-
гу ЗСУ. Я говорив, що допомагаю ци-
вільним, на що один з росіян приста-
вив мені до голови пістолет і сказав, що 
не вірить.

Друга версія була такою, що я начеб-
то виводжу військових з «Азовсталі». 
Сказати, що мене били — це нічого не 
сказати. Кожна моя відповідь їх так чи 
інакше не влаштовувала, за це я отри-
мував удар кулаком, ногою, прикладом. 
Часом не розбирав чим саме, бо просто 
намагався згрупуватися. Зрештою, нам 
зв’язали руки та завантажили в авто-
бус. Я хотів подивитись, куди ми їдемо, 
підвів голову, за що отримав два рази у 
ребра. Тоді я найбільше переймався за 
дідуся з Мангуша, який мав бути моїм 
провідником у Маріуполі, а тепер його 
разом зі мною кудись везли. Як вияви-
лось, у Старобешеве. Це був свого роду 
етап. Нас вивели, поставили на коліна 
та повторно оглянули всі речі. Звідти 
повезли у Донецьк, в так зване управ-

ління боротьби з організованою злочин-
ністю. Весь цей час я сподівався, що це 
все помилка.

Вже наступного дня нас етапували до 
колонії в Оленівці: по дорозі виводи-
ли та вимагали сидіти навшпиньки, аби 
п’ятки не відривались від землі, а голо-
ва була нахилена донизу. Неправиль-
но сидітимеш — удар. У колонії нас від-
правили до дисциплінарного ізолятора, 
де знову примусили сидіти у такій позі. 
В якийсь момент я не витримав і сів на 
землю. Охоронці одразу підбігли й по-
чали «виховувати»: удари сипались з 
усіх сторін. При цьому нам так і не по-
яснили, за що нас затримали. Разом з 
тим у колонії ми почули про фільтра-
цію і що нам доведеться її пройти, інак-
ше не вибратись.

Нас розвели по камерах, було ще до-
волі холодно. З речей у мене була вес-
няна курточка, кофта та футболка і ще 
одна кофта — її мені віддав чоловік, 
якого я вивіз з Маріуполя. Я був йому 
вдячний. Певний час мене та ще 30 в’яз-
нів утримували у камері, розрахованій 
на 15-х. Там не те, що спати нігде лягти, 
там боїшся пройти й не зачепити іншу 
людину.

Згодом нам запропонували працюва-
ти, начебто це може прискорити звіль-
нення. Здебільшого це дрібні ремонтні 
роботи на території колонії. Потім нас 
перевели до бараків і навіть дозволили 
отримувати передачі від рідних. Коли 
до колонії привезли полонених військо-
вих з «Азовсталі», їх поселили у бара-
ках, а нас знову перевели у тісні камери. 
До речі, на тих російських відео після 
нібито обстрілу показали, що полонені 
спали й загинули у бараках у промис-
ловій частині колонії. Але за увесь час, 
поки ми там були, я не бачив, щоб ко-
гось там утримували — вони були пусті.

У колонії був наглядач на прізвисько 
Кортік — садист найвищого рівня. Що-
дня, з п’ятої ранку, він заводив людей 
до себе у кабінет, а потім звідти лунали 
крики і прохання зупинитись.

Про звільнення заздалегідь ми нічо-
го не знали. Нас вивели, вручили до-
кумент, сказали підписати, і все. Гро-
шей при собі у нас не було, а дістатись 
потрібно було спочатку до Донецька, 
потім через Нікольське — і до Бердян-
ська. Дякувати Богу, знайшлись во-
лонтери, які нас довезли. Найважчою 
була дорога з Бердянська до Запоріж-
жя. Нас посадили до бусів таким чином, 
аби змішати з жінками та дітьми, яких 
евакуйовували. Хоча це і не завадило 
російським військовим тримати нас на 
блокпостах, але думаю інакше нас би 
просто не випустили.

Володимир Гнатовський

Елітна дивізія 
армії рф – 
знищена

26 лютого російська 4-та гвардійська 
танкова кантемирівська дивізія зайшла 
на північ Полтавщини. Місцеві жителі 
у Веприку і Бобрику допомагали укра-
їнським військовим її виганяти, а тепер 
відомо, що елітна кантемирівська тан-
кова дивізія у складі 1-ої танкової армії 
майже повністю знищена.

Кантемирівська танкова дивізія у 
складі 1-ої танкової армії – гордість ро-
сійської верхівки. Це одна з основних 
ударних сил, на яку покладалися оку-
панти. Нині вона розгромлена ЗСУ.

У перші дні вторгнення колони тан-
кістів зайшли на Сумщину, але через по-
тужний опір українських військових не 

змогли йти далі. Через це закріпилися 
у Тростянці, де їхні солдати мародери-
ли, облаштували катівню, розстрілюва-
ли цивільних й били з танка по лікарні.

Наприкінці березня вони воювали 
уже не з місцевими, а з 93-ю бригадою 
«Холодний яр», яка звільнила Тростя-
нець. Заступник командира батальйону 
бригади Олександр Сосовський розпо-
вів, що на початку березня вони затро-
феїли перший російський танк Т-80: 
«Ми переконалися, що це саме вони, 
коли пішла знищена техніка і ми могли 
дістатися до документів, карт, шевро-
нів, військових квитків. Тоді ми змогли 
документально підтвердили хто перед 
нами. Коли розумієш, що ворог потуж-
ний, але ти можеш його бити».

Завдяки документам українські вій-
ськові дізналися, що взяли в полон 
«елітних» росіян, які з Сумщини плану-
вали йти на Київ, бо їхні колони сягали 
100-300 одиниць. Наприкінці березня 
«елітних кантемирівців» розгромили, 
а їхні залишки тікали до росії. Потім їх 
перекинули на Ізюм і там ворог знову 
зустрівся з «Холодним яром».

За даними Головного управління роз-
відки, на середину березня близько 100 
танкістів здалися в полон. Загалом май-
же 300 їхніх одиниць техніки знищи-
ли і затрофеїли наші військові. Також 
близько пів тисячі «кантеримірівців» 
загинули.

BIHUS info

Вагітна  
у полоні

Медики — це люди, що йдуть одра-
зу за військовими. На лінії фронту, в іє-
рархії суспільства лікарі займають одне 
з найважливіших місць. На війні з Ро-
сією білі халати виконують ще більше 
роботи.

Однією з таких є Мар’яна Мамонова. 
Лікарем вона мріяла стати з дитинства 
— і стала військовим медиком у Бердян-
ську. Сама дівчини родом з Рівненщини, 
Млинова. Війна у 2022 році застала її у 
Маріуполі. Дівчина щойно дізналася — 
вона при надії.

Тоді ще ніхто не розумів, у яке пе-
кло росіяни перетворять місто за кіль-
ка днів. Мар’яна разом з колегами та де-
сятками цивільних переховувалися від 
обстрілів у металургійному заводі іме-
ні Ілліча. Медикиня рятувала життя ін-
ших, попри свою вагітність. 

У квітні всіх, хто був на заводі, за-
хопили в полон кадирівці. Про те, що 
Мар’яна також в руках окупанта, її рід-
ні дізналися з відео, поширеного ними. 
Вона була єдиною серед чоловіків. 

Сестра Ганна згадує: востаннє чула 
Мар’яну ввечері 4 квітня. Уже ранком, 
5 квітня, стало відомо, що бойова меди-
киня опинилася в полоні. Відтоді зві-
сток про неї не було. 

«Коли був останній обмін полонени-
ми, я побачила, що виміняють медика. 
Я була така впевнена, що це — Мар’я-
на… але мені так ніхто й не подзвонив», 
– розповідає її мама.

Від уже обміняних полонених укра-
їнців батьки дізналися: їхню Мар’яну 
утримують в Оленівці. Попри жахливі 
умови перебування, ті запевнили: до ді-
вчини військові ставляться краще, аніж 
до інших полонених, бо вона вагітна. 

Зараз Мар’яна на останніх тижнях ва-
гітності. Рідні переживають, що дівчина 
народить не вдома, а також, що дитину 
можуть забрати окупанти.

Вікторія Мельник

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
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ОДНИМ РЯДКОМ

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 2900 5000

р. Грунь, м. Гадяч 1 2900 5000

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 та-
зостегнового суглоба. У нас уже не має таких коштів, 
тому просимо друзів, знайомих і небайдужих людей 
фінансової допомоги, щоб не опинився в інвалідно-
му візку. Бог віддячить кожному із вас. Приват Банк 
- 4149 49913 307 3252 Юрій Іванович Білоцерківець. 

Банк Аваль – 4149 5001 0162 9957 Лідія Андріївна 
Верещака (дружина).

Гадяцький ВП ДУ «Полтавський ОЦ КПХ МОЗ» 
інформує, що радіаційний фон в місті Гадяч за мину-
лий тиждень становив 12,0 мкр/год при середніх ба-
гаторічних показниках до 1986 року 12-14 мкр/год.

Згідно моніторингу з 12.09.2022р. по 18.09. 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 шкід-
ливими речовинами: Дослідження проводилися на 
вміст фенолу, свинцю, аміаку, азоту діоксину, ангід-
риду сірчаного, вуглецю оксиду. В місті Гадяч лабо-
раторний контроль проведено в 1 визначеній точці 
пл. Соборна, 15. В атмосферному повітрі шкідли-
вих речовин в концентрації, 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 наказом 
МОЗ №683 від 22.04.22р . Відхилень по санітарно - 
хімічних показниках не виявлено. Відхилення від 
нормативу по мікробіологічних показниках виявле-
но в 1 пробі - виділено загальні колі форми ( пл. Со-
борна,15). В зв’язку з мікробним забрудненням пит-
ної води, населенню міста рекомендуємо для пиття 
вживати кип’ячену воду до нормалізації показників 
якості питної води. 

Результати лабораторних досліджень доведено до 
відому керівництва Гадяцького ВУЖКГ, 

Гадяцької міської територіальної громади та Ми-
ргородського районного управління Держпродспо-
живслужби в Полтавській області.

З джерел децентралізованого питного водопоста-
чання (шахтні колодязі с. Вельбівка, с. Лютенька) 
досліджено 2 проби питної води на вміст нітратів, 
перевищення гігієнічного нормативу (50 мг/дм3) не 
виявлено.

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»

Наші гадячани Дмитро Кизь та Олександр Клі-
тинський отримали відзнаку - медаль «За оборону 
рідної держави» від голови Тростянецької громади 
Юрія Бови. З нагоди святкування Дня міста Тро-
стянець хлопців відзначили за активну громадян-
ську позицію, розробку та координування проєкту 
«Щит».

ФБ Олексія Матюшенка
******

Авто на фронт
Дорогі мої рідні, друзі, знайомі і всі-всі, хто долу-

чився до збору коштів на автомобіль для наших за-
хисників. Минув майже місяць від початку збору. 
З 19 серпня зібрано 72100 гривень. Необхідна сума 
близько 126000 гривень. Збір триває, кожна гривня 
важлива. Від імені наших воїнів щира подяка всім не-
байдужим за допомогу. 

Карта Приват Банк 4731 1856 3256 7340, Інна 
Ясницька.

Facebook сторінка Інни
******

Кулемет та понад 200 набоїв до нього 
тракторист агропідприємства виявив 14 вересня, 

під час дискування бур’яну на узбіччі автодороги, не-
подалік Веприка. Про зброю з боєприпасами близь-
ко 12:30 чоловік повідомив поліцейським офіцерам 
Великобудищанської громади.

******
У серпні «Укрпошта» виплатила 9,4 млрд грн пен-

сійних виплат для 2,5 млн пенсіонерів. У Полтав-
ській області виплата пенсій вийшла на довоєнний 
рівень: 98-100%.

******
Нагрудний знак «Відмінник лісового господар-

ства» вручили директору ДП «Гадяцький лісгосп» 
Ігорю Федяю.

******
Лариса Труш призначена новим начальником від-

ділу культури і туризму Гадяцької міської ради, з 19 
вересня вона приступила до виконання посадових 
обов’язків.

******
Державними виконавцями Гадяцького відділу 

ДВС протягом 8 місяців 2022 року на користь ді-
тей перераховано від батьків 8,8 мільйонів гривень 
аліментів.

Разом з тим, наголошуємо, що в період дії воєнно-
го стану відрахування аліментів із заробітної плати 
чи інших доходів боржника залишається незмінним.

******
Після бойових дій у Великобудищанській громаді 

виявили людські останки трьох загиблих російських 
військових. Їх передали Червоному Хресту, аби ті 
віддали їх російській стороні, передає Зміст.

******
Сектор реагування патрульної поліції відділення 

поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП, повідом-
ляє, що з 17 вересня 2022 року, водіїв, які порушують 
правила зупинки та стоянки на перехресті з круговим 
рухом, яке знаходиться по площі Миру у м. Гадяч бу-
дуть притягувати до адміністративної відповідально-
сті за ч.1 ст. 122 КУпАП.

******
Із 1 жовтня мінімалка збільшиться на 200 грн — до 

6 700 грн на місяць. Погодинна зарплата зросте на 1,2 
грн — до 40,46 грн. Якщо врахувати податок на дохо-
ди фізосіб (ПДФО чи прибутковий податок) у розмі-
рі 18% і військовий збір у розмірі 1,5%, то «чистими» 
МЗП становитиме 5 393,5 грн (зараз 5 232,50 грн).

******
З початку року у Гадячі поліцейські зареєстру-

вали чотири випадки жорстокого поводження із 
тваринами.

******
З 24 лютого, під час воєнного стану, Міграцій-

ною службою Полтавської області, оформлено по-
над 81,6 тисяч паспортів для виїзду за кордон, що на 
53% більше в порівнянні з аналогічним періодом ми-
нулого року.

******
У ДНЗ «Гадяцьке ВПАУ» 16 вересня проходили 

малі Олімпійські ігри, де учні продемонстрували рі-
вень фізичної підготовки.

******
У серпні, 79% українців хотіли би вступу України 

до НАТО до 2030 року, у травні таких було 73%. То-
рік у грудні, за приєднання до Північноатлантично-
го альянсу виступали 48% опитаних. Крім цього, 92% 
українців хочуть приєднання України до ЄС.

Інспекція по контролю за благоустроєм, екологіч-
ним та санітарним станом у Полтаві відзвітувала про 
свою роботу, в період з 12-18 вересня. Було виявлено 
або усунено: стихійні сміттєзвалища, сміття біля кон-
тейнерних майданчиків, відсутність люків та кришок 
оглядових колодязів, провали асфальтного ґрунтово-
го та іншого покриття. А також, розглянуто 47 скарг, 
заяв та інформаційних запитів.

Нажаль, у Гадячі поняття «благоустрій» відсутнє 
взагалі. У публічному просторі немає жодного зві-
ту про роботу інспектора Миколи Сергієвського, а 
про інспекцію годі й говорити, і, відповідно, ніяких 
ознак діяльності. Жителі вул. Параки Богдана (ко-
лишня Молодіжна) вже більше року благають від-
ремонтувати дорогу, яка після дощу перетворюється 
на суцільну річку. До контейнерів для сміття взагалі 
підходити страшно – бруд, сморід та розірвані бродя-
чими собаками пакети з розсипаним вмістом. Буває 
і таке, що до самого контейнера підійти неможливо, 
адже коли вони переповнюються, люди багатошаро-
во складають сміття біля них. Стихійні звалища, за-
звичай, впорядковуються небайдужими місцевими 
жителями. Дорожнє покриття – окрема і досить бо-
люча тема нашого міста. І мова не тільки про дороги, 
а й про тротуари. На деяких тротуарах залишається 
тільки згадка про асфальт, на деяких його взагалі не-
має. Про відсутність люків та кришок ми нещодавно 
писали, коли у один із люків колектора провалив-
ся хлопчик. Нагадаємо, що два люки колектора за-
крили у той же день, відразу після інциденту, інші 
ж три – досі залишаються відкритими. Якщо ж про-
гулятись містом і детально перевірити кожен люк, 
можна знайти чимало роботи для інспектора по бла-
гоустрою, сюди ще можна додати і бур’яни, і напів-
зруйновані східці. Хтось скаже: «Не на часі», «Не-
має коштів» чи «Є важливіші справи» і частково буде 
правий. Але ж всі ці проблеми були і до війни. Бай-
дужість до потреб і проблем мешканців громади та 
не виконання своїх посадових обов’язків також були 
до війни. 

Влад Лидзарь

Це вже друга передплатна кампанія, яка прово-
диться під час воєнного стану в країні. Працюючи 
в складних умовах Укрпошта не припиняє свою ро-
боту, роблячи все для того, щоб клієнти могли пе-
редплатити та отримувати у подальшому необхідні 
періодичні видання. Передплатити вітчизняні ви-
дання можна:

газети і журнали загальнодержавної сфери розпов-
сюдження до 16 грудня 2022 року;

місцеві видання (обласні, міські, районні) до 25 
грудня 2022 року.

Щоб оформити передплату «Базар Медіа 
в Україні» звертайтеся до листоноші 
або у відділення «Укрпошти».

«БМ»

ЕКОБЮЛЕТЕНЬ

ТЕРМІНОВО 
ПОТРІБНА ВАША 
ДОПОМОГА! 

ЯК ТРЕБА РОБИТИ 
– І ЯК Є У НАС

УКРПОШТА З 12 ВЕРЕСНЯ 
ВІДКРИЛА ПЕРЕДПЛАТУ 
ГАЗЕТ І ЖУРНАЛІВ  
НА 2023 РІК

19 вересня, під час виконання бойового 
завдання, у Донецькій області загинув житель 

Гадяцької громади  
ВІТАЛІЙ ВОЛКОВ 1974 року народження.

Він працював фельдшером у Гадяцькій МЦЛ.
Щиро співчуваємо рідним та близьким ГЕРОЯ.

СУМНА ЗВІСТКА
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Минулого тижня
народилося 
5 немовлят

8 осіб 
пішли
з життя

7 пар
одружилися

2 пари 
розлучилися

В умовах російської агресії дорожнє господарство 
України лишилось головного постачальника техніч-
ної солі – ДП «Артемсіль». Альтернативні варіанти 
матеріалів будуть значно дорожчими. В рази зрос-
ла і вартість паливно-мастильних матеріалів. Про це 
повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтав-
ській області.

Відтак, служба зауважує, що першочергово обро-
бляти протиожеледною сумішшю та очищати від сні-
гу будуть ті автошляхи, якими йде найбільший тра-
фік і рухаються військові та гуманітарні вантажі.

Закликаємо вже зараз подбати про оснащення ва-
шого авто. Зокрема вчасно замінити гуму, мати ло-
пату, щітки, трос, запас палива, теплі речі,  зарядні 
пристрої.

Пенсіонер у присутності свідків публічно прослав-
ляв російську федерацію та її армію, вказуючи про те, 
що ця земля належить їм. Окрім цього, підтримував 
політику останньої щодо України, зокрема, військо-
ву агресію. Дід з Охтирки стверджував, що при оку-
пації рф наведе порядок та намагався у цьому пере-
конати інших присутніх. Усе це відбувалося одразу 
після авіабомбардувань Охтирки росією 24 лютого. 

 Уродженець брянської області рф за радянських 
часів переїхав працювати до Хоролу. Після початку 
повномасштабного вторгнення у нього стався кон-
флікт через схвалення дій окупантів. Суд дав йому 5 
місяців ув’язнення, але їх він відбув перебуваючи під 
вартою з березня, тому чоловік вийшов на свободу. У 
Шишацькому районному суді йому винесли вирок – 
2 роки позбавлення волі умовно.

На земельній ділянці 37-річного жителя одного із 
сіл Лютенської тергромади поліцейські виявили по-
над сотню рослин конопель, а в господарському при-
міщенні його домогосподарства – висушені частини 
нарковмісних рослин. Чоловікові вручили підозру у 
вчиненні двох кримінальних правопорушень.

Протиправні дії чоловіка задокументували слідчі 
відділення №1 (м Гадяч) Миргородського райвідді-
лу поліції, на підставі інформації від дільничних офі-
церів поліції.

Під час проведення слідчими санкціонованого су-
дом обшуку вилучено більше ніж 100 рослин коно-
пель, понад 200 грамів їх висушених фрагментів та 
кустарний пристрій для вживання наркотиків. Речо-
ві докази направлені на судову експертизу.

За процесуального керівництва Миргородської ок-
ружної прокуратури, слідчим підрозділом повідом-
лено фігурантові про підозру у вчиненні двох кри-
мінальних правопорушень: незаконне зберігання 
наркотичного засобу (частина 1 статті 309) та неза-
конне вирощуванні рослин конопель у кількості п’ят-
десят і більше рослин (частина 2 статті 310) Кримі-
нального кодексу України.

Миргородський райвідділ поліції

За останні дні після деокупації Харківської облас-
ті СБУ встановила місцезнаходження і затримала 16 
місцевих колаборантів. Про це повідомили у Служ-
бі безпеки України.

«13 з них вже повідомлено про підозри у вчиненні 
злочинів та одинадцятьом обрано запобіжні заходи у 
вигляді тримання під вартою. Загалом у звільнених 
населених пунктах Харківщини співробітники СБУ 
провели поглиблену перевірку близько 7 тисяч осіб», 
– розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.  Також у 
ході оперативних дій на звільнених територіях спів-
робітники СБУ отримали повні списки з установчи-
ми даними представників колишньої окупаційної ад-
міністрації та осіб, які співпрацювали з ними.

За 9 місяців цього року за фактами шахрайства роз-
почато понад 1770 кримінальних проваджень. За по-
передніми підрахунками, шахраї завдали збитків гро-
мадянам на суму близько 46 мільйонів гривень.

За інформацією Управління карного розшуку по-
ліції Полтавщини, нині серед найпоширеніших ша-
храйських схем є такі: шахрайства, вчинені псевдо 
працівниками банків; інтернет-шахрайства; «родич у 
біді»; щодо оренди житла, працевлаштування за кор-
доном; «міняємо старі гроші на нові»; «зняття порчі»; 
«Ви виграли автомобіль» тощо.

 Відділ комунікації поліції Полтавщини

РОСІЯН НЕ ЗМІНИТИ

ЧЕРЕЗ ВТРАТУ 
ПОСТАЧАЛЬНИКА СОЛІ, 
ВЗИМКУ НАС ОЧІКУЮТЬ 
ПРОБЛЕМИ НА ДОРОЗІ

СБУ ЗАТРИМАЛА 
16 КОЛАБОРАНТІВ

ВИРОЩУВАВ 
КОНОПЛЮ ТА 
ЗБЕРІГАВ КАНАБІС

ОБЕРЕЖНО! ШАХРАЇ!

Так, у січні-липні 2022 року експорт товарів з Пол-
тавської області становив 1 млрд 204,8 млн доларів, 
або 60,2% порівняно з аналогічним періодом 2021 
року. При цьому імпорт склав 758,7 млн доларів, або 
94,4%. Позитивне сальдо торгівлі склало 446 млн до-
ларів (у січні-липні 2021 року також позитивне скла-
дало 1 млрд 198,7 млн доларів). Коефіцієнт покриття 
експортом імпорту склав 1,59 (2021р.  — 2,49).

Найбільші доходи наша область отримує від екс-
порту залізної руди (майже дві третини від загально-
го обсягу — $798 млн), зернових культур ($96 млн) 
та олії ($55 млн), залишків харчової промисловості 
($40 млн), насіння ($29 млн), машин та обладнання 
(22,7 млн), текстилю ($19 млн). Для порівняння, екс-
порт товарів з усієї України за перші 7 місяців 2022 
року склав 25,6 млрд доларів (72,2% від аналогічно 
періоду минулого року). При цьому імпорт склав 29,8 
млрд доларів (79,8%). Тобто Держслужба статисти-
ки фіксує негативне торгове сальдо у 4,2 млрд дола-
рів (що у 2,2 рази більше, ніж 2021).

Головне управління статистики у Полтавській області.

У Миргородському районі зареєстровано факт за-
бруднення землі сільськогосподарського призначен-
ня. Про факт порушення порядку утилізації відходів 
до поліції повідомили представники територіальної 
громади.

За попередньою інформацією органу досудового 
розслідування, водій вантажівки-асенізатора злив 
зібрані з домогосподарств нечистоти у соняшникове 
поле, неподалік селища Ромодан. Відібрані з місця 
події зразки ґрунту спрямовані на судову експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом районного 
відділу поліції, за процесуального керівництва Мир-
городської окружної прокуратури, відомості внесені 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за части-
ною 1 статті 239 (Забруднення земель відходами, 
шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спе-
ціальних правил) Кримінального кодексу України.

Санкція згаданої статті передбачає покарання у ви-
гляді накладання штрафу від 17000 до 68000 грн або 
позбавленням права обіймати певні посади чи за-
йматися певною діяльністю на строк до трьох років.

За інформацією Миргородського райвідділу поліції

Командувач оперативно-тактичного угрупован-
ня «Суми» й генерал-майор Олександр Нестеренко 
провів «обкатку танком» бійців добровольчого фор-
мування Богодухівської громади. Навчання відбули-
ся 14 вересня на одному із полігонів, де інструктори 
бригади територіальної оборони Полтавщини прово-
дять тренування.

Ворожа трофейна техніка, що дісталася підрозді-
лам Полтавської територіальної оборони, воює на 
сході України й використовується для навчань в Бо-
годухові. Під час навчань, командувач ОТУ «Суми» 
вручив пам’ятний коін одному з інструкторів.

Під час подій, що відбувалися на півночі Полтав-
ської області в кінці лютого – на початку березня, які 
назвали «гадяцьким сафарі», бійці Полтавської бри-
гади територіальної оборони захопили чимало тро-
феїв. Завдяки ним створили танкову роту «Лтава». 
Танкісти пройшли бойовий вишкіл, нещодавно опа-
нували стрільбу із закритих позицій та вирушили на 
бойові позиції.

 Глобинська окружна прокуратура передала до суду 
обвинувальний акт щодо начальниці одного з відді-
лень «Укрпошти». Її судитимуть за ч. 1,3,4 ст. 191 
ККУ. Під час слідства встановили, що протягом груд-
ня 2019 — січня 2020 року привласнила понад 350 
тис. грн. Гроші призначалися для виплати пенсій, 
субсидій та інших соціальних допомог. Під час роз-
слідування підозрювана відшкодувала «Укрпошті» 
всі кошти. 

Полтавська обласна прокуратура

Миргородською окружною прокуратурою переда-
но до суду обвинувальний акт стосовно голови одно-
го з фермерських господарств району за зловживан-
ня повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки, 
та службове підроблення офіційних документів (ч. 2 
ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у квітні 2019 року обвинува-
чений виготовив та підписав протоколи зборів за-
сновників селянського (фермерського) господарства 
та попри відсутність родинних зав’язків прийняв до 
господарства 12 місцевих жителів. У подальшому 
вказані особи на підставі поданих заяв і за згодою го-
лови відповідно до рішень сесії селищної ради отри-
мали у власність землю, що перебувала у постійно-
му користуванні фермерського господарства. У січні 
2020 року голова виключив жителів зі складу фер-
мерського господарства.

Унаслідок таких дій земельні ділянки загальною 
площею майже 34 га вибули з комунальної власності 
територіальної громади, чим останній завдано шко-
ду на суму понад 2,5 млн грн, з метою відшкодуван-
ня якої прокуратурою до обвинуваченого пред’явле-
но позовну заяву.

За процесуального керівництва Миргородської 
окружної прокуратури досудове розслідування у 
кримінальному провадженні здійснювалося Ми-
ргородським районним відділом поліції Головно-
го управління Національної поліції в Полтавській 
області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

ФЕРМЕР ПРИВЛАСНИВ 
34 ГА ЗЕМЛІ

ПРАЦІВНИЦЮ 
«УКРПОШТИ» 
ПІДОЗРЮЮТЬ 
У ВИКРАДЕННІ

ВИЛУЧЕНИМИ 
ТАНКАМИ НИЩАТЬ 
ВОРОГІВ НА СХОДІ Й 
НАВЧАЮТЬСЯ НА НИХ 
У БОГОДУХОВІ

ЗЛИВ НЕЧИСТОТИ 
У ПОЛЕ

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ 
ВПАВ МАЙЖЕ НА 40%
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Документ розроблено з урахуванням 
базового сценарію розвитку економіки, 
кажуть у Кабінеті міністрів. Він передбачає 
складний період для всіх: ані підвищення 
мінімалки, ані перерахунок мінімальної 
пенсії, ані інвестиції у проєкті не сплановано. 
Українська скарбниця буде дефіцитною, вся 
надія на зовнішні кредити, причому левову 
частку всіх коштів спрямують на оборону 
країни від російських окупантів.

Що передбачили у документі?
Кабмін під час розроблення проєкту бюджету ви-

користав консервативний прогноз. Він передбачає 
зростання економіки в 2023-му лише на 4,6% (піс-
ля падіння цього року на 33,2%). Були й позитивніші 
оцінки, які передбачали зростання ВВП більш ніж на 
15%. Ситуація насамперед залежить від того, як швид-
ко Україна зможе вибити окупантів зі своєї території 
та завершити війну.

Якщо прогноз уряду виявиться правильним, на 
українців чекає вкрай складний рік. Ціни зростуть на 
30% (2022-го – на 30,1%). Тобто у сумі за два роки ку-
мулятивне зростання цін становитиме 60,1%. Водно-
час зарплати в 2023-му збільшаться лише з 14 025 до 
18 508 грн. Зросте рівень безробіття: з 27,9 до 28,2%. 
Це критична цифра.

Простіше кажучи, ціни злетять, знайти роботу ста-
не важче, а реальний добробут українців зменшить-
ся. При цьому дефіцит держбюджету становитиме 
20% ВВП, коштів на соціальну підтримку українців 
за умов війни практично немає. Ще один важливий 

показник – курс долара. Наприкінці наступного року 
вартість валюти досягне психологічної позначки 50 
грн/$. Середній за рік курс становитиме 42,2 грн/$.

Найскладніше буде пенсіонерам і тим, хто отримує 
мінімалку. Ні прожитковий мінімум (а разом із ним 
мінімальна пенсія), ні мінімальна зарплата (а разом 
із ним і гарантії для пенсіонерів, які виконали вимоги 
щодо стажу) переглядатися не буде.

Мінімальна зарплата буде на рівні 6700 грн (з 1 
жовтня 2022-го та весь 2023-й);

Мінімальна пенсія буде на рівні 2093 грн (з 1 груд-
ня 2022-го та весь 2023-й).

У бюджеті передбачено покриття дефіциту Пенсій-
ного фонду на рівні 232,9 млрд грн. У цій сумі не за-
кладено витрат на підвищення мінімальної пенсії (бо 
його не буде). Під питанням залишається березнева 
індексація. У Мінсоці розповіли, що й самі не знають, 
буде воно чи ні. Все залежить від фінансового стану 
країни до цього моменту.

Головна проблема – дефіцит бюджету становити-
ме 20% ВВП. Всю цю «дірку» доведеться покривати 
за рахунок зовнішніх запозичень. Щоправда, є надія, 
що йдеться не лише про кредити, а й про безповорот-
ну допомогу. Важливо також враховувати, що Україна 
до повномасштабної війни левову частку свого бюдже-
ту витрачала на виплату та обслуговування держборгу.

У 2023-му доведеться повернути 414,9 млрд інозем-
цям і 316 млрд грн українцям, які давали кредити дер-
жаві, купуючи облігації внутрішньої держпозики. При 
цьому для виконання бюджету доведеться взяти кре-
дит на 1,426 трлн грн.

До речі, про податки: обіцяну податкову реформу 

(зниження більшості ставок до 10%) у проєкті доку-
мента не передбачили. Надходження від ПДВ має ста-
новити 129 млрд грн, податок на прибуток (який у ме-
жах анонсованої реформи зовсім хотіли скасувати) 
– 132 млрд грн.

Хто та скільки грошей отримає
Більшість відомств та міністерств отримають уріза-

ні бюджети. Більшість, але не всі. Наприклад, додат-
ково 3,3 млрд грн виділять ГУР Міноборони (до 11,8 
млрд грн).

Міністерство оборони додатково отримає 233 млрд 
грн (загальний бюджет становитиме 857,9 млрд грн, 
що на 37% більше). Незначно збільшать також бюдже-
ти СБУ, МЗС, МВС (близько 2-5%). На 3% вирішив 
збільшити свій бюджет і Мінфін, який розробляв го-
ловний фінансовий документ країни.

Абсолютним рекордсменом за обсягом падіння фі-
нансування стане Міненерго (мінус 188 млрд, або на 
97% менше коштів). Це пояснюється тим фактом, що 
традиційно величезні бюджети міністерство отриму-
вало на компенсацію утримання тарифом, цю суму 
вже надали в 2022-му.

Також через економію на капітальних інвестиціях 
65% бюджету втратить Мінінфраструктури. Майже 20 
млрд грн від Мінекології перейдуть до Кабміну (вони 
ж фінансуватимуть Держспоживслужбу). Загалом бю-
джет передбачає урізання видатків для всіх, крім си-
ловиків, МЗС та Мінфіну.

Складні часи потребують складних рішень. Наймен-
ше отримає навіть Мінсоц (мінус 19 млрд грн, що на 
5% менше). Хоча традиційно це відомство фінансує 
субсидії, керує Пенсійним фондом і має значний бю-
джет, який збільшується з кожним роком.

Однак також варто враховувати, що ситуація і 
в економіці, і в бюджеті України може кардиналь-
но змінитися. Якщо російського окупанта вдасть-
ся найближчими місяцями вигнати з території кра-
їни, а росія капітулює, Україна має шанси на більш 
суттєве зростання економіки вже в найближчому 
майбутньому.

Віктор Іваненко розповів, що запропонував 
підприємцю допомогти армії, щоб 
його автотранспорт пропускали під 
час комендантської години. Натомість 
підприємець заявив, що ці кошти вимагав 
саме голова РВА.
На початку вересня слідство передало до суду ма-

теріали справи стосовно Віктора Іваненка, екс-голо-
ви Миргородської РВА. Його звинуватили у вимаган-
ні 500 тис. грн хабаря від підприємця. За ці кошти він 
нібито обіцяв видати перепустки для безперешкодно-
го проїзду через блокпости й не вилучати його автомо-
білі для потреб ЗСУ. Підготовче судове засідання по 
цій справі назначено на листопад 2022 року.

До «Полтавщини» звернувся Віктор Іваненко з про-
ханням розповісти про суть справи більш широко. 
Лейтмотив його розповіді — у районі з 2014 року іс-
нував рахунок громадської організації, на якій міс-
цеві аграрії добровільно перераховували кошти. Ад-
міністрація була лише комунікатором між районним 
бізнесом та військовими. За допомогу армії, як він вва-
жає, його саме і судять.

— 24 лютого фермери Миргородського району звер-
нулися до мене і сказали: зберіть нас, ми хочемо до-
помогти армії. 25-го числа домовились, що ми будемо 
перераховувати кошти на рахунок громадської орга-
нізації, а адміністрація виступає координатором між 
військовими та аграріями.

Заявник до поліції — це потужний підприємець, 
який скуповує у населення молоко і перепродує його 
на заводи. Це мій однокласник. Ми не товаришували, 
але й ніколи не ворогували. Він звернувся до мене з 
проханням, щоб його транспорт не зупиняли протягом 
дії комендантського часу. Я запропонував йому напра-
вити відповідне клопотання. Також порадив йому до-
помогти армії, щоб до нього із розумінням ставили-
ся на блок-постах тієї ж тероборони. Він відмовився. 
Сказав, що він є платником податків і цього достат-
ньо, а також що війна його не стосується, адже він про-
сто бізнесмен.

Після тієї розмови минув певний час. Він знову 
звернувся до мене, цього разу до попереднього про-
хання ще додав посприяти, щоб у нього не вилучали 

техніку для потреб ЗСУ. Я відповів, що це вимога за-
кону. Єдине, що можна зробити, це врахувати його ін-
тереси та домовитись, щоб вилучали ту техніку, яка 
має найменше значення для підприємства. Його це не 
влаштувало. Попросив мене з ним зустрітися для об-
говорення цих питань.

На зустрічі (яка вже на той час фіксувалася ним для 
правоохоронних органів) він знову порушив цю про-
блему, я повторив, що можна лише забронювати пев-
ний транспорт, а перепустки він може отримати вже 
через три дні. Натомість запропонував йому допомог-
ти продуктами харчування для військових або добро-
вільним внеском через вказану громадську організа-
цію, як робили це інші підприємці Миргородщини. У 
відповідь він запропонував заплатити кошти особисто 
мені, а не на рахунок фонду, але я відмовився. З часом 
вказаний підприємець отримав від адміністрації пе-
репустки для свого транспорту. Без жодних умов його 
прохання було задоволено, і без затягування. Після 
цього він вже міг і не сплачувати благодійну допомо-
гу на рахунок ГО. Але він телефонував і заявляв про 
свою готовність перерахувати кошти на фонд. Саме 

в той час до РВА надійшло звернення від командира 
військової частини про потребу у тепловізорах та коп-
терах. Тому я звернувся до підприємця, щоб саме він 
придбав це обладнання. Мої аргументи — зробимо про 
твою допомогу пост у соцмережах, з фотографіями, з 
подяками тобі за допомогу, це побачать люди. Спочат-
ку він погодився, але наступного дня відмовився, бо 
йому при закупівлі потрібно було б сплатити ПДВ, а 
це додаткові витрати, тому знову запропонував дати 
кошти мені особисто. Я знову сказав, що це потрібно 
робити тільки через фонд. Лише через 10 днів після 
отримання перепусток, він перерахував 50 тис. грн на 
рахунок ГО і в той же день мене заарештували. Мов-
ляв, я отримав неправомірну вигоду шляхом вимаган-
ня. Хоча я не вимагав цих коштів і не маю стосунку ні 
до ГО, ні до їх банківського рахунку. Сама організація 
допомагає збройним силам України ще з 2014 року, 
має значний авторитет у Миргородській громаді та 
серед військовослужбовців. Всі свої операції по заку-
півлям проводить прозоро та звітує перед благодій-
никами та відповідними службами. За роки діяльно-
сті фонд витратив на потреби армії близько 7 млн грн.

Фактично, я можу констатувати, що мене будуть 
судити за те, що я хотів допомогти ЗСУ. Оце і є мій 
«злочин», на думку сторони обвинувачення. Наразі, я 
вважаю, на мене тиснуть правоохоронці. Суд наклав 
арешт на все моє майно, із забороною права користу-
вання. Стаття це дійсно передбачає, без проблем. Але 
поліція наполягає, що мої арештовані автомобілі ма-
ють перебувати лише на штрафмайданчику у райвід-
ділі (хоча в ухвалі суду цього не прописано), автомо-
білі законно можуть стояти і у мене в гаражі.

До того ж я неодноразово просив слідчого та про-
куратуру дозволити мені виїзд в Київ, така у мене була 
потреба для зустрічі з адвокатом. Запобіжний захід 
обумовлював, що для виїзду за межі міста я мав пого-
джувати це із слідством. Це я законослухняно і робив. 
Однак кожного разу я отримував тільки відмови. Ві-
ктор Іваненко також не відкидає можливості, що фак-
тичне руйнування осередків організованого волонтер-
ського руху у районі можна розглядати як завдання 
ворожих сил.

БЮДЖЕТ-2023
ЗАМОРОЗЯТЬ ЗАРПЛАТИ ТА ПЕНСІЇ, 
ФІНАНСУВАННЯ УРІЖУТЬ МАЙЖЕ ВСІМ

ЕКС-ГОЛОВА МИРГОРОДСЬКОЇ РВА:  
МЕНЕ СУДЯТЬ ФАКТИЧНО ЗА ДОПОМОГУ ЗСУ
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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

38
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
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17 та 18 вересня відвідали наших захисників 
у Краматорську, Костянтинівці, Миролюбівці, 
Сіверську.
Вантаж доставлено двома екіпажами: Іван 
Волощук - Олександр Плаксін таОлександр 
Крамчанінов - Олександр Кваша.

Доставлено: картопля, буряки, морква, цибуля, час-
ник, кавуни, солодкий перець, яблука, домашні заго-
товки та консервація, засоби гігієни, шкарпетки та 
білизна, чай та кава, ковбаса та сало, ліки, цигарки, 
окопні свічки - Світлана Km і компанія та Ірина Яре-
менко і компанія, газові балони, буржуйки - колектив 
заводу «Горизонт», директор Євген Гончаров, плів-
ка - Юлия Рудченко та Ігор Панченко, плита чавун-
на пічна – Іван Волощук, смаколики – Ольга Бєлих, 
Валентина Качала - Ярмак та Людмила Литвинов-
ська, пиріжки - Валентина Дядечко, Ганна Шесто-
пал та Олена Будник. А найголовніше - дитячі ма-
люнки! Як би ви бачили з яким захопленням воїни 
їх роздивлялися, та як поспішали з цими малюнками 
фотографуватися.

Дякуємо від імені захисників всій Гадяччині: 
Ручківській, Вельбівській, Веприцькій, Бобриць-

кій, Гадяцькій громадам, колективу «Хітцівські варе-
ники», колективу «Бджілки-трудівниці», працівникам 
офтальмологічного відділення міської лікарні, колек-
тиву КЗ «Дружба», фермерам - Геннадію Пшенично-
му та Роману Юхименку за надане пальне.

Дякуємо за фінансову підтримку для закупівлі 
пального: Наташа Дорогань, Володимир Губа, Оль-

га Бєлих, пані Надії та Ганні із с. Межирич, Лебедин-
ського району.

За фізичну та моральну підтримку всім-всім, мож-
ливо когось не згадала в пості.

Дякуємо всім, хто бореться та наближає Перемогу.

Ви всі неймовірні, реально круті, просто 
МОЛОДЦІ!

Повідомляє на ФБ сторінці волонтерка Олена Будник.
Фото автора

Події розгорталися у селах Веприк, Бобрик 
та Мартинівка, наприкінці лютого на початку 
березня цього року. 
У Веприку, 16 вересня, відбулось погашення марки 

«Гадяцьке Сафарі». На заході були присутні: голова 
Полтавської ОВА Дмитро Лунін, керівник обласної 
Укрпошти Юрій Набасов та автор ескізу Олександр 
Бондаренко, голови територіальних громад Гадяч-
чини. Окрім цього, обласними відзнаками були на-
городжені трактористи місцевого агропідприємства, 
Олексій Вовк та Володимир Іващенко, які спали-
ли три танки «коктейлями Молотова». Останній, до 
речі, наразі перебуває у складі Збройних Сил та про-
довжує нищити окупантів.

«БМ»
Фото «Полтавщина»

ПОЇЗДКА ВІДБУЛАСЯ

У ВЕЛИКОБУДИЩАНСЬКІЙ ГРОМАДІ 
ПОГАСИЛИ МАРКУ «ГАДЯЦЬКЕ САФАРІ»

Повідомляє Гадяцька міська рада

«КИЇВ ЄДНАЄ»
Учасники старшої групи хореографічного ко-

лективу «Едельвейс» поповнили скарбничку 
перемог Гадяцького опорного ліцею імені Лесі 
Українки, здобувши перемогу в Міжнародно-
му фестивалі-конкурсі мистецтв «Київ єднає». 
Днями стали відомі результати конкурсу, який 
проводився в липні за підтримки Міністерства 
культури України та Департаменту культури 
Київської міської державної адміністрації. Пе-
ремогу ювеналам принесла композиція «Дикі 
танці».

Вітаємо
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БУДИНКИ
Продаж

	� БУДИНОК, вул.	Кондра-
тенка,	113.	Газ,	вода,	з/д	
6	соток.	Недорого.	Тел.	
0505976790.	

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

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

	� 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 капре-
монту. Господарські споруди 
- з/п 41,9 м.кв., погріб, город 
6,5 соток. Поряд луки, річка. 
Гарне, мальовниче місце. Ціна 
3 тис. у.о. ТЕРМІНОВО!. Тел. 
0509804216

	� БУДИНОК, р-н школи №4, 
з/п 230 м.кв., 3-поверховий. 
Будинок сучасного планування, 
не потребує ремонту. З/д 17 
соток, приватизована. Госпо-
дарські споруди, двір європей-
ського зразку. Тел. 0996657244

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

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

	� БУДИНОК, с. Млини 
(Лисівка), 48 м.кв., є газ і 
світло, з/д 0,25га., сарай, 
гараж, погріб. Поруч ліс, річка. 
Недорого.  Тел. 0990549626. 

	� БУДИНОК з господар-
ськими спорудами. До річки 
«Псел» 200 м. З/д 23 сотки. 
Пічне опалення. Ціна 130 тис. 
грн. С. Мала Обухівка. Тел. 
0952229500

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

	� БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 
80 м.кв. Всі господарські спо-
руди, зручності. З/д 10 соток. 
Ціна розумна. Недорого. Тел. 
0953995098.

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

	� ЧАСТИНА	БУДИНКУ, непо-
далік центру. Газ, вода, госпо-
дарські споруди, з/д 7 соток, 
приватизована. Можливий 
обмін. Тел. 0955711574.

	� БУДИНОК, невеликий, 
з/д 5 соток, газ, вода. Тел. 
0662906663

КВАРТИРИ
Продаж

 

	� 3-КІМН.кв., 5-й поверх, 
лічильники, опалення централі-
зоване, не кутова, вул. Полтав-
ська, 100. Тел. 0667121463

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

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

	� 3-КІМН.кв., у будинку, де 
раніше був м-н «Горизонт». 
Можливий обмін на 1-, 2-кімн. 
квартиру. Тел. 0995412446, 
0664116050

	� 2-КІМН. кв., р-н Заяр. Інди-
відуальне опалення, сарай, 
погріб. Тепла, суха, світла. Тел. 
0506845013. 

	� 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. 

	� 2-КІМН. кв., 70 м.кв., 
1-поверховий будинок, вул. 
Лохвицька . Індивідуальне опа-
лення, сарай, з/д 0,04га. Мож-
ливо під магазин або офіс. Тел. 
0667789136, 0678692045

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

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

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

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

ГАРАЖІ
Продаж

	� ГАРАЖ, р-н Черемушки, 
погріб, оглядова яма, світло. Тел. 
0660973433

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

	� БУДИНОК на тривалий 
термін. Тел. 0999227532

ЗНІМУ

	� ГАРАЖ в районі цегельного 
заводу. Тел. 0687253078

	� 1-КІМН. кв., у м. Гадяч. Тел. 
0669969634

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

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

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

	� МОТОБЛОК саморобний. 
Тел. 0501885066

АВТО
Продаж

 �  ВАЗ-2107, 2008 р.в., чер-
воний колір. Ціна 60 тис. грн. 
Тел. 0999299805

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 см3, з документами, 
гарний стан. Тел. 0999013881

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� ЩЕБІНЬ	різних	фракцій,	
гранвідсів,	пісок	митий,	
жовтий,	керамзит,	кільця	
каналізаційні	ЗБВ,	діаметр	
1	–	1,5м.	та	кришки	до	них.	
Цемент	М500	+	прокат	бето-
нозмішувача.	Перемички,	
фундаментні	блоки,	Тел.	
0953514363

	� ШИФЕР 8-хвильовий, б/в, 
50шт. Тел. 0509575574. 

	� ТРУБИ, швелера, уголки, 
полоси (залишки). Навіси на 
ворота, хвіртки, двері – різні. 
Прути. Тел. 0996324952

МЕБЛІ
Продаж

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

	� ДИВАНИ б/в: диван-книга – 
4600 грн., малютка – 800 грн. м. 
Гадяч. Тел. 0682864668 

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.(2)

	� ВІСКОТОПКА парова. Бідони 
алюмінієві. Ящики для рамок і 
кормушок. Тел. 0506972756

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

	� КОМПРЕСОР. Тел. 
0669958030

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

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

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

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

	� МЕБЛІ. Стільці. Бак для 
зерна. Сітка рабиця. Бідони. 
Палатка. Каністри. Велосипед 
та взуття дитячі. Ботинки чоло-
вічі, р.42. Телевізор. Відеомаг-
нітофон, колонки. В’язальна 
машина. Китайська роза, фікус. 
Тел. 0955711574.

	� КАРТОПЛЯ, сорт «рів’єра». 
Посадкова, під трактор. Недо-
рого. Тел. 0952229500

	� ГАРБУЗИ. Тел. 0500822215.
	� ВЕЛОСИПЕД спортивний, 

тренажер, коляска, ліжечко. Тел. 
0662180357. 

	� КОТЕЛ газовий «Коростень», 
2-контурний, з автоматикою, б/в. 
Тел. 0509575574

	� КАБАЧКИ великі, 5 грн./шт. 
Тел. 0956433039. 

	� ТЕЛЕВІЗОР «Rainford», 
стільці, «кравчучка», стабілізатор 
напруги. Тел. 0666503404. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Ціна дого-
вірна. Тел. 0953033513. 

	� ДОМКРАТ гвинтовий, елек-
троди д. 3мм., постоянка, 
припой. Тел. 0991642250.  

	� КРІСЛО, таз цинковий, 
посуд, одіяла шерстяні. Тел. 
0992739512. 

	� АКВАРІУМ 100л., розмір 
65х65х30. Є приладдя до нього. 
Тел. 0956927054. 

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

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

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0506740159. 

	� БАНКИ 0,5л. – 10 грн., 1л. 
– 15 грн., 0,25л. – 5 грн. Тел. 
0660482992. 

	� БУРЖУЙКА, бочка для ПММ 
200л., матраци 90х190см. Тел. 
0501885066. 

	� 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.  

	� БУРЯК кормовий, м. Гадяч. 
Тел. 0990321774. 

ТВАРИНИ
продаж

	� КОЗИ	ДІЙНІ.	Тел.	
0504047052

	� ПОНІ пегової масті, дівчинка. 
Або обміняю. Ціна договірна. 
Тел. 0504047052. (14)

	� БИЧОК джерсійської породи, 
вік 3 міс. Або обміняю на зерно. 
Тел. 0504047052. (14)

	� КОЗА кітна. Тел. 0993380215
	� ТЕЛИЦЯ тільна. Ціна дого-

вірна. Тел. 0991821832
	� ТУШКИ бройлерів та кролів. 

Тел. 0995484823, 0992488500
	� ВІВЦІ. Тел. 0667158368
	� КОЗА білого окрасу, шута. 

Удій 3л., після 3-го окоту. Ціна 3 
тис. грн. Тел. 0952229500

	� КОЗЕНЯТА зааненської 
породи. Цапики і кізочки, вік 4 
міс. Тел. 0995586145.

	� КІЗОЧКА «Сніжка», пер-
шокотка, на 75% заанен-
ської породи. Тел. 0660212053, 
0688874299

КУПЛЮ

	� ДВІ	МОЛОДІ	КІЗОЧКИ. 
Недорого. Тел. 0995139836

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

	� МОТОЦИКЛИ Мінськ, Восход, 
ІЖ. Тел. 0660073589

	� КУРЕЙ старих (3 – 5 шт.). 
Для власних потреб. Тел. 
0994594987. 

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

	� ШИФЕР б/в. Тел. 0509884372. 
	� ХОЛОДИЛЬНИК «Донбас 

10-е» у нормальному робочому 
стані. Тел. 0984529417

БЮРО ЗНАХІДОК

	� 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 

	� ВТРАЧЕНИЙ	атестат про 
повну загальну середню освіту 
виданий Миколі	Олексійо-
вичу	Бондару Великобудищан-
ською СШ

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	тех-
ніки.	Ремонт	електроінстру-
ментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, мета-
лопласт – екопласт, каналізація. 
Встановлення лічильників, бой-
лерів, насосних станцій. Вода, опа-
лення. 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	БУДІВЕЛЬ-
НИКІВ	виконає	роботи: каналі-
зація 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 внутрішньої електропро-
водки. 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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	тех-
ніки.	Ремонт	електроінстру-
ментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	тех-
ніки.	Ремонт	електроінстру-
ментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ будь-якої 
складності. Гарантія 15 років. Уте-

29.09.2022

Тел. 0997783885

на ГАЗ-53
Розміром 

8,25*20

КУПЛЮ 
КОЛЕСА

плення будинків, всі види вну-
трішніх робіт. Тепла підлога. Виїзд 
по району. Тел. 0661194638, 
0665947293

	� ПИЛЯЮ	ДЕРЕВО будь-якої 
складності. Можливий виїзд по 
району. Тел. 0667724345

	� ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь, 
гранвідсів, цеглу, глину, землю, 
перегній, гній, дрова рубані. 
Вивезу сміття. Тел. 0669568122

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

	� КАМЕНЩИКИ: кладка будь-
якої цегли, каменю, блоків. Якісно. 
Доступна ціна. Можливий виїзд 
по району. Тел. 0667011653, 
0975799474

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

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 
Кобзаренка» запрошує на 
роботу: ТОКАРІВ. 

 � Заробітна плата: від 15000 до 
20000 грн. Умови роботи: офі-
ційне працевлаштування, соці-
альний пакет, 8-ми годинний 
робочий день, 5-й денний 
робочий тиждень, виплата заро-
бітної плати 2 рази на місяць. Є 
гуртожиток. Наша адреса: Сум-
ська обл. смт. Липова Долина, 
вул. Русанівська,17;  м. Ромни, 
вул. Полтавська, 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. Гетьман-
ська 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 
Майдану 5/1. Тел. 0669923177 
або 0680623070

 � В продовольчий магазин 
у м. Гадяч потрібні ВАНТАЖ-
НИКИ. Тел. 0504044106

 � В продовольчий магазин у м. 
Гадяч потрібна ЗАВІДУВАЧКА 
відділу продуктів харчування.Тел. 
0504044106

 � ТОВ «Агро-Край» на постійну 
роботу потрібен ПРОВІДНИЙ	
ФАХІВЕЦЬ	ІЗ	ЗЕМЕЛЬНИХ	
ПИТАНЬ. Вимоги: вища 
освіта відповідного напрямку, 
вільне володіння ПК. Зверта-
тися за адресою: м. Гадяч, вул. 
Лохвицька, 29. Тел. 0675369805

 � Потрібен ПРАЦІВНИК для 
викопування саджанців. Оплата 
щоденно. Деталі по телефону. 
Тел. 0663294293
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Департамент інформаційної діяльності та комуніка-
цій з громадськістю Полтавської ОВА готується ук-
ласти договір на створення документального фільму, 
послугу оцінюють у 300 тис. грн. Про це стало відо-
мо з порталу Prozorro. Знімальна група має виготови-
ти документальну стрічку на 60 хвилин, який матиме 
робочу назву «Паїсій Величковський. Добротолюбіє. 
Наближення до суті». Попередній кошторис вклю-
чає витрати на зйомки і постпродакшн, серед яких: 
створення сценарію; оплата праці автора, режисерів, 
продюсера, операторів, оператор, редактора, наукових 
консультантів, 4-х акторів, ведучого, звукорежисера, 
музичного редактора, диктора, інженера комп’ютер-
ної графіки, відеомонтажера, стиліст-візажиста, адмі-
ністратора, водія; використання комплекту відеокамер 
формату Full HD, освітлювального обладнання, елек-
тронного стадікаму, моніторів, квадрокоптеру тощо; 
5-денні зйомки у Драгомирній та Нямцькому монас-
тирі у Румунії командою з 6-ти осіб; зйомки у Києві, 
Чернігові, Чигирині, Ржичеві та Івано-Франківській 
області; монтаж, звукозапис, комп’ютерна графіка.

Фахівці зазначають, що ціна за таким кошторисом 
не є завищеною. Але точно це сказати можна було 

б, якби був вказаний перелік і найменування техні-
ки, яку планують використовувати під час створен-
ня стрічки. Зокрема, 75 тис. грн на 10 днів відряджен-
ня по Україні та за кордон для знімальної групи з 5-7 
осіб, на думку місцевих кіновиробників, навіть замала. 
Але якщо одна людина виконуватиме кілька функцій 
і для зйомок використовуватиметься посередня тех-
ніка, то можна говорити про деяке завищення. Термін 
створення фільму — до кінця цього року, ймовірно — 
до 300-річчя з дня народження Паїсія Величковсько-
го. Замовити цю послугу планують ФОПу Дмитру 
Старікову. Це колишній режисер та оператор ОДТРК 
«Лтава». Ідея стрічки належить архієпископу Пол-
тавському та Кременчуцькому Православної церкви 
України Федіру. Сценарій створили ТБ-журналіст 
Анатолій Мішин і журналістка Наталія Іванченко — 
також працівники колишньої «Лтави», які мають ве-
ликий досвід. Судячи з матеріалу «Вечірнього Києва», 
зйомки документального фільму вже розпочалися. Зо-
крема, є відзняті кадри у Києві. Участь у зйомках бере 
й отець Федір.

Дарина Синицька, «Полтавщина»

ПРО ПОКРОВИТЕЛЯ ПОЛТАВИ ПАЇСІЯ 
ВЕЛИЧКОВСЬКОГО ЗНІМАЮТЬ 
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ
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Каструля червоного борщу в середньому обійдеть-
ся українцям майже у 144 грн. Це на 52% дорожче, 
ніж у серпні 2021 року.

За півроку після повномасштаного вторгнення Ро-
сії в Україну вартість українського борщу зросла на 
27%.

Аналітики проаналізували зростання цін за 6 міся-
ців війни на продукти, що входять до складу тради-
ційної страви.

За підрахунками, понад вдвічі підскочила ціна на 
ріпчасту цибулю – на 114%, середня вартість якої 
становить 42,8 грн/кг. Настільки істотна цінова різ-
ниця пов’язана зі скороченням виробничих площ під 
дану культуру і різким зниженням врожаю цибулі.

Водночас картопля у середньому подорожчала на 
40%, морква – на 48%, а м’ясо свинини – на 30%.

Також значно зросла ціна на томатну пасту – на 
54%. На поличках українських супермаркетів спо-
стерігається відчутний дефіцит томатних соусів та 
пасти, тому що Херсонська область - головний ви-
робник помідорів, кетчупів і томатної пасти – знахо-
диться в окупації.

Найменше з борщового набору подорожчала со-
няшникова олія – ціна зросла на 7%.  А капуста та бу-
ряк, навпаки, подешевшали на 1% та 41% відповідно.

«Замовлення»

В Україні продовжують зростати ціни на яйця. За 
місяць їх вартість у супермаркетах країни зросла на 
5-6 гривень.

Так, у серпні вартість десятка яєць в середньому по 
магазинах складала 31,31 грн., а вже в середині верес-
ня ціна зросла до 38,70 грн. У Гадячі на базарі за де-
сяток домашніх яєць просять 40 гривень, дані на 19 
вересня. 

«БМ» 

Держава підтримує власників житла, які прихи-
стили переселенців і стали учасниками програми 
«Прихисток». 16,5 млн грн отримала Полтавщина 
на виплати за березень-червень – 14,6 млн грн вже 
перерахували жителям області. Громади продовжу-
ють цю роботу, тому тим, хто ще не отримав, скоро 
надійдуть кошти. 

Загалом в усіх громадах на Полтавщині понад 9 ти-
сяч домовласників взяли участь у програмі «Прихис-
ток» і надали житло більше 30 тисячам переселенців. 

Полтавська  ОВАНаразі лише кожен п’ятий - 22,7% - працює та от-
римує зарплату в повному обсязі.

Про це свідчить дослідження кадрового порталу 
grc.ua. 

При цьому частина з тих, хто зараз працює, отриму-
вала неповну заробітну плату від початку війни, але 
зараз компанія повернула докризову суму компенса-
ції. Є випадки затримки заробітної плати.

Втратили роботу через припинення діяльності ком-
панії 19% опитаних. Ще майже 11% українців зали-
шилися без роботи через те, що їх посади скоротили. 
Кожен десятий - 11,3% - втратив роботу внаслідок 
переїзду.

Не втратили роботу, проте зазнали зниження заро-
бітної плати 22,5% респондентів.

Ще 2,7% опитаних зараз перебувають або у безоп-
латній відпустці, або призупинили трудові відноси-
ни через те, що компанія тимчасово припинила свою 
діяльність. 

Зовсім невелика частка - 1,4% - українців не побо-
ялася у період кризи звільнитися за власною ініціа-
тивою через те, що компанії не виплачували їм заро-
бітну плату.

52,3% опитаних зазначили, що вже зараз перебу-
вають у активному пошуку роботи. Ще 16% респон-
дентів планують шукати нову роботу найближчим 
часом.

В опитуванні взяли участь 2600 українців, пра-
цівників компаній різних галузей в усіх регіонах 
України.

 «БМ»

У серпні середня ціна сала зросла на 6,5% – до 132 
грн. У липні кілограм продукту коштував 124,58 грн. 
Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зазначається, що від початку 2022-го року сало по-
дорожчало на 26%. До слова, за один кілограм у січ-
ні просили 100 грн.

Слід зауважити, що вже у вересні закупівельні ціни 
на свинину знову рушили вгору. У західних та цен-
тральних регіонах ціна свинини живою масою пе-
реважно коливалася в межах 68-70 грн за кілограм. 
Дефіцит кондиційної свинини на сході сприяв підви-
щенню цін до 70-73 грн.

ЦІНИ НА СВИНЕЙ 
Наступного тижня, 19–25 вересня ціни на свиней 

живою вагою будуть на рівні 69-70 грн/кг. Про це по-
відомили в аналітичному відділі Асоціації «М’ясної 
галузі». Прогнозоване зростання ціни 3 грн/кг.

Також аналітики зазначають, ціни ростуть і на єв-
ропейському ринку.

На німецькій біржі VEZG ціна на наступний тиж-
день на напівтуші кондиційних свиней зросла до 
-2,10/кг (77,80 грн/кг), на напівтуші свиноматок до 
-1,27/кг (47 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на 
живець також залишається на позначці — 7,6 злото-
го/кг (59,9 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 
6,8–8,2 злотих/кг (53–64,6 грн/кг).

 «БМ»

Про це повідомили у Міністерстві соціальної по-
літики України.

«Загальна чисельність отримувачів (субсидій) на-
разі налічує 2,2 млн. домогосподарств. Взимку за-
звичай ця цифра збільшується, тому очікуємо на рів-
ні минулорічних показників - близько 2,5 млн. - 2,8 
млн. отримувачів», - поінформували у профільному 
відомстві.

На поточний момент середньомісячний показник 
нарахувань допомоги дорівнює 1700-1800 грн. на 
одне домогосподарство.

Як повідомлялося, на надання пільг та субсидій 
на оплату житлово-комунальних послуг, придбан-
ня твердого палива та скрапленого газу в держав-
ному бюджеті на 2022 рік передбачено близько 37,9 
млрд. грн. Масовий розрахунок житлової субсидії 
для одержувачів субсидій на опалювальний сезон 
2022-2023 років буде здійснено органами соціально-
го захисту населення в жовтні 2022 року після отри-
мання відомостей від Державної податкової служби 
України та Пенсійного фонду  України - про доходи 
осіб, від виконавців комунальних послуг - про роз-
мір внесків/платежів, цін і тарифів на житлово-ко-
мунальні послуги.

Виробництво основних олійних культур в Україні 
у 2022 р. може скоротитися на 25% щодо показника 
попереднього року – до 17 млн тонн. Такими оцінка-
ми поділилася Світлана Киричок, аналітик олійного 
ринку ІА «АПК-Інформ».

«Найбільше постраждає ринок соняшнику. Пло-
щі сівби даної олійної у поточному році скорочено 
на 28%, відповідно, обсяг виробництва також буде 
нижчим. За нашими оцінками, валовий збір соняш-
нику скоротиться на 34% – до 10,9 млн тонн, що ста-
не мінімальним показником для України з 2015 р.», 
– уточнила вона.

Обсяги переробки соняшнику в поточному році та-
кож будуть знижені до мінімального за багато років 
показника і, найімовірніше, не перевершать резуль-
тат сезону-2021/22, що завершився, – 11,6 млн тонн 
(також мінімум з 2015/16 МР).

Аgronews.ua

Нацбанк України продовжує моніторинг вилучен-
ня з готівкового обігу підробок гривні навіть за умов 
повномасштабної війни з рф. З січня до липня 2022 
року з обороту вивели вчетверо менше підроблених 
банкнот нацвалюти, ніж за аналогічний період роком 
раніше. Разом з тим, в нашій країні, як і раніше, «хо-
дять» фальшиві гроші.

Про це розповів заступник голови НБУ Олексій 
Шабан.

«За січень–липень 2022 року в Україні з обігу було 
вилучено в чотири рази менше підроблених банкнот 
гривні, ніж за аналогічний період торік. Більшість із 
них низької якості та імітують банкноти старого зраз-
ка – номіналом 500 гривень (зразка 2006 року випус-
ку) та 200 гривень (зразка 2007 року випуску)».

 «БМ»

В Україні з початку війни ціна на хлібну продук-
цію збільшилась на 15-20 відсотків, очікується про-
довження такої тенденції. Причина – із відкриттям 
експорту почала дорожчати пшениця. Про це пові-
домив перший віцепрезидент Всеукраїнської асоці-
ації пекарів Юрій Дученко.

Із його слів, хоч війна позначилась на хлібопекар-
ській галузі, пекарі роблять все можливе для забезпе-
чення українців найважливішим продуктом.

Галузі вдається повністю забезпечувати продо-
вольчу безпеку населення. Суттєво економити та не 
піднімати різко ціни на продукцію дозволяє те, що 
купують природний газ за пільговою ціною. За від-
повідною урядовою постановою, така можливість діє 
до 30 квітня 2023 року.

Зараз виробники дещо розширили асортимент про-
дукції, адже на початку війни в основному випікали 
сорти хліба масового вжитку. Водночас, спостеріга-
ється зниження попиту на хлібну продукцію.

«По галузі в цілому просліджується спад обсягів 
продажів. Що пов’язано з міграцією населення та 
зниженням його купівельної спроможності, а також 
окупацією та руйнуванням частини заводів». За  про-
гнозом, вартість хліба може підвищитися ще на 5-10 
відсотків.
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Природа і систематичність 
російських злочинів в Україні 
свідчать: дії Росії можна 
кваліфікувати як геноцид.

Із перших днів

Міжнародне гуманітарне право ґрун-
тується на трьох основних засадах: без-
умовній забороні атакувати цивільне 
населення та невійськові об’єкти, про-
порційності застосування засобів ве-
дення війни до поставлених завдань, 
дотриманні належних заходів безпе-
ки для збереження життя і майна мир-
них осіб, які перебувають у зоні бойових 
дій. Інакше кажучи, жодній армії сві-
ту не дозволено вбивати мирних меш-
канців чи атакувати цивільні об’єкти, 
а також використовувати невибірко-
ві засоби ураження, коли вони можуть 
створювати загрозу цивільному насе-
ленню. Російські війська, які вдерлися 
до України 24 лютого, почали порушу-
вати міжнародне гуманітарне право вже 
з перших днів.

Залежно від конкретних обставин по-
рушення цього права можна кваліфіку-
вати як воєнні злочини, злочини проти 
людяності чи геноцид. Частина воєн-
них злочинів розцінюється у міжнарод-
ному праві водночас і як злочини про-
ти людяності.

Звинувачення у геноциді вимагає до-
ведення, що дії, передбачені прийнятою 
ООН у грудні 1948 року Конвенцією 
про запобігання злочину геноциду та 
покарання за нього, були вчинені «з на-
міром повністю або частково знищити 
національну, етнічну, расову чи релігій-
ну групу як таку». Відомий антрополог 
і дослідник геноцидного насилля, ди-
ректор Центру дослідження геноциду 
і прав людини Ратґерського універси-
тету (США) Александр Гінтон, харак-
теризуючи у квітні 2022 року російське 
вторгнення до України, підкреслив, що 
«воєнні злочини, злочини проти людя-
ності та геноцид пов’язані спільною ди-
намікою: якщо відбуваються безкарні 
воєнні злочини, вони дуже часто пере-
ростають у злочини проти людяності, а 
ті, своєю чергою, збільшують правдопо-
дібність здійснення геноциду».

Злочин, якого не приховаєш
Уже з перших днів широкомасштаб-

ної агресії почали з’являтися свідчен-
ня, що дії російських окупантів можуть 
мати характер не лише воєнних злочи-
нів, а й геноциду. На це вказували при-
рода і систематичність поведінки росій-
ських військовиків.

2 березня, через кілька днів після 
вторгнення, Національний музей Го-
лодомору-геноциду розмістив на своє-
му сайті звернення, в котрому йшлося: 
«Підступні плани нападу на Україну, 
були розроблені за тією ж адресою, що й 
плани Голодомору-геноциду 1932–1933 
рр. – Росія, Москва, Кремль. Історичні 
витоки ненависті до України й україн-
ців, яку випромінює сьогодні російська 
влада, безсумнівні… Росіяни знову при-
йшли убивати українців у ті самі міс-
ця, де в 1932–1933 рр. Москва вчини-
ла геноцид». 

Після того, як російські війська від-
ступили з-під Києва і на деокупованих 
територіях виявили численні жертви, 
Верховна Рада схвалила заяву «Про 
вчинення Російською Федерацією гено-
циду в Україні»: 14 квітня український 
парламент визнав «дії, вчинені Зброй-
ними силами Російської Федерації та її 
політичним і військовим керівництвом 
під час останньої фази збройної агре-
сії Російської Федерації проти України, 
яка розпочалася 24 лютого 2022 року, 

геноцидом Українського народу».
Парламент у своїй заяві назвав безпо-

середніми актами геноциду масові убив-
ства, викрадення, катування та зґвалту-
вання, вчинені російськими військами в 
Бучі, Ірпіні, Бородянці, Гостомелі, Ма-
ріуполі та інших населених пунктах 
України. До геноцидних дій віднесли 
вмисне створення умов, які призводи-
ли до виняткових страждань цивільного 
населення та виникнення гуманітарної 
катастрофи: блокаду поселень, недопу-
щення гуманітарної допомоги, руйну-
вання об’єктів комунальної інфраструк-
тури тощо.

Окремо згадувалося примусове пере-
міщення на територію Російської Фе-
дерації українських дітей, передача їх 
на виховання у мовно та культурно від-
мінні середовища «з метою знищення 
їхньої самоідентифікації як українців». 
До того ж, законодавець висловив три-
вогу через підрив українського еконо-
мічного потенціалу, спрямований на 
створення умов для поступової депопу-
ляції України: пошкодження зерносхо-
вищ, перешкоджання посівній кампанії, 
блокада морських торговельних шляхів, 
руйнування електро- та газотранспорт-
ної інфраструктури тощо.

Реакція світу
Ознаки вчинення Росією геноциду в 

Україні стали настільки очевидними, 
що заяви з засудженням цього злочи-
ну виголосила низка лідерів, зокрема 
президент Польщі Анджей Дуда, пре-
зидент США Джо Байден, прем’єр-мі-
ністр Великобританії Боріс Джонсон, 
прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, 
президент Колумбії Іван Дуке Маркес. 

«Так, я назвав це геноцидом. Стає 
дедалі зрозумілішим, що Путін про-
сто намагається знищити саму ідею 
бути – бути українцем”, – заявив Бай-
ден. Джонсон назвав масові розстріли в 
Бучі вбивствами, що “виглядають дуже 
близько до геноциду». «Цей злочин має 
ознаки геноциду, особливо якщо поди-
витися на контекст різних розмов, які 
велися… Мета цього вторгнення – про-
сто знищити українську націю», – го-
ворив Дуда. Парламенти низки країн 
прийняли ухвали, в яких визначили дії 
росіян в Україні як прояви геноциду – 
Польщі, Естонії, Латвії, Канади, Литви.

«Зважаючи на значну кількість яв-
них свідчень систематичних і числен-
них воєнних злочинів та злочинів про-
ти людяності, вчинених проти українців 
збройними силами РФ за вказівкою 
президента Володимира Путіна та чле-
нів російського парламенту... РФ чи-
нить геноцид проти народу України», 
– заявив парламент Канади. Литовські 
депутати звинуватили росіян у тому, що 
ті поставили собі за мету «цілковите чи 
часткове знищення української нації, її 
духу шляхом убивства її членів цілими 
родинами, у тому числі дітей, викраден-
ня їх, тортур, зґвалтувань, у тому чис-
лі й неповнолітніх, знущань над тілами 
вбитих та закатованих». Водночас, окре-
мі західні політики та фахівці постави-
ли під сумнів можливість кваліфікува-
ти дії Росії в Україні як геноцид. Вони 
покликалися на брак інформації та не-
обхідність проведення додаткового роз-
слідування. Про це говорив, зокрема, 
президент Франції Еммануель Макрон.

Геноцид у російській версії
Російська Федерація у своїх злочин-

них намірах тривалий час діяла на ви-
передження. Із 2014 року Росія про-
водила проти України інформаційну 
війну і намагалася дезорієнтувати між-
народне співтовариство з приводу по-

дій у тимчасово окупованій росіянами 
частині Донбасі. Елементом цієї бруд-
ної кампанії були фейкові звинувачен-
ня Української держави у «геноциді на-
роду Донбасу». 

Необхідністю запобігти цьому мітич-
ному «геноциду» путін намагався ви-
правдати військове вторгнення до Укра-
їни. У зверненні 24 лютого 2022 року 
«про проведення спеціальної воєнної 
операції» президент рф оголосив, що ро-
сіянам «необхідно було негайно припи-
нити цей кошмар – геноцид щодо міль-
йонів людей», які мешкають в Україні і 
«сподіваються тільки на росію».

Висунуті росією проти Української 
держави звинувачення у «геноциді на-
роду Донбасу» були голослівними й 
абсолютно безпідставними. 27 люто-
го 2022 року Україна подала до Міжна-
родного суду ООН в Гаазі позов проти 
росії «за спотворення значення термі-
ну геноцид для виправдання агресії». 
Визнавши, що доказів учинення Укра-
їною геноциду на своїй території не-
має, 16 березня Міжнародний суд ООН 
прийняв рішення застосувати у спра-
ві за позовом України тимчасові захо-
ди – зобов’язати росію зупинити бойо-
ві дії, які вона розпочала в Україні. За 
це рішення проголосувало тринадцять 
суддів, і лише двоє виступило проти – 
представники росії та Китаю. Викону-
вати судове рішення москва відмовила-
ся. Остаточний розгляд справи у Гаазі 
за позовом України проти росії має від-
бутися у 2023 році. На російську агре-
сію проти України відреагувала ще один 
міжнародний судовий орган, розташо-
ваний у Гаазі, – Міжнародний кримі-
нальний суд. Протягом першого тижня 
війни 39 країн звернулися до цього суду 
із офіційними заявами про необхідність 
розслідувати події, котрі відбуваються 
в Україні. У відповідь на ці звернення 
прокурор Міжнародного кримінально-
го суду Карім Ахмад Хан оголосив про 
початок розслідування усіх воєнних 
злочинів, злочинів проти людяності та 
випадків геноциду, які могли трапити-
ся в Україні у період після 21 листопа-
да 2013 року. Ані Україна, ані росія не 
підписали Римського статуту, на осно-
ві якого діє Міжнародний криміналь-
ний суд у Гаазі, проте Київ погодився 
визнати юрисдикцію цього судового ор-
гану щодо злочинів, котрі були вчинені 
на українській території незалежно від 
громадянства винуватців. 

Намір – знищити
Об’єктивний склад злочину геноци-

ду в Україні є достатньо очевидним: 
більшість жертв на окупованих росія-
нами територіях були цивільними і не 
могли становити загрози для життя ро-
сійських окупантів. Число жертв гено-
циду, котре можуть встановити після за-
вершення розслідування, з юридичної 
точки зору не має значення. Злочином 
геноциду може бути визнане зумисне 
винищення навіть порівняно невели-
кої кількості людей, якщо єдиним мо-
тивом їх ліквідації стала приналежність 
до певної групи. Хоча є вагомі підстави 
вважати, що геноцид, влаштований ро-
сією в Україні, має на меті винищення 
українців як національної групи – пред-
ставників української політичної нації. 
Модель поведінки російських військо-
вих під час учинення масових убивств 
в Україні вказує на те, що злочинці зов-
сім не остерігалися покарання за свої 
дії, хоча діюче російське законодавства 
і забороняє убивати, ґвалтувати чи гра-
бувати. Такі обставини вчинення зло-
чину можуть пояснюватися тим, що ро-
сійські військовики не розглядали свої 

дії як незаконні, оскільки були переко-
нані, що їх санкціонувала російська дер-
жава. Убивства українців з точки зору 
російських окупантів були виконанням 
«денацифікації» – очищенням України 
від «шкідливих» та «ворожих щодо ро-
сії елементів». 18 квітня 2022 року пу-
тін надав 64-й окремій мотострілецькій 
бригаді, особовий склад котрої учиняв 
масові убивства в Бучі, почесне звання 
«гвардійська», і тим цілком підтвердив 
таку інтерпретацію подій.

Іще перед початком російського 
вторгнення до України у медіа-просто-
рі з’явилися повідомлення про плани 
кремля вдатися до селективного вини-
щення представників українського по-
літикуму, культури та освіти через те, 
що вони, згідно з логікою агресора, були 
відповідальні за зростання національ-
ної свідомості в Україні та, відповідно, 
«посилення антиросійських настроїв». 
На початку квітня 2022 року керівник 
британської таємної служби розвідки 
МІ6 Річард Мур засвідчив, що Лондон 
вже давніше володів інформацією про 
те, що російська армія та спецслужби 
планували здійснювати на окупованих 
українських територіях позасудові стра-
ти. Докази наміру вчинити геноцид міс-
тяться у політичних заявах самого пу-
тіна, а також у численних російських 
пропагандистських матеріалах. Путін 
публічно заперечував існування укра-
їнського народу, наполягаючи на тому, 
що «росіяни та українці – один народ» 
із «єдиним історичним і духовним про-
стором». У найбільш концентрованій 
формі він виклав свою позицію у вели-
кій статті «Про історичну єдність росі-
ян та українців», опублікованій 12 лип-
ня 2021 року. Варто звернути увагу на 
той факт, що вже 15 липня, міністр обо-
рони росії шойгу наказав включити цю 
статтю, як обов’язкову, для вивчення на 
заняттях з військово-політичної підго-
товки військовослужбовців російських 
збройних сил. Вже після початку втор-
гнення російська пропаганда видавала 
публікації, в котрих прямо й публічно 
підбурювала до вчинення геноциду. У 
статті Тимофія Сєргєйцева «Що росії 
робити із Україною?», опублікованій 
3 квітня на сайті державного інформа-
ційного агентства РІА Новості, містив-
ся прямий заклик здійснити ліквіда-
цію українців як окремої нації. Автор 
пояснював, що «денацифікація» озна-
чає «деукраїнізацію». Цілком зрозумі-
ло, що така публікація в умовах цензу-
ри воєнного часу не могла з’явитися на 
сайті центрального урядового медіаре-
сурсу без санкції вищого політичного 
керівництва.

Британський соціолог, дослідник ге-
ноцидного насилля та збройних кон-
фліктів Мартін Шоу звернув увагу на 
важливий момент, що винищення пред-
ставників людської групи під час гено-
циду має більш далекосяжну мету, ніж 
проста різанина – це знищення певного 
способу життя, «ліквідація соціальних 
впливів групи у економічному, політич-
ному та культурному сенсі». Саме таку 
мету й переслідує путінський режим: 
зруйнувати основи існування українців 
як політичної нації та знищити україн-
ську національну групу. Частину укра-
їнців кремль хотів би убити, усіх інших 
– залякати настільки, аби вони погоди-
лися визнати себе частиною російсько-
го народу. Путін санкціонував геноцид 
в Україні і демонстративно порушив 
міжнародне гуманітарне право. Його 
вчинок варто сприймати як сигнал-по-
передження для цілого світу загалом. 
Адекватною відповіддю на цей виклик 
має бути повний демонтаж тоталітарної 
системи у росії і покарання організато-
рів та виконавців цього геноциду.

Андрій Козицький, кандидат історичних 
наук. Локальна історія

ЦЕ НОВИЙ ГЕНОЦИД



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Цього тижня вам, схоже, доведеться розра-
ховувати тiльки на свої сили i умiння швидко 
мiняти плани. Навколо вашої персони можуть 
закрутитися iнтриги, i якоюсь мiрою ви самi 

будете в цьому винуватi: не треба було намагатися про-
никнути в чужi таємницi, вам би свої утримати у секретi. 
Зважайте на iнтереси дiлових партнерiв, друзiв i членiв 
сiм`ї, не треба вважати, що вашi амбiцiї найважливiшi.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
Цього тижня буде незайве пiдсумувати те, що 
прожите, i вiдкрити для себе нову сторiнку, за-
повнення якої варто почати з активного засво-
єння отриманого досвiду. У любовних справах 

є небезпека знову наступити на тi ж граблi. Велика кiль-
кiсть iнформацiї складеться в нове формулювання, яке 
вiдповiсть на життєво важливi питання. Намагайтеся не 
проговоритися про найбiльш потаємне, однi можуть не 
зрозумiти, а iншi позаздрять. Чим спокiйнiше ви прове-
дете тиждень, тим краще для вас.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
Саме час переглянути i, по можливостi, кон-
кретизувати свої плани. Цього тижня цiлком 
вiрогiдне виконання заповiтного бажання, 
причому без особливих зусиль з вашої сто-

рони. Результати вашої дiяльностi обiцяють бути помiт-
ними i вагомими. Не нехтуйте можливiстю завести зна-
йомства, вони обiцяють вiдкрити перед вами новi обрiї. 
Ви будете повнi сил i енергiї. Вас надихатиме любов.

РАК	(22.06	-	23.07).
Для вас наступає цiкавий тиждень, коли можна 
активно i iз задоволенням попрацювати. Енер-
гiя творчостi i творення б`є ключем, тому вам 
багато чого вдаватиметься. Ситуацiя, можли-

во, зажадає вiд вас високу працездатнiсть. Новi люди 
можуть зiграти iстотну роль у флрмуваннi вашої кар`єри, 
реалiзацiї ваших iдей. Проте спробуйте трохи менше го-

ворити i бiльше слухати. Кiнець тижня - вдалий час для 
поїздок i початку подорожей.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
У понедiлок ви можете, при бажаннi, знайти 
нову роботу. У вiвторок будь-який ризик або 
авантюра приведе вас до провалу або розча-
рувань. Середа - це день компромiсiв, тому з 
начальством краще не конфлiктувати. Нама-

гайтеся зарекомендувати себе добросовiсним працiв-
ником. Проявiть дружелюбнiсть i терпимiсть в супере-
чливiй ситуацiї. Вихiднi пройдуть вельми романтично.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Тиждень може зажадати вiд вас активнос-
тi i нових iдей. Якщо ви достатньо мудрi, то 
швидко зрозумiєте, що нове - це добре забуте 
старе. Тому побоюватися перенапруження на 

роботi вам не доведеться. А якщо вас вiдвiдає натхнен-
ня, то будь-яка справа буде вам пiд силу. У особистому 
життi не виключенi обман i зради.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Тиждень вас чекає динамiчний i наповнений 
рiзноманiтними подiями. Ви готовi до нового, 
що б не було його джерелом. Вже з понедiлка 

варто зайнятися реалiзацiєю того, що було задумане, 
навiть якщо ви ще не встигли додумати все до кiнця. 
Подiлiться своїм гарним настроєм з оточуючими, i ви 
зможете знайти нових друзiв. У професiї i в любовi ви 
пiдкорите новi вершини.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
Цього тижня спробуйте зловити свою хвилю 
удачi. Вашi iдеї на роботi будуть затребуванi 
i вам вдасться вирiшити велику частину сво-

їх i навiть чужих проблем. Отже можна чекати солiдного 
прибутку i пропозицiї стати начальником. У особистому 
життi давно назрiли важливi змiни.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
Не будьте дуже вiдвертi, колегам i друзям не-
обов`язково знати про вас все. У серединi 
тижня можливе вiдрядження, результати якого 
позитивно вiдобразяться на вашому службо-

вому просуваннi. В середу при мiнiмальних зусиллях ви 
можете одержати максимальнi результати. 

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
Цього тижня є ризик помилок i втрат. Отже 
продумуйте план дiй i прораховуйте всi варiан-
ти, у тому числi i невдалi. В середу краще не 
вступати в суперечки з начальством i не сва-

ритися з родичами. Четвер - сприятливий день для про-
сування по службi. У п`ятницю спробуйте об`єктивно 
розрахувати свої сили, не переоцiнюйте свої можли-
востi.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Спокiй, тiльки спокiй... Життя згiдно заповiтам 
Карлсона на цьому тижнi легко приведе вас до 
успiху. Емоцiйнiсть же тiльки зiпсує всю спра-
ву, а поспiх приведе до того, що найголовнiше 

буде забуте. Намагайтеся не примушувати нiкого “увiй-
ти у ваше становище”, оскiльки ви в змозi вирiшити свої 
проблеми самостiйно. 

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Цього тижня новi зустрiчi i знайомства будуть 
для вас особливо важливi, проявiть актив-
нiсть, не сидiть вдома. Скiльки часу ви витра-
чаєте на мрiї про нездiйсненне? Поки є сили 

i час, краще прикладiть їх до практичної дiяльностi. Не 
захоплюйтеся витратою грошей, ви створите про себе 
кращу думку, проявивши розсудливiсть, а не показну 
щедрiсть з метою справити враження.

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

Гранітні вироби
Пам’ятники в наявності 

та на замовлення 
(гранітні та з бетону, модулі)

Магазин пам’ятників

УСТАНОВКА ТА РЕСТАВРАЦІЯ
Гарантія та розстрочка

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

(гранітні та з бетону, модулі)

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ

Банкетне меню

Тел. 066 2473630
Поминальні обіди
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