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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)

Обмін відбувся 21 вересня. Додому повернулись 215 
українських військових серед звільнених 27 річний гадячанин 
Сергій Кравченко.
До початку повномасштабного вторгнення був призначений 
начальником служби зв’язку військової частини. Захищав 
оточений Маріуполь та «Азосталь». 17 травня оборонці були 
вимушені евакуюватись з «Азовсталі» шляхом здачі у полон. 
Сергій має звання майора.
Полтавський ТЦК та СП, повідомляє, що окрім Сергія 
Кравченка з полону звільнили ще вісім військових з 
Полтавщини:
Сергія Волинського, «Волину», майора, Полтавчанина, 
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти за умовами 
обміну до кінця війни перебуватиме у Туреччині, учасник 
російсько-української війни та, зокрема, оборони Маріуполя. 
Має відзнаку «За участь в антитерористичній операції», 
медаль «За військову службу Україні», орден «За мужність» ІІІ 
ступеню та орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеню. 
Сергія Стратічука старшого лейтенанта, із Решетилівки. До 
полону потрапив 12 квітня, під час бойових дій в Маріуполі;
Олексія Стребкова, воїна «Азовсталі». Ще до публікації 
повного списку імен звільнених воїнів, його донька, яка 
мешкає у Полтаві, на своїй фейсбук-сторінці написала про 
повернення батька;
Сергія Павлюка, мешканця села Копили Полтавського 
району, військовослужбовця бригади морської піхоти імені 
контрадмірала Михайла Білинського.
Богдана Трубічина, майора з Кременчука. Захищав Україну 
у складі бригади імені гетьмана Івана Мазепи, на посаді 
заступника командира батальйону. 
Євгенія Бову, командира 1-го окремого батальйону морської 
піхоти, учасник АТО, нагороджений орденом «За мужність» III 
ступеня, березні 2022 отримав вищу державну нагороду — 
Герой України (Золота Зірка), за оборону Маріуполя.
Сергій Корнет, уродженець села Пузикове Глобинської 
громади — 32-річний лейтенант. У травні 2022 нагороджений 
орденом «За мужність» III ступеня.
 Слава Героям! «БМ»

НАШІ НА ВОЛІ
Із російського полону 
звільнили гадячанина
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Повоював 5 хвилин  
і здався в полон
Інтерв ‘ю росіянина з Богданом 

Пападіним оприлюднив на своєму 
YouTube-каналі журналіст Юрій Буту-
сов. 30-річний громадянин РФ потра-
пив на війну в Україну, як і більшість 
контрактників – його загітували таким 
чином заробити грошей. За словами чо-
ловіка, він погодився на таку «роботу», 
оскільки йому пообіцяли, що він буде 
на БТР відвозити поранених. Однак у 
результаті він потрапив на передову в 
ролі «м ‘яса». Росіянин розповів, як їхня 
військова частина заїжджала в Україну. 
«Нас везли довго на поїзді, завезли десь 
під Бєлгород, звідти ми вже вирушили 
колоною. Танки були в плачевному стані, 
половина з них не спроможні були їхати, 
тому виїхала тільки половина, при чому 
в них щось та й не працювало – у кого 
панель приладів, у кого зв ‘язок, у кого 
сидіння не регулювалось, а це для тан-
кіста важливо. Коли сюди приїхали, зро-
зуміли, що потрапили на першу лінію – 
бої йдуть. Навіть отямитися не встигли, 
нас – у танки і вперед».

Однак йому не довелось довго воюва-
ти, фактично відразу ж його танк підби-
ли, а він отримав контузію. «По суті я 
повоював хвилин 5, як би це смішно не 
звучало. Як тільки виїхали, переді мною 
підірвався танк, напевне на міну наїхав. 
Я звернув, і нас ракетницею підірва-
ли (протитанковою ракетою. – Ред.). У 
мене була контузія, але я виповз із тан-
ка», – розповів росіянин.

Колишній російський військовий 
каже, що відразу усвідомив, для чого їх 
кинули в бій. «Я зрозумів, що нас кину-
ли на смерть, щоб подивитися, з якого 
боку стріляють. Це, м ‘яко кажучи, не 
по-людськи. З екіпажу тільки я зали-
шився живий», – сказав чоловік.

Отримавши контузію, йому таки вда-
лось вибратись із танка і відповзти в 
укриття. Ніч відлежався. Згадуючи, що 
їм розповідали про полон, хотів підір-
вати себе гранатами, але не зміг. Каже, 
що хотів повернутися, але не знав куди. 
Тому вирішив усе ж здатися в полон. 
Вийшов із білим прапором, який зро-
бив із туалетного паперу. Росіянина взя-
ли в полон бійці батальйону Скали. Пе-
ребуваючи в руках українських бійців, 
росіянин переконався, що всі жахи, які 
їм розповідали про український полон, 
– брехня.

«Годували тим, що самі їли, не били. 
Питали тільки, а чому ваших не хочуть 
забирати? І я так і не розумію, чому», – 
зізнається росіянин.

Коли дозволили зателефонувати рід-
ним, дав телефон брата. Але той відпо-
вів, що у нього брата немає. «Чим більше 
тут перебував, тим більше розумів, що я 
жив у країні-фікції. Важко усвідомлю-
вати, що всі свої 30 років я жив у брех-
ні», – зізнається росіянин. Він попросив 
дозволити йому допомагати україн-
ським військовим. Його довго перевіря-
ли, зрештою залишили – і зараз він ла-
годить військову техніку, оскільки вміє 
це робити.

«Тут люди з великої літери. Тут вій-
ськовий підрозділ ніби сім ‘єю трима-
ється, а там – як чужі. Ми навіть далі 
екіпажу не спілкувалися з іншими вій-
ськовими, хоча нас багато було. Було хо-
лодне ставлення», – розповів росіянин. 

Він каже, що після війни хоче залиши-
тися жити в Україні. «Отримати укра-
їнське громадянство – це моя малень-
ка мрія».

«Наші медики в рашистів ідуть  
в одну ціну зі снайперами» 
«Братику, ти говори! Не заплющуй 

очей! Розкажи, хто ти і як сюди потра-
пив? Ну хочеш кричи на мене, поси-
лай куди тільки знаєш, але не мовчи!» 
— і так, тримаючи за скривавлену руку 
пораненого, вглядаючись у розширені 
від болю зіниці, аж до самого шпиталю 

без перерви. Лише передавши медикам 
«важкого», видихаєш, на мить заплющу-
єш очі та дякуєш Богу, що вдалося довез-
ти живим. Ось і весь відпочинок. Сідаєш 
в машину й повертаєшся на точку еваку-
ації», — це не епізод з якогось фільму, а 
звичайні будні бойового медика одного 
з підрозділів морської піхоти Євгена на 
псевдо «Друїд».

Йому лише 24 роки, але не кожному 
лікарю за всю свою кар’єру доводило-
ся бачити стільки людського болю. Про-
те Євген ніколи не скаржиться й не па-
дає духом — це йому не притаманно. 
Свого часу хлопець закінчив вище про-
фесійне училище Львівського держав-
ного університету безпеки життєдіяль-
ності, після чого два роки пропрацював 
пожежником-рятувальником.

«До повномасштабного вторгнення рф 
я особливо не розглядав службу в армії, 
але коли нечисть поперла в нашу країну, 
треба було ухвалювати рішення. У сво-
їй професії мені вдалося набути необхід-
ного досвіду, як рятувати людей і гаси-
ти пожежі. Тому подумав, що ці знання 
не будуть зайвими на війні. І 26 люто-
го пішов до військкомату», — пригадує 
«Друїд».

Проте так сталося, що Євген потрапив 
не на поле бою, куди так відчайдушно 
рвався, а в ремонтну роту. Тут у пригоді 
стало юнацьке захоплення — хлопець чи 
не із заплющеними очима міг розібрати 
й зібрати автівку. Але то було хобі, а тут 
такий потік військової техніки, що до-
водилося працювати від світанку до піз-
нього вечора, а іноді й усю ніч. Аби лише 
якнайшвидше повернути машину до 
строю і та не підвела наших військових.

«Звісно, та робота також була неаби-
як важлива, але я прийшов до війська 
не техніку ремонтувати, тому коли по-
чув, що набирають військових до ново-
створеного батальйону морської піхоти, 
одразу вирішив спробувати свої сили. 
Нас навчали найдосвідченіші інструк-
тори-морпіхи, все відбувалося швидко й 
максимально ефективно. Воно й не див-
но: в таких умовах покажи один раз — за-
пам’ятаєш на все в життя. Саме тоді під 
час одного із занять з тактичної меди-
цини інструкторка помітила, що у мене 
є достатньо навичок, щоб продовжити 
навчання з бойовими медиками. Відто-
ді почався мій шлях «Друїда», — розпо-
відає морський піхотинець.

Перший досвід бойового медика Єв-
ген здобув у серпні. Тоді він усвідомив, 
що все в минулому було життєвою підго-
товкою до цієї важливої місії. З того часу 
він ніколи більше не облишив свою сум-
ку парамедика.

Якось разом із підрозділом Євген ви-
рушив на виконання певного завдання. 
Машину довелося залишити неподалік 
точки евакуації й чекати побратимів. 
Тоді морпіх побачив, як там працювали 
бригади медиків, і в середині все пружи-
ною стиснулося. Зрозумів — має зали-
шитися з ними. Так і зробив.

Нині Євген працює на точці евакуації 
— це те місце, куди з «нуля» привозять 
«300-х» і «200-х». Їхнє завдання пере-
дусім оглянути поранених: чи зупине-
на кровотеча, чи правильно накладений 
турнікет, адже під час обстрілу в меди-
ків чи самих воїнів не завжди є можли-
вість надати якісну домедичну допомогу.

«Особисто моє завдання — це робота з 
речами поранених та загиблих. Для цьо-
го маю помічника, автівку-пікап й водія. 
Але часто, коли потік поранених вели-
кий, ми забираємо в нашу машину тих, 
хто не потребує екстреної терапії, й до-
правляємо до шпиталю. А іноді мені до-
водиться супроводжувати й «важких», 
залишивши турботу про речі на поміч-
ника», — говорить Євген. — «Просто маю 
навички і знаю, як правильно взяти по-
раненого, як його перевернути й забин-
тувати, знеболити чи зробити інші не-
обхідні маніпуляції. Часом доводиться 
працювати з переломами й складати кін-
цівки чи не заново — це також умію».

За словами медика, найпоширенішими 
є мінно-вибухові та множині осколкові 
поранення. А ось найважчими — відкри-
ті переломи, закриті пневмоторакси та 
втрата кінцівок. Також бувають випадки, 
коли контузія на стільки сильна, що лю-
дина не усвідомлює, де вона й що в її ру-
ках зброя. У таких випадках треба «вми-
кати» психолога.

Що таке робота в точці евакуації? Це 
напруга, адреналін і невизначеність. 
Коли ти не знаєш, який сьогодні день і 
яка година — орієнтуєшся на схід сонця 
і його захід. Очікуєш «трьохсотого» й по-
думки вже гадаєш, яке в нього буде пора-
нення — кульове, від снаряда, контузія; 
що пошкоджено — грудна клітка, живіт, 
кінцівки, голова? І все це у шаленому 
темпі. За день іноді доводиться забира-
ти 10-15 поранених. Усі вони проходять 
крізь руки «Друїда». І якби лише крізь 
руки… Чи знайдуться у світі душі більш 
зранені, ніж у медиків на війні?

«Морально важко. Особливо коли до-
водиться надавати допомогу тим, кого 
добре знаєш, близьким друзям — це 
страшно й словами не описати. Але ко-
жен бойовий медик має знайти в собі 
свого роду вимикач і навчитися вчасно 
ним користуватися. Я навчився. Тепер 
коли включаюся в роботу, не допускаю 
інших думок, максимально зосереджу-
юся на одному — врятувати пораненого. 
Можливо, саме це допомогло не втрати-
ти жодного мого «трьохсотого» — ми всіх 
довезли до шпиталю», — каже «Друїд».

На запитання, чи значить щось для 
ворога символіка медиків, Євген лише 
іронічно посміхається й каже, що вони в 
рашистів йдуть в одну ціну зі снайпера-
ми. Тому жодна емблема тебе не врятує, 
адже ми воюємо далеко не з тими, у кого 
є принципи чи бодай якась мораль. Про 
це яскраво свідчать прошиті кулями та 
осколками автомобілі медиків.

Як кожен наш захисник, морпіх мріє 
про перемогу і відпочинок.

«Щойно ми виб’ємо ворога з нашої 
землі, я обов’язково куплю хатинку в 
тихому місці, десь біля ставка. Буду на-
солоджуватися природою, виховувати 
дітей і рибалити», — ділиться планами 
Євген.

Наталія Задверняк

Як виживали в окупації 
До окупації в селах Яремівка та Пасіка 

Ізюмського району на Харківщині про-
живало кілька сотень осіб. Після звіль-
нення цих населених пунктів їх залиши-
лося в рази менше. Про життя в окупації 
без світла, води та зв’язку та з непроха-
ними гостями розповіли українці, які з 
приходом ЗСУ зітхнули з полегшенням.

Тетяна роздає гуманітарну допомогу 
односельцям із Яремівки. Каже, що їх за-
лишилося 89 осіб.

«Ми ні на день не виходили з нашо-
го села. Всю окупацію провели тут і за-
лишатимемося далі. Напередодні одно-
го чоловіка поховали й завдяки нашим 
солдатам вивезли жінку з дитинкою 5 
років, яка тут пережила всю війну. Вдя-
гали й годували її всім селом. Була ще ді-
вчинка 13 років, але з мамою підірвалася 
на протипіхотній міні. Вони дістали по-
ранення, і росіяни відправили їх на бєл-
город. Інші діти з початку війни змогли 
виїхати».

Коли село зайняли окупаційні війсь-
ка, особливого вибору в місцевих не за-
лишилося, вони могли або залишитися, 
або виїхати лише на росію. Жінка гово-
рить, що жили в окупації кепсько. Без 
електроенергії, зв’язку, води та елемен-
тарної меддопомоги.

«Без волонтерської допомоги нам тут 
також туго. Вона для нас така ж необ-
хідна, як повітря чи вода. Їжу, сірни-
ки, мило, шампунь, свічки, усе необхід-
не не було змоги купити, як і не було за 
що. Криниці й ті пусті. Літо прожили 
без води. Заїхали буряти, а їх було дуже 
багато, вони ту воду качали й качали. І 

вона зникла. Наші солдати зайшли, дали 
нам генератор, і ми нарешті накачали й 
понапивалися чистої води. Ми плакали, 
як їх зустріли! І це не пафосна розповідь, 
це те, що ми пережили і те, що отримали 
сьогодні. Окупанти теж роздавали до-
помогу. Крупи, тушонки — але востан-
нє це одна назва була. Банку відкрива-
єш, а звідти смердить, коти й собаки не 
їли. Аби люди не говорили, що я приду-
мала, я вам баночку подарую, тільки ви 
не їжте!»

Зінаїду кореспонденти АрміяInform 
зустріли в центрі села. Вона охоче пого-
дилася розповісти про свій етап життя в 
окупації, який для неї виявився геть не 
простим.

«До мого будинку приїхало близько 
десятка росіян. Оточили його й сказа-
ли: «Ваш син служив у батальйоні «Ай-
дар», його будуть судити, він злочинець 
і перебуває в розшуку! Де ваш син?» А я 
його не бачила понад рік, та й кажу про 
це. Після цього мені наказали кожні 10 
днів ходити в їхню адміністрацію й по-
відомляти, де він. Весь цей час жила в 
страху, думала, що вони повернуться і 
для мене все закінчиться. А ще син по-
дарував мені собаку, яку звали Айдаром. 
Люди підказали, не випускати його ніде 
й не називати ім’я».

Перейматися Зінаїді було чим, бо не 
всім жителям Яремівки вдалося пере-
жити окупацію.

«У селі зникла ціла сім’я. Дуже хоро-
ші люди були. Їхній син працював мене-
джером у великій компанії й дуже бага-
то зробив для села. Мали найкрасивіший 
будинок, який раптом згорів, а людей так 
і не знайшли».

Зінаїда розповіла, що були в Яремів-
ці люди, які знаходили спільну мову з 
окупантами, вони жили краще. Решта ж 
уникали контактів із непроханими гостя-
ми, намагалися допомагати одне одному.

«Був у нас один аграрій. Він залишив 
для людей на складі пшеницю, зарізав 5 
поросят, роздав м’ясо й поїхав», – розпо-
відає жінка.

Мародерство, погрози, побиття — це 
те, що українцям із Яремівки доводило-
ся терпіти щодня.

«Дуже погано було, коли прийшли бу-
ряти. Вони лазили в хати, сараї, погріб, 
все відбирали та били людей. Ми дуже 
чекали, коли прийде наша армія, віри-
ли в це й дуже раді, хлопці… (заплака-
ла) залишайтеся дужими й звільніть всю 
Україну, щоб ми жили, як раніше. росія-
ни нелюди в людській подобі. Я не можу 
їм простити. Які ми брати? Ми не брати! 
Не буде дружби в нас ніякої».

За кілометр від Яремівки розташова-
не село Пасіка. Місцевий житель Олек-
сандр розповів про свій досвід виживан-
ня в окупації.

«Я тут із початку й до кінця. У росі-
ян було 6 чи 7 ротацій. Навіть кавказці 
були. Приїхали, дуже круті, кричали 
«Аллах Акбар», а як отримали «по шап-
ці», то швидко звалили. Були ці, як їх? 
У них обличчя, як два яйця на сковорід-
ці, буряти чи башкири. Їхніх мертвих не 
забирали, тут і покидали, навіть не хо-
ронили. А своїх росіяни старалися виво-
зити. І з «днр» та «лнр» була уся шваль, 
одним словом. З ними треба, як зі ска-
женими собаками, йти впевнено й не ві-
татися, бо якщо показуєш страх, то вони 
одразу підкликають».

Олександр розповів, що окупанти по-
водилися, як і в інших населених пунк-
тах, які були під окупацією — грабува-
ли та мародерили. Єдине, що зауважує, 
з людей не знущалися. Гіршими за воро-
гів вважає місцевих, які співпрацювали 
з росіянами.

«Тут серед своїх цивільних є сепара-
тисти. Це зараз вони поховалися в хатах. 
Коли були росіяни, то один місцевий 
«недофермер» поїв їх молоком, годував, 
давав свої машини кататися і сам із ними 
їздив. Приліпив на автомобіль римську 
літеру «V» як привілей і їздив в Ізюм та 
назад. А зараз сховався й не вилазить».

Валентин Столярчук,  
Михайло Чубай - АрміяInform

НОВІТНЯ ІСТОРЯ УКРАЇНИ
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прошу слова

Місце відбору 
проб води

(населений пункт)

Всього 
досліджено 
проб води

Індекс 
ЛКП 

фактично

Індекс ЛКП 
згідно сан.
норм (ДСП)

до 5000

р. Псел
м. Гадяч (пляж) 2 2900 5000

р. Грунь, м. Гадяч 1 2900 5000

Гадяцький ВП ДУ «Полтавський ОЦ КПХ МОЗ» 
інформує, що радіаційний фон в місті Гадяч за мину-
лий тиждень становив 11,9 мкр/год при середніх ба-
гаторічних показниках до 1986 року 12-14 мкр/год.

Згідно моніторингу з 19.09.2022р. по 25.09. 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 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 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. 

З джерел децентралізованого питного водопоста-
чання (шахтні колодязі с. Біленченківка, с. Петрів-
ка - Роменська) досліджено 2 проби питної води на 
вміст нітратів, перевищення гігієнічного нормативу 
(50 мг/дм куб) 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: 
керівнику Гадяцького ВУЖКГ провести комплекс 
профілактичних заходів з метою забезпечення по-
казників якості та безпечності питної води вимогам 
ДСанПіН 2.2.4.-171-10 « Гігієнічні вимоги до води 
питної призначеної для споживання людиною».

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

Із 1 жовтня у Гадячі щоденно працюватиме Істори-
ко-краєзнавчий музей. Після завершення ремонтних ро-
біт, двері будуть відчинені для відвідувачів, які захочуть 
поглянути на оновлені експозиційні зали музею.

*****
У Краснолуцькій громаді створили комісію з перейме-

нування вулиць. Проаналізують топоніміку громади та 
визначаться з переліком назв вулиць та провулків, які 
потрібно перейменувати. Очищення публічного простору 
потрібне для ліквідації нав’язаних імперських маркерів.

******
Полтавська область отримала 17 тис. доз вакцини 

проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech.
******

У Полтаві, до Дня міста, презентували виставку росій-
ської техніки, яку знищили на півночі регіону. Три танки, 
броньовану машину та бронетранспортер привезли до 
обласного театру імені Гоголя.

******
Олександра Олефіренка призначили директором ко-

мунального закладу «Гадяцький будинок культури». На-
гадаємо, що колишній директор Лариса Труш з 19 верес-
ня призначена на посаду начальника відділу культури і 
туризму Гадяцької міської ради.

******
Попри радісну звістку про обмін, у російському полоні 

досі перебуває гадячанин Владислав Солончук, який 12 
квітня потрапив до рук росіян при виході із Маріуполя.

Ще троє не виходять на зв’язок: 
Олег Кваша – понад два місяці; Анатолій Косов із 13 

липня, зник в районі Бахмута (Вершина); Ярослав Ці-
луйко із 19 вересня, зник у районі села Зайцеве Доне-
цької області.

Про це повідомляють родичі у соціальних мережах.
******

Приміщення Великобудищанської громади у с. Веприк, 
передуть в оренду КУ «Бахмутський психоневрологічний 
інтернат». 26 вересня, його відвідали представники Між-
народної організації з міграції ООН з приводу проведен-
ня ремонтних робіт. 

Зустріч проводили голова громади Микола Шаблій та 
директорка інтернату Людмила Костян.

20 вересня на сайті громади опублікували підсумки 
пів року життя громади. Попри труднощі війни, усі 
відділи органів самоврядування працюють у штатно-
му режимі та продовжують забезпечувати функціо-
нування громади. У поповненні бюджету наріжним 
каменем стало питання несплати податків від низки 
підприємств. За 6 місяців бюджет громади недоотри-
мав майже 4 млн. грн. Видаткова частина в основно-
му складається із виплат заробітної плати та оплати 
енергоносіїв.

Бюджет за 6 місяців
22 млн. 894 тис. грн. – доходи загального фонду.  
12 млн. 315 тис. грн. – доходи без урахування 

трансфертів. 
Джерела доходів:
4 млн. 10 тис. грн. – ПДФО;
1 млн. 232 тис. грн. – податок на нерухоме майно;
3 млн. 564 тис. грн. – оренда землі;
1 млн. 386 тис. грн. – земельний податок;
1 млн 700 тис. грн. – єдиний податок;
160 тис. грн. – платні послуги ЦНАП.
Витратна частина:
9 млн 954 тис. грн. – освіта;
600 тис. грн. – будівництво пожежного депо 

«Центр громадської безпеки» та 990 тис. грн. на його 
утримання;

1 млн. 210 тис. – культура;
707 тис. грн. – благоустрій.
За період літніх канікул у всіх закладах були про-

ведені роботи з ремонту та облаштування захисних 
споруд цивільного захисту. Робота сфери культури 
обмежена через карантинні заходи та воєнний стан, 
але всі заклади намагаються дотримуватись планів та 
організовувати змістовне дозвілля жителів громади. 
Всі комунальні підприємства працюють і забезпечу-
ють благоустрій та комфорт.

Завдяки спільній допомозі обласного та районно-
го гуманітарних штабів внутрішньо переміщені особи 
(602 переселенці, із них 143 – діти) які проживають 
на території Петрівсько-Роменської ТГ, забезпечені 
засобами першої необхідності. Окрім цього, на тери-
торії громади функціонує ДФТГ.

«Ніякі виклики та труднощі не здатні змусити нас 
здатися. Ми не припинимо допомагати ЗСУ нищи-
ти ворога у СВОЇЙ країні!»

Із сайту Петрівсько-Роменської громади

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». Вартість передплати: 
1 місяць – 47,60 грн;
3 місяці – 142,80грн;
6 місяців – 285,60;
1 рік -571,20.
ІНДЕКС 90119.
ЦІКАВО. ОПЕРАТИВНО. 
ОБ’ЄКТИВНО. КОМПЕТЕНТНО.

«БМ» 

ОДНИМ РЯДКОМ

ПЕТРІВКА-
РОМЕНСЬКА ЗВІТУЄ

ЕКОБЮЛЕТЕНЬ

У лікарні міста Слов’янськ, Донецької облас-
ті, 15 вересня 2022 року перестало битися сер-
це АНАТОЛІЯ СМИРНОВА, 21.08.1981 року 
народження, жителя села Веприк.

Про це повідомляє староста села Сергій 
Федусенко.

Військовослужбовець був учасником АТО. 
Із початком повномасштабної війни призваний 
до лав Збройних Сил України. Військову служ-
бу проходив на посаді старшого навідника про-
титанкового артилерійського дивізіону.

Вічна пам’ять!
Висловлюємо співчуття рідним.

СУМНА ЗВІСТКА

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

1-го жовтня – День ветерана та Міжнародний 
день людей похилого віку.

Шановні, щиро вас вітаємо і бажаємо вам – здо-
ров’я, миру, щастя, радості без ліку!

Скажіть будь ласка, яке зараз життя у ваших літах? 
І ви скажете: «Ох, ох тай годі». Впевнено живем, до 
глибокої молодості йдем. Волосся сивіє, голова лисіє, 
дивитися болять очі, працювать немає мочі, ні слуху, 
ні обоянія – все як у новонародженого маляти.

Сонце гріє, вітер віє, а душа молодіє. Зуби випада-
ють, вставні, як сонечко сяють. Весело живем: сала, 
м’яса, фруктів і овочів не їмо бо зуби бережемо. Має-
мо те, що маємо скільки не їмо та й не жуємо – ціля-
ком ковтаємо. Як у дитинстві, – манку давай - оце їжа, 
нетреба жувати.

Тіло вже все чітко відчуває де і який орган біль має: 
чи шлунок, чи печінка, а можливо селезінка, грижа, 
геморой, аденома простати, як припече, хоч тікай із 
хати. Болять: сина, нирки, серце, легені, ноги, руки, го-
лова - і частенько таке бува. Всі за хворі місця трима-
ються, а ціни на ліки дуже «кусаються». Люди похи-
лого віку – багатий народ, у них скільки болячок, як 
у будяка колючок. Та вони сталевої закалки, козаць-
кого духу, тримаються не зважаючи ні на що, та спо-
діваються, що все буде добре.

Як казав актор від Бога, покійний Богдан Ступка: 
«Людина не літає, але крила має, крила має. Прийде 
час і відлетить душа на небо, до Бога полетить в інших 
переселиться і буде пам’яттю людською, а тіло мумією 
обернеться або травинкою земною. Всі ми не вічні».

А ми з вами ще живі і будемо жити, доки живеться, 
доки серце в грудях б’ється. І буде все так, як на «роду 
написано» ні більше, ні менше і його не обминеш. Та-
кий Закон Природи…

Будьте здорові. Тримайтеся. Із щирою повагою до 
всіх вас, шановні, клієнт вашого віку, виходець з на-
роду Андрій Яременко.

ВЕЛЬМИШАНОВНИХ 
ДОВГОЖИТЕЛІВ І ВСІХ ТИХ, 
ХТО З ЦІКАВІСТЮ ЧИТАЄ
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Минулого тижня
народилося 
3 немовлят

6 осіб 
пішли
з життя

10 пар
одружилися

1 пара 
розлучилася

24 вересня, з групи Зіньків City. 
«Сьогодні як переселенці, получали гуманітарну 

допомогу. В одному з мішечків була маленька змія. 
Схоже на вужа. Але хочу застерегти, будьте обереж-
ними, – написала Ілона Никифорова з Харкова».

Очікувано, допис зібрав безліч думок:
Обурились захисники тварин: не займайте малень-

кого вужика, він шукає де тепліше. Злякались люди, 
які отримують допомогу – вони питали, у яких па-
кетах з допомогою знайшли вужа. Автору дорікну-
ли, що люди гинуть, а вона злякалась вужа. Врешті 
авторка поста також зайшла у коментарі і поясни-
ла, що дуже вдячна за гуманітарну допомогу і не має 
претензій, а пост написала, щоб попередити інших, 
щоб вони не злякались, особливо, якщо пакет від-
криє дитина.

Автор: Тетяна Цирульник

У соцмережах з’являються повідомлення, в яких 
шахраї стверджують, що Національний банк Украї-
ни нібито проводить благодійну акцію разом із фон-
дом «Твоя опора» – всім українцям виплачується 
«соціально-індивідуальна виплата». Ця інформація 
є фейковою.

Як повідомили в НБУ, вони не здійснюють жодних 
соціальних виплат. Нині НБУ проводить благодійну 
акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ. Але вона не 
передбачає здійснення виплат.

Як діють шахраї?
Злочинці пропонують перейти в шахрайський ча-

тбот. Там шахраї можуть пропонувати надати персо-
нальну інформацію та здійснити додатковий платіж 
для оформлення допомоги, в результаті дані платіж-
ної картки будуть скомпрометовані.

Також під приводом оформлення виплати зловмис-
ники можуть просити повідомити секретну інформа-
цію: пін-код до картки, тризначний номер на звороті 
картки, термін дії картки тощо.

Як не стати жертвою афери?
• Не переходьте за сумнівними посиланнями.
• Ніколи і нікому не кажіть термін дії своєї картки, 

CVV-код, паролі та PIN-коди!
• Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації 

Центр стратегічних 
комунікацій та інформаційної безпеки

З 23 вересня п’ятеро піротехніків уже прибули за 
місцем призначення, повідомляє Суспільне з поси-
ланням на слова речниці рятувальників Полтавщи-
ни Світлани Рибалко.

«Вони будуть розміновувати населені пункти, 
об’єкти інфраструктури та територію Донецької об-
ласті від вибухонебезпечних предметів. Працювати-
муть на місцях, де проводилися бої».  За її словами, 
полтавські рятувальники працюють також у Черні-
гівській та Харківській областях. Вони займаються 
гуманітарними роботами, розбором конструкцій, ре-
монтними роботами.

ПОЛТАВСЬКІ 
ПІРОТЕХНІКИ 
ДОПОМАГАЮТЬ 
РОЗМІНОВУВАТИ 
ДОНЕЧЧИНУ

НОВА СХЕМА 
ШАХРАЙСТВА

ВУЖ У МІШКУ З 
ГУМАНІТАРКОЮ

Про це повідомляє поліція у Полтавському районі. 
Правоохоронці штрафували продавців, які продава-
ли алкоголь до 12-ї або після 18-ї години.

Нагадаємо, що з початку вересня на Полтавщині 
діє обмеження з продажу міцних та слабоалкоголь-
них напоїв. Придбати пиво чи горілчані напої можна 
у торговельних закладах лише з 12:00 до 18:00.

Однак, любителі алкогольних напоїв знають «точ-
ки», де можна придбати товар у поза визначений вій-
ськовою адміністрацією час. Зокрема, алкоголь до 
12:00 чи після 18:00 продають у невеликих кіосках 
чи магазинах, це продавці знають майже всіх своїх 
клієнтів.

Поліція все ж таки фіксує порушення закону. На 
продавців було складено протокол за ч. 1 ст. 156 КУ-
пАП. Санкція цієї статті передбачає штраф від 6800 
до 13600 грн.

Поліцейські у Гадячі не звітували про фіксування 
порушення  обмежень продажу алкоголю на терито-
рії громади, отже, можемо зробити висновок, що по-
рушників немає.

«БМ»

Подія сталась увечері, 26 вересня, на автодорозі 
Лохвиця-Гадяч-Охтирка, неподалік села Осняги, Ми-
ргородського району. 

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення 
автомобіля Volvo ХС 60, під керуванням водія, 1977 
року народження, з автомобілем Renault Laguna, під 
керуванням водія, 1993 року народження.

Унаслідок ДТП пасажир автомобіля Renault 
Laguna, 1999 року народження, помер на місці по-
дії. Водії обох автомобілів з тілесними ушкодження-
ми доставлені до Гадяцької лікарні. За результатами 
обстеження водіїв на стан сп’яніння у водія Renault 
Laguna  виявлено понад 2,6 проміле алкоголю в крові.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під 
процесуальним керівництвом прокуратури, відомо-
сті внесені до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за частиною 3 статті 286-1 (Порушення пра-
вил безпеки дорожнього руху особами, які керують 
транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо 
вони спричинили смерть потерпілого) Криміналь-
ного кодексу України. Обставини та причини дорож-
ньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

Про це повідомив Полтавський обласний центр 
контролю та профілактики хвороб 27 вересня. Нові 
підтверджені випадки коронавірусу впродовж 19-25 
вересня зареєстрували у 58 громадах області з 60. У 
47 громадах зафіксували зростання захворюваності.

Найбільше нових хворих минулого тижня вияви-
ли у наступних міських громадах:

у Полтавській – 372 хворих; у Кременчуцькій – 252 
хворих; у Лубенській – 175 хворих;

у Горішньоплавнівській – 109 хворих; у Миргород-
ській – 107 хворих; у Гадяцькій – 84 хворих; у Зінь-
ківській – 80 хворих.

Дотримуйтесь заходів безпеки.

Протягом серпня та вересня у Полтаві уклали 23 дого-
вори, загальною вартістю 2 млн. 130 тис. грн., на поста-
чання 710 лавок, які мають розмістити у відремонтова-
них під укриття 59 підвалах шкіл, садочків і навчальних 
центрів громади.

В усіх випадках, незалежно від вартості договору чи 
замовника (а це міг бути департамент освіти чи безпо-
середньо навчальний заклад), постачальник обирався на 
безконкурсній основі, один і той самий — ФОП Олек-
сандр Ярмошевич, який просив 3000 грн за одну лавку.

Буквально жоден з 23-х оприлюднених у системі 
Prozorro договорів не містить чітких технічних характе-
ристик меблів, що замовлялися. Втім, одна зі шкіл таки 
зробила опис предмета закупівлі:

«Каркасна конструкція із ДСП «Дуб Сонома» ламіно-
ваного ДСП 16 мм; кришка закріплена металевими ку-
тиками; крайкування закрайковано крайкою 2 мм; всі 
елементи кріплення конфермати; вага не більше 15 кг; 
розмір 1800*350*350 мм».

З цього опису можна зробити висновок, що замов-
ляється стандартна дитяча лавка ІІІ-ї ростової групи, 
з суцільного ДСП, без спинки, довжиною 180 см. Єди-
ними металевими елементами у ній будуть елементи 
кріплення.

В умовах суттєвого здорожчання матеріалів, середня 
ринкова пропозиція інтернет-магазинів щодо однієї ди-
тячої лавки, завдовжки 1 м, складає 600 грн, лавки по 
1,2 м — 700 грн, лавки по 1,4 м — 800 грн. Одну лавку на 
1,8 м вони готові виготовити за 1000 грн. Тобто, потрій-
на переплата.

Як приклад, відділ освіти у Гадячі замовив 144 лавки, 
довжиною 120 см, по 830 грн за штуку. Гадяцькі лавки 
вийшли на 40 см коротшими за полтавські. Втім, очевид-
но, що додаткові 40 см не можуть коштувати 2170 грн.

Після оприлюднення цієї інформації, з кореспонден-
тами «Полтавщини» зв’язався Олександр Ярмошевич, 
ФОП у якого і замовили лави. Він заявив, що його товар 
матиме дещо інший вигляд. За словами підприємця, лав-
ки матимуть каркас із профільних труб 30X30, завтовш-
ки не менше 2 мм. Кришки будуть виготовлені із ДСП, 
а ніжки також будуть металеві із заглушками. Метале-
ві елементи вкриють порошковою фарбою з додаванням 
препарату для посилення її стійкості, місця зрізів ДСП 
— закрайковані не токсичним клеєм, а поверхня — «об-
роблена всіма видами дезінфікуючих розчинів».

Олександр Ярмошевич також додав, що довжина лав 
буде така сама — 180 см, а ось висота буде більшою за 35 
см. Важитимуть вони не більше за 30 кг. Він також під-
твердив ціну у 3000 грн за кожен товар, додавши, що со-
бівартість лавок складає 2/3 від ціни, а він їх має поста-
вити у заклади у зібраному вигляді.

Зазначимо, що лавки на металевих ніжках в укрит-
тя замовляють і департаменти освіти у Києві та Дніпрі. 
Вони дещо коротші за 180 см (160 та 124 см відповідно), 
а коштують 1800 та 2240 грн кожна. Їхня висота — 42-43 
см. Водночас, обсяги замовлення там більші — 1072 ла-
вочки у Києві та 5528 у Дніпрі.

Іншими словами, якби чиновники бодай намагалися 
економити кошти — вони б легко цього досягли. Нато-
мість Полтава отримала чергову мільйонну переплату.

Дарина Синицька, «Полтавщина»
Неодноразово засуджений гадячанин регулярно 

знущався над своїми рідними, а також, починаючи 
з грудня 2021 року здійснював крадіжки у Гадячі та 
прилеглих населених пунктах. Дрібні крадіжки, за-
звичай, він здійснював у п’яних, або навіть безтямних 
людей. Виявлено, що за пів року чоловік був причет-
ний до 16 епізодів кримінальної діяльності. Вкрадені 
телефони, велосипеди, предмети побуту він продавав 
знайомому. За сукупністю призначеного покарання, 
чоловік отримав 4 роки позбавлення волі.

Уродженець Малих Будищ, здійснив крадіжку 200 
доларів із сумки знайомого. При цьому чоловік був 
на випробувальному терміні строком на 1 рік, який 
він отримав 3 лютого 2022 року за крадіжку у вели-
ких розмірах. Згідно рішення суду від 20 вересня, 
суддя обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового 
домашнього арешту до завершення судового процесу. 

У Красній Луці, 24 червня, поліцейські зупинили 
нетверезого водія. Освідуванням на алкотестері було 
виявлено 2.08 проміле у видихуваному повітрі. У залі 
суду чоловіка визнали винним, та призначали адмі-
ністративне стягнення у вигляді штрафу на користь 
держави в розмірі 17000 грн. із позбавленням права 
керування всіма видами транспортних засобів стро-
ком на один рік.

За інформацією ЄДРСР

ЗА МІСЯЦЬ ДІЇ 
ОБМЕЖЕННЯ ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЮ ВПІЙМАЛИ 
42 ПОРУШНИКА

СМЕРТЕЛЬНА ДТП 

ПОШИРЕННЯ 
КОРОНАВІРУСУ

ІЗ ЗАЛИ СУДУ

ЛАВКИ У ТРИДОРОГА 
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Унікальний для України автобус зможе одночас-
но транспортувати 9 поранених бійців або цивіль-
них осіб. Про це повідомив начальник Полтавської 
ОВА Дмитро Лунін.

«Автобус придбали за кордоном. Волонтери його 
відремонтували й переобладнали. Він розрахований 
на 9 місць, як сидячих, так і лежачих пацієнтів. Те-
пер область може виконувати поставлені завдання 
щодо евакуації поранених», — сказав Дмитро Лунін. 

Він розповів, що автобус оснащений сучасним ме-
дичним обладнанням: інфузоматом, дихальним апа-
ратом, ношами, дефібрилятором, монітором пацієн-
та, забезпечений киснем. 

«Ми приймаємо поранених із Харківщини. Коор-
динуємося з військовими медиками, виконуємо зада-
чі з транспортування бійців. Тому цей евакуаційний 
автобус спільно використовуватимемо для надан-
ня медичної допомоги», — зазначив Дмитро Лунін. 

Очільник Полтавщини подякував меценатам і всім, 
хто підтримав цю ініціативу: Юрію Лупаєнку, генди-
ректору ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» Василю Лаврі-
ченку, а також мережі аптек «Тріоль» та ТОВ «УЗТК 
Трейд».

«Полтавщина»

Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на 
інформацію пресслужби Чигиринської міської тери-
торіальної громади.

Останніми роками майданчик на території Чи-
гиринської громади розглядають, як один із найпер-
спективніших для будівництва нової атомної елек-
тростанції в Україні через розташування на доступ до 
водних ресурсів та електромереж. Минулого тижня 
влада Чигиринської громади зустрілася з представ-
ником «Енергоатому», щоб обговорити можливість 
відновлення проєкту Чигиринської АЕС. Нині мова 
йде про надання дозволу на виконання геодезичних 
робіт майданчика, який можуть розглядати під бу-
дівництво АЕС. Обидві сторони зустрічі обговори-
ли деталі, які можуть виникати на початковому етапі 
перемовин. Реалізація проєкту атомної електростан-
ції – це тривалий процес, що розрахований на роки 
або й десятиліття, тому про будівництво мова нара-
зі не йде.

За радянських часів на території на схід від Чи-
гирина планували збудувати атомну електростан-
цію та містечко енергетиків на 20 тисяч населення 
неподалік Кременчуцького водосховища, однак про-
єкт зупинили.

«У схваленому Урядом проєкті Держбюджету-2023 
врахована важлива пропозиція Асоціації міст Укра-
їни – ПДФО з грошового забезпечення військовос-
лужбовців буде й надалі надходити до місцевих бю-
джетів. Дякуємо Міністерству фінансів України за 
співпрацю та розуміння місцевого самоврядуван-
ня. Адже цей ресурс, що орієнтовно складе 54,4 млрд 
грн, критично важливий для усіх українських громад 
під час воєнного стану, особливо для розташованих 
у прифронтових зонах, оскільки є буквально єдиним 
джерелом фінансування життєво важливих послуг 
їхніх мешканців. Громадам у тилових зонах ці кошти 
дозволять підтримувати переселенців та допомагати 
захисникам України.

Асоціація міст України

А вона є ! Дорога, зневічена траками танків, її співає! 
Ця пісня комусь, на віддаленні від фронтових до-

ріг, здається розважальною. А тут, ближче до місць 
бойових дій, вона моторошно - сумна, виюча, як си-
рена тривоги, як сумне нагадування про минулі події, 
які вона пережила.

Такі «пісні» довелось слухати нам, екіпажам чоти-
рьох авто, які з гуманітарним вантажем допомоги для 
жителів Ізюму, рухались ними. «Пісня» з вантажем, і 
«пісня» без нього - це зовсім різні «пісні». Перша, з 
надією швидкого прибуття до міста, розвантаження 
та передача вантажу у надійні руки. Інша, сумна і не-
весела, від побаченого і відчутого, моторошна від згад-
ки про те, що тут відбувалось недавно… 

Перше враження, це величезний знімальний май-
данчик для постановочних фільмів про війну. Але 
такого розмаху «майданчика», мені не доводилось 
бачити НІКОЛИ у своєму житті. Місто блоковане 
численними постами, перевірками, розбитими шля-
хами та мостами, поромними переправами та тимча-
совими проїздами, відразу справляє враження напру-
ги, яка спочатку посилюється, а потім швидко зникає, 
від нестихаючої канонади. Це як близька гроза, та її, 
майже нестихаючий відгомін…

А коли додати сюди звуки сирен швидкої, авто по-
ліції… Волосся стає дибки.

Розбиті ВСІ будівлі. Таке враження, що у кожну з 
них направлено стріляли і не один раз. Зруйновані і 
вигорілі, вони сумно зустрічають нас там, де нам доз-
волили проїхати військові. Але є те, що нам не можуть 
ще показати, де працюють мінери, рятувальники, вій-
ськові. Останні тут як мурахи. На закамуфльованих, 
повнопривідних, різного класу авто, вони у своєму 
«хаосі» руху, створюють уяву «живого» міста. Спо-
чатку ми поступались їм дорогою, але і вони, бача-
чи написи «Допомога Україні» на наших, двоє яких з 
польськими номерами, привітно посміхались, махали 
руками, давали дорогу, надавали допомогу. Поодино-
кі жителі міста теж у русі. Хто пішки, але більшість 
на велосипедах, із тачками та сумками і рюкзаками. 
У кого повними, у кого ще ні. Всі поспішають до цен-
трів роздачі гуманітарної допомоги. 

Я її почав роздавати задовго до прибуття на місце 
призначення. Це були жінки, ніби обсипаними попе-
лом обличчями. Ці очі - їх не забути. 

Про нашу поїздку домовлялись з міським головою 
Ізюма, секретарем міської ради, заступником місько-
го голови. Чому так багато? Та все просто, у місті від-
сутній зв’язок, тож доводиться «ловити» кого вий-
де. Саме останній звів нас з волонтерами Ізюму, які і 
допомогли «швидко» (3 години) добратись до місця 
вивантаження та прийняли вантаж, домовились про 
співпрацю. 

Шлях додому був майже під проливним дощем, 
а далекі блискавиці підсилювали ефект напруги й 
близької війни.

Наша наступна поїздка буде знову сюди, до багато-
страждального Ізюма, його жителів та визволителів. 
Все залежатиме від коштів. На поїздку витратили 220 

літрів ДП, а це близько 12 000 грн. Дякую за допомо-
гу у вирішенні цього питання, керівнику ТОВ «Агро 
- Край, магазину «Сад Город», за безкоштовно нада-
ний рулон плівки для оббивки вікон. А ще, жителям 
сіл: Середняки, Коновалове, Ветхалівка та їх старості 
пані Тамарі; жителям сіл Вельбівка та Запсільське та 
волонтерам з великої букви паннам Катерині та Оле-
ні; жителям сіл Сергіївка та Розбишівка, голові гро-
мади, та старостам.

Свої авто для перевезення вантажу надали пан 
Анджей з Польщі, пан Григорій з Дніпра, пан Мико-
ла з Харкова, та я. Загалом доставлено близько 6,5 
тонн харчових продуктів.

Відчутною була волонтерська допомога та підтрим-
ка Віктора Оробея та Володимира Опришка з Гадяча, 
волонтерської команди з с. Сари Іван Брага, Андрій 
Крат, Володимир.

Наступні поїздки залежатимуть від вашої небайду-
жості та допомоги.

Телефонуйте 050 239 6052. Кошти надсилайте на 
картку 4731 2196 4582 3372 ПриватБанк - Олександр 
Зозуля.

Олександр Зозуля у ФБ

ПРАЦЮЮТЬ ВОЛОНТЕРИ:
ЧИ ДОВОДИЛОСЬ ВАМ 
ЧУТИ «ПІСНЮ» ДОРОГИ?

ЕВАКУАЦІЙНИЙ 
АВТОБУС ДЛЯ 
ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ПОРАНЕНИХ

ВІДНОВЛЕННЯ 
ПРОЄКТУ 
ЧИГИРИНСЬКОЇ АЕС

ПДФО 
ЗАЛИШИТЬСЯ 
У БЮДЖЕТАХ 
ГРОМАДУряд умовно поділив регіони України на чотири 

типи: фронтові, опорні, деокуповані та тилові, відпо-
відно до близькості фронту та основних задач під час 
війни. Про це під час на Всеукраїнського форуму міс-
цевого самоврядування, що відбувся у Львові, роз-
повів міністр розвитку громад та територій України 
Олексій Чернишов. Полтавська область, згідно цього 
поділу – один з шести опорних регіонів.

Опорними регіонами є Кіровоградська, Вінниць-
ка, Дніпропетровська, Черкаська, Одеська та Полтав-
ська області. До переліку тилових увійшли Львівська, 
Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Во-
линська, Рівненська, Чернівецька та Хмельницька 
області.

«Сьогодні області працюють, як ніколи, допомага-
ючи іншим. Налагоджена логістика між громадами, 
приймають вимушених переселенців. А подекуди ще 

й демонструють економічне зростання та розвиток 
промисловості. Українські громади – це каркас на-
шого спротиву та стійкості. Хтось допомагає нашим 
Збройним силам стримувати ворога на фронті, хтось 
підтримує тил, хтось відновлює життєдіяльність після 
деокупації. Тепер українські громади тісно перепле-
тені між собою новими адміністративними, логістич-
ними та економічними зв’язками. Але головне — це 
наші нові людські зв’язки, які щодня стають міцніши-
ми та покращують нашу взаємодію» – сказав Олек-
сій Чернишов.

Фронтовими регіонами залишаються Донецька, Лу-
ганська, Запорізька та Херсонська області. Деокупо-
ваними регіонами є Сумська та Чернігівська області. 
Наступним регіоном, який приєднається до перелі-
ку деокупованих, зі слів міністра, стане Харківська 
область.

ПОЛТАВЩИНУ ТА ЩЕ П’ЯТЬ ОБЛАСТЕЙ 
ВІДНЕСЛИ ДО ОПОРНИХ РЕГІОНІВ
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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

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

38

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

КУПЛЮ

Тел. 0950086550
0994757450

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ

Яйце велике, цегляно - кремового кольору.
Привеземо у ваш населений пункт

1,5 міс. – 120 грн.
3 міс. – 135 грн.

3,5 міс. – 145 грн.

ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ НА 
ПОРОДИСТУ КУРОЧКУ- МОЛОДКУ

Червоні
Лащурно-чорні
Попелясто-блакитні
Зозулясті
Сріблясті

Тел. 095 485 56 29

від чеського стада першої лінії
«Чеський домінант»

П’ять сортів та п’ять кольорів:

Завдяки схрещуванню, курочка 
починає нестись в 4,5 - 5 місяців, 

та зносить 1 - 2 яйця на день.
Куплю БИКІВ, КОРІВ, 

ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ

ДОРОГО
тел. 0957281225

ДОРОГО

закуповує у населення 
М ’ Я С О К О М Б І Н А Т

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, 
КОНЕЙ, СВИНЕЙ

Перевезення худоби 
для власних потреб
Термінові виклики

 Цілодобово 
Тел. 0506470658, 0671773949
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Вітаємо Жовтень починається з Міжнародного дня людей 
похилого віку. 1 жовтня – це не лише можливість на-
гадати всім про людський обов’язок бути турботли-
вими і милосердними до найповажнішої частини су-
спільства. Це і привід до роздумів щодо подальшої 
його долі, його культури, взаємозв’язку поколінь. За 
міжнародною класифікацією, особою похилого віку 
вважається той, хто досяг 65 років, в Україні це ко-
жен 5 мешканець, шоста їх частина – самотні і їм осо-
бливо потрібна допомога в повсякденному житті.

Саме для цього у Петрівсько-Роменській грома-
ді функціонує «Центр надання соціальних послуг». 
Із телефонної розмови з директором центру Мари-
ною Білик, ми дізнались про нюанси роботи з людь-
ми похилого віку. Марина розповідає, що працювати 
з людьми похилого віку не просто. Робота включає 
в себе надання послуг по забезпеченню життєдіяль-
ності людини та охоплює цілий спектр допомоги: від 
приготування їжі до обробки городу чи прання. Спи-
сок послуг обговорюється при укладенні контракту. 
Є такі люди, до яких навідуються раз на тиждень, а є 
такі, до яких необхідно приходити щоденно. «Послу-
ги центру отримують немічні, хворі люди, або ж ін-
валіди. Їм дуже важливо з кимось поговорити, щось 
розповісти, отримати підтримку. Не тільки фізич-
на допомога, а й психологічна є вкрай важливою для 
них», – говорить директор центру. 

Для зручності пересування по селу було придба-
но службові велосипеди для соцпрацівників. На них 
вони їздять і влітку і взимку, якщо дозволяє погода. 
У Петрівці-Роменській соціальні послуги отриму-
ють 96 осіб. Таку кількість людей обслуговують 13 
працівників. 

Тетяна Жила – одна із них. Про неї ми дізнались 
від її підопічної, яка дуже тепло висловлювалась про 
цю жінку та звернулась до нас із проханням про пу-
блікацію. То ж ми також поспілкувались із нею.

Розповідає Тетяна, що працює у центрі півтора 
роки. До цього, понад десять років працювала про-
давцем, то ж досвід спілкування з людьми, особли-
во похилого віку, вже мала. Наразі, обслуговує сім 
осіб. Доставка замовлень, приготування їжі, пран-
ня, обробка городів – звична для неї справа, взимку 
доводиться, іноді, розчищати сніг. Тетяна говорить, 

що працювати не важко, а від самої роботи отримує 
лише задоволення. Із самого ранку вона трудиться на 
благо інших, намагаючись покращити долю і побут 
тим, хто найбільше цього потребує. Щира вдячність 
заряджає силами та енергією продовжувати благо-
родну справу. Не можливо не помітити характерну 
рису її характеру – скромність, напевно, саме це спо-
нукало її підопічних звернутись до нас. Чуйність та 
самовідданість жінки помічає і керівництво: «Вона 
в нас молодець, дуже моторна, жвава. Вміє згладжу-
вати гострі кути. Жодного разу ніхто на неї не скар-
жився, тільки позитивні відгуки. Часто залишається 
працювати понаднормово», – говорить про свою ко-
легу директор центру Марина Білик.

Турбота про людей похилого віку – благородна і 
почесна справа, адже саме старші люди зберегли для 
нас найкращі національні традиції, навчили дола-
ти труднощі та бути достойними своєї Батьківщини. 
Український народ завжди вирізнявся шанобливим 
ставленням до старших поколінь. Саме з бабусиних 
казок та розповідей діда народжується наша перша 
любов до рідної землі, мови, культури. Прожиті роки, 
пройдені іспити, накопичений досвід – головне ба-
гатство, яке старше покоління передає нам. А ми ма-
ємо відплатити за це шаною, повагою та турботою.

Влад Лидзарь

ТИХЕНЬКО ОСІНЬ СТУКАЄ У ДВЕРІ 

Бажаємо вам щастя, незгасної і щирої любові, сімейної злагоди і взаєморозуміння, 
домашнього затишку і мирного неба . Хай всі ваші спільні мрії здійснюються!

ВІТАЄМО МОЛОДЯТ! Минулої суботи закохані 
поєднали серця:

Федосики Микола та Наталія (Рудич), 
с. Петрівка - Роменська, с. Веніславівка

Марченки Станіслав і Альона (Хоролець), 
с. Сватки, с. Тищенки

Дворовенки Сергій та Аліна (Огризько), 
м. Полтава, с. Вельбівка.

Фото. В. Лидзаря

Одружилися 14 вересня

Тетяна Жила. Із персональної  сторінки у Фейсбук.
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БУДИНКИ
Продаж

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

	� 1/2	БУДИНКУ, потребує 
ремонту. З/д 7 соток. 
Ціна 2500 у.о. з вашим 
переоформленням. 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 капремонту. 
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. (12)  

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

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

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

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

	� БУДИНОК, 86 м. кв., пров. 
Сумський, 54. Поруч центр. 
Газ, вода, господарські спо-
руди. Ціна договірна. Тел. 
0951350748

	� БУДИНОК, с. Біленчен-
ківка. Потребує ремонту. 
Тел. 0666151557. 

	� БУДИНОК, м. Гадяч, вул. 
Степаненка, р-н школи №3 
(Заяр). Газ, вода, господар-
ські споруди, гараж, сарай, 
вх. погріб, з/д 15 соток. Тел. 
0677237948. 

	� БУДИНОК, с. Сари. Л/
кухня, сарай, гараж, вода у 
дворі. Тел. 0993749487. 

	� БУДИНОК, с. Книшівка, 
54,4 м.кв, газ, колодязь, гос-
подарські споруди,  + пічне 
опалення. З/д приватизо-

вана. Сінокіс. Ціна договірна. 
Можливі всі варіанти. Тел. 
0957757334

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

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

	� БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 
80 м.кв. Всі господарські 
споруди, зручності. З/д 10 
соток. Ціна розумна. Недо-
рого. Тел. 0953995098.

	� БУДИНОК, пров. Героїв 
Майдану, 1. З/п 58,8 м.кв., 
з/д приватизована, госпо-
дарські споруди. Ціна дого-
вірна. Тел. 0509178434. 

	� БУДИНОК, р-н дитбу-
динку. Л/кухня, сарай, гараж, 
з/д 9 соток. Газ, вода. Тел. 
0661196506. 

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

	� БУДИНОК, 57 м.кв., с. 
Осняги. Газ, господарські 
споруди, з/д 25 соток. Тел. 
0665290274

	� ЧАСТИНА	БУДИНКУ, 
неподалік центру. Газ, вода, 
господарські споруди, 
з/д 7 соток, приватизо-
вана. Можливий обмін. Тел. 
0955711574.

КВАРТИРИ
Продаж

 

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

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

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

	� 2-КІМН.	кв., р-н Чере-
мушки. Тел. 0958357038.

	� КВАРТИРА, пров. Про-
коповича, 2А. Якісний, 

завершений ремонт. Для 
достойних людей. Заходь і 
живи. Тел. 0675312909

	� КВАРТИРА з індивіду-
альним опаленням, р-н 
цегельного з-ду. Недорого. 
Тел. 0956262141

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

	� З/Д	8	соток, з нежилим 
будинком. Комунікації част-
ково, молодий сад. Вул. Пер-
шотравнева, 111. Ціна дого-
вірна. Тел. 0956843543

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

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

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

ЗДАМ

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.

	� ЖИТЛО подобово та 
на тривалий термін. Тел. 
0956751072

	� БУДИНОК на тривалий 
термін. Тел. 0999227532

	� БУДИНОК, р-н Заяр. На 
тривалий термін. Газове та 
пічне опалення. Затишний, 
теплий, вмебльований. 
Зручності на вулиці. Тел. 
0953255822, 0678862611

	� 1-КІМН. кв., вмебльо-
вана. Ціна 5500 грн./міс. Тел. 
0958612255

	� КІМНАТУ для порядної 
людини, без дітей і тварин. 
Тел. 0976327231, 0996858832

	� ЖИТЛО на тривалий 
термін. Тел. 0996324952

	� 1	КІМН.	кв., подо-
бово, р н Черемушки. Тел. 
0501607067

ЗНІМУ

	� ГАРАЖ в районі 
цегельного заводу. Тел. 
0687253078

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

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

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

	� ДИСКОВІ	БОРОНИ,	
ПЛУГИ, картоплеко-
пачі, культиватори, трак-
тори МТЗ, іншатехніка. 
Скло МТЗ, запчастини. Тел. 
0507664550, 0679001648

АВТО
Продаж

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

МОТО
Продаж

	� МОТОЦИКЛ	BAJAJ Boxer 
BM-150UG, 2019 р.в., КПП 
5ст., гарний стан. Проти-
крадіжна система, піді-
грів керма, тахометр. Тел. 
0957702302.    

	� МОТОЦИКЛ «Мустанг», 
2019 р.в., 107 см3, з доку-
ментами, гарний стан. Тел. 
0999013881

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

	� З/Ч	ГАЗ-53: головки 
блока, 3шт., б/в, паук, гама 
240/508 (2 нові, 4 б/в), крила 
передні, 2шт., скло лобове, 
редуктор заднього мосту. 
Тел. 0662143450

	� ДВИГУН ВАЗ-2108, 1300 
см. куб., після капремонту. 
Гума літня «Pirelli» 185/16 
R-14, 5 шт.  Тел. 0662143450

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

МЕБЛІ
Продаж

	� ЛІЖКО 1-спальне, дов-
жина 2м., із висувними ящи-
ками. Ціна 4 тис. грн. Іде-
альний стан. Торг. Тел. 
0990654725

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

	� ШАФА з антресоллю, 
тумбочки, стіл-тумба. Тел. 
0993006533. 

РІЗНЕ
Продаж

	� ШАХТНА	ЗЕРНОСУ-
ШАРКА на тверде паливо. 
Ідеальний стан. Укомплекто-

27.10.2022

Тел. 0997783885

на ГАЗ-53
Розміром 

8,25*20

КУПЛЮ 
КОЛЕСА

вана, б/в. Клітки для курей 
несучок на 3,5 тис. голів. Тел. 
0963884747, 0960371215		

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

	� КУКУРУДЗА, пшениця, 
ячмінь. Тел. 0995484823, 
0992488500

	� КАРТОПЛЯ, сорт 
«рів’єра». Посадкова, під 
трактор. Недорого. Тел. 
0952229500

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

	� БУРЯК столовий, кар-
топля дрібна, буряк кор-
мовий. Велосипед дитячий 
на вік 7-10 років, гарний 
стан. Тел. 0509779570. 

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

	� МЕБЛІ. Стільці. Бак для 
зерна. Сітка рабиця. Бідони. 
Палатка. Каністри. Вело-
сипед та взуття дитячі. 
Ботинки чоловічі, р.42. Теле-
візор. Відеомагнітофон, 
колонки. В’язальна машина. 
Китайська роза, фікус. Тел. 
0955711574.

	� КАРТОПЛЯ їстівна, велика 
(декілька сортів). Картопля 
дрібна, 1,5 грн./кг. Гарбузи. 
Тел. 0995333835

	� ЦЕГЛА б/в та нова. 
Шифер б/в. Щебінь, пісок, 
гранвідсів. Дошка обрізна 
з пилорами. Дрова пиляні. 
Тирса. Доставка. Тел. 
0501446845, 0979796234

	� ЕЛЕКТРОКОНВЕКТОРИ 
для опалення (2кВт; 1,5кВт.). 
Тел. 0975925425.

	� КОЛЯСКА інвалідна. Тел. 
0956168742. 

	� КОТЕЛ твердопаливний 
КС, б/в. Недорого. Тел. 
0507667181, 0989010972. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0663863812. 

	� АНТЕНА супутникова + 
тюнер, 1000 грн. Вітальня, 
3500 грн. Килим, 250 грн. 
Залишки акрилової фарби 
5л., 250 грн. Столешниця, 

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 0506741605

0975139528

КУПИМО ПАЇ
Швидке оформлення

Тел. 

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а
36

3 жовтня відновлює роботу
ПУНКТ ПРИЙОМУ ВТОРСИРОВИНИ

м. Гадяч, вул. Вокзальна, 1 
(територія Райспоживспілки)

Тел. 0509022839

Скло бій. Скло тара
ПЕТ тара. Макулатура

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

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

макулатуру, поліетилен, беги 

Тел. 0501838458, 0980922374

Тел. 0661808984, 0684839984

Підприємство закуповує 
ДОРОГО
СВИНЕЙ

СВИНОМАТОК
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250 грн. Тел. 0996845653. 

	� КАБАЧКИ великі. Ціна 
договірна. Тел. 0956433039.  

	� РУШНИКОСУШАРКА 
електрична, сталева, біла, 
500х1600мм. Потужність 
120. Тел. 0957757334.  

	� ЛІЖКО дерев’яне, швейна 
машинка, посуд, диван б/в, 
бутлі для вина. Недорого. 
Тел. 0502045073. 

	� АКВАРІУМ з приладдям, 
100л. Тел. 0956927054. 

	� ПШЕНИЦЯ. Можлива 
доставка. Тел. 0957763190

	� ХОЛОДИЛЬНИК 
«NORD» 2-камерний. Тел. 
0662143450

	� ДОМКРАТ гвин-
товий, електроди д3мм., 
припой, дистилятор. Тел. 
0991642250. 

	� ТЕЛЕВІЗОР «SONY», 
ліжко, стіл кухонний, 4 табу-
ретки. Стіл розсувний, 
соковижималка. Тел. 
0996324952. 

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

	� 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

	� ПРОВОДИТЬСЯ	попе-
редній	запис	на продаж 
дорослої качки живою 
вагою. Ціна 65 грн./кг. (вага 
3-4 кг.) Тел. 0661468695, 
0991145747

	� ДВІ	КІЗОЧКИ, вік 1 рік, не 
кітні. Тел. 0509707332

КУПЛЮ

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

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНИЙ	атестат про 
повну загальну середню 
освіту виданий Миколі	
Олексійовичу	Бондару 
Великобудищанською СШ

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	
техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екоп-
ласт, каналізація. Встанов-
лення лічильників, бой-
лерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій)

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

	� БРИГАДА	БУДІВЕЛЬ-
НИКІВ	виконає	роботи: 
каналізація та переливні ями, 
траншеї, кладка цегли та 
блоків. Дахи, паркани. Бето-
нування та інші будівельні 
роботи. Тел. 0960767071, 
0669958382

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН, м/х пічок, м’ясо-
рубок, мультиварок, блен-

дерів-комбайнів, пило-
сосів, хлібопічок, духових 
шаф, інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, «бол-
гарок», дрилів та ін. Виїзд на 
замовлення. Досвід роботи 
12 років. Доступна ціна. Тел. 
0957423588, 0684830471	

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	
техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

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

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

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

	� КОПАЄМО, чистимо та 
поглиблюємо колодязі. 
Копаємо каналізації. 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 пар-
канів. Тел. 0996891377

	� РЕМОНТ	ТА	ПЕРЕТЯЖКА	
М’ЯКИХ	МЕБЛІВ, зміна 
дизайну, великий вибір 
тканин. Тел. 0956795984, 
0963814148, 0666471376

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі 
види внутрішніх робіт. Сан-
вузол під ключ. Зварювальні 
роботи. Тепла підлога. Виїзд 
по району. Тел. 0661194638

	� ПИЛЯЮ	ДЕРЕВА. Пиляю 
привезені машини дров. 
Швидко, якісно, доступна 
ціна. Можливий виїзд по 
району. Тел. 0667011653, 
0975799474 (Вітя)

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ	по району, Україні:	
ЗІЛ-130 до 7 т. самоскид; 

Mercedes Vario до 5т., само-
скид; Mercedes Sprinter до 
2,5т., бортовий. Цегла б/в, 
щебінь, пісок, глина, чор-
нозем, плити ПКЖ, гран-
відсів та ін. Послуги екскава-
тора. Тел. 0501881470

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	пилососів, холо-
дильників, чистка бой-
лерів та іншої електротех-
ніки. Виїзд майстра. Зварю-
вальні роботи, пайка. Тел. 
0997199623. (Олександр)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	
техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

РОБОТА
 

 � Потрібні МИЙНИКИ на 
автомийку. Тел. 0953344447

 � Запрошуємо на роботу  
САНТЕХНІКІВ. Зверта-
тись в офіс ТОВ «Будсан-
техпроект» за адресою: м. 
Гадяч вул. Гетьманська 45. 

Тел. 0951089629

 � Запрошуємо на роботу 
МАЙСТРІВ	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 ЗАВІДУ-
ВАЧКА відділу продуктів хар-
чування.Тел. 0504044106

 � ТОВ «Агро-Край» на 
постійну роботу потрібен 
ПРОВІДНИЙ	ФАХІВЕЦЬ	
ІЗ	ЗЕМЕЛЬНИХ	ПИТАНЬ. 
Вимоги: вища освіта від-
повідного 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

 � Потрібна ДОГЛЯДАЛЬ-
НИЦЯ за 84-річним чоло-
віком. Тел. 0990356610
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В умовах війни українські сільгосптоваровиробни-
ки наростили експорт молочної продукції, а також 
почали активно розвивати: виробництво м ‘яса, сфе-
ру альтернативних джерел енергії (біоетанол, біогаз, 
біометан) та переробку зернових культур.

Про це розповів перший заступник міністра 
аграрної політики та продовольства України Тарас 
Висоцький.

«Форс-мажорний фактор війни прискорив нашу 
трансформацію. Дивлячись на результати роботи 
аграрного сектору за 7 місяців війни, ми бачимо, що 
вже точка неповернення в сировинну модель пройде-
на. Що це підтверджує? Перш за все, всі зрозуміли – 
аграрні виробники, фермери, що концентруватися на 
одній чи двох зернових олійних культурах є дуже ри-
зикованим. І має бути однозначно диференціація», – 
сказав Висоцький.

За його словами, наразі Україна нарощує обсяги 
експорту молочної продукції. За результатами серп-
ня експорт молочної продукції показав рекордний 
показник за останні два роки. Висоцький зазначив, 
що подібне зростання очікується і надалі.

Крім того, збільшується поголів’я промисло-
вого свинарства, птахівництва. Заступник пояс-
нив це насамперед здешевленням кормів. Висоць-
кий додав, що тренд на розвиток тваринництва 
продовжуватиметься.

Також українські аграрії спрямовують інвестиції 
в біоенергетику. «Нещодавно відбулися аукціони з 
приватизації спиртзаводів. Кінцева запропонована 
ціна на аукціонах стала в три-чотири рази більша від 
стартової А спиртзавод – це перш за все біоетанол, бі-
опаливо. У секторі зрозуміли, що набагато вигідніше 
виготовляти альтернативні джерела енергії – біоета-
нол, біогаз, біометан, – ніж просто продавати сирови-
ну і потім купувати природний газ за космічними ці-
нами на сушку кукурудзи», – зауважив Висоцький.

Він також розповів, що в Україні вже запущені про-
єкти за цим напрямом – до кінця року буде ще ціла 
низка.

«Дані проекти забезпечують заміщення імпорту 
енергетичних ресурсів, що для нас важливо, адже ми 
таким чином вирівнюємо енергетичний баланс», – 
підкреслив заступник міністра.

Висоцький зазначив, що ще один напрям, який в 
Україні активно розвивається - це глибша перероб-
ка зернових культур: виробництво борошна, готових 
макаронних виробів, амінокислот тощо. За його сло-
вами, такі проекти також уже започатковані, але ре-
зультат слід очікувати за два-три роки.

Укрінформ

Аналітики прогнозують ріст світовому ринку жита 
на 2,2% щороку. Для українських агровиробників цей 
сегмент надзвичайно вигідний: у них практично не-
має конкурентів саме по цій нішевій культурі.

Про це йдеться в блозі виконавчої директорки «На-
сіннєвої асоціації України» Сюзанни Григоренко на 
Latifundist.com.

Зазначається, що до 2020 року Україна не була по-
тужним гравцем з експорту жита: 2019/2020 році екс-
портувала всього 8,2 тис. т жита, а вже за рік — 121,5 
тис. тонн. 

Так, жито у 2021/22 маркетингових роках активно 
купували Іспанія, Туреччина, Польща, Нідерланди, 
Німеччина,  Південна Корея та Японія (використо-
вують для виробництва хліба, з нього роблять віскі, 
пиво, деякі види горілки, комбікорми).

Заступник міністра аграрної політики та продо-
вольства України Віталій Головня взяв участь у ви-
їзних комітетських слуханнях на Житомирщині, які 
стосувалися перспектив розвитку аграрного сектору 
в Поліській зоні в умовах воєнного стану.

Віталій Головня підкреслив, що Полісся «можна 
сміливо віднести до гарантів продовольчої безпеки»: 
регіон забезпечує близько 10% всього валового ви-
робництва сільського господарства, є лідером із ви-
робництва вівса (понад 45% від загального показни-
ка по Україні) та гречки (30%). Крім того, на Поліссі 
виробляють третину житнього хліба.

«На Житомирщині традиційно масштабно розвива-
ються тваринництво, рибництво, органічне виробни-
цтво, хмелярство та льонарство. Так, до початку ши-
рокомасштабної війни регіон був одним із основних 
у забезпеченні продовольчих потреб України в овоче-
вій продукції. Саме тут отримано 10-15 % від усього 
валового виробництва в Україні м’яса, яєць, молока. 
Тому всі ці напрями залишаються перспективними 
для розвитку сільського господарства і надалі», – під-
креслив заступник міністра агрополітики.

Крім того, під час слухань було акцентовано, що, 
попри військові та економічні виклики аграрна сфера 
Житомирщини розвивається завдяки фермерським 
господарствам, аграрним підприємствам, які працю-
ють на забезпечення продовольчої безпеки.

«Агротренд»

За вісім місяців 2022 року до місцевих бюджетів 
області зібрано податків та зборів, які контролюють-
ся ДПС у Полтавській області, в сумі 11 млрд 189,8 
млн грн, – повідомив начальник Головного управлін-
ня Андрій Якименко.

У тому числі по основних бюджетоформуючих по-
датках надходження склали: 

по податку на доходи фізичних осіб – 6 млрд 637,6 
млн грн;

податку на прибуток – 449,8 млн грн; 
податку на майно – 1 млрд 142,8 млн грн, в тому 

числі по земельному податку та орендній платі – 
978,1 млн грн; єдиному податку – 1 млрд 8,4 млн грн, 
в тому числі: з юридичних осіб – 198,8 млн грн, з фі-
зичних осіб – 645,3 млн грн, з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка сільськогосподар-
ського товаровиробництва за попередній податко-
вий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсо-
тків, – 164,3 млн грн; 

рентній платі за користування надрами – 1 млрд 
591,7 млн грн; 

акцизному податку з реалізації суб’єктами госпо-
дарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
– 209,2 млн грн; 

екологічному податку – 83 млн грн; 
платі за ліцензії – 23,7 млн грн, в тому числі на ви-

робництво та обіг алкогольних напоїв і тютюнових 
виробів – 20,3 млн грн та на виробництво і обіг паль-
ного – 3,4 млн гривень.

Виробники свинини заявляють, що попит на сви-
нину у 1,5-2 рази перевищує пропозицію. Вартість 
на продукції продовжує зростати у другій полови-
ні вересня. Про це свідчать дані асоціації «Свинарі 
України».

За результатами торгів, на 38-й тиждень більшість 
товарних партій розписали в межах 72-75 грн/кг, 
хоча епізодично зустрічалися й вищі цінові познач-
ки. Підвищення цін спричинило значну перевагу по-
питу на живих свиней забійних кондицій над їхньою 
пропозицією

 Водночас деякі оператори реалізують тварин мен-
шою живою масою або меншими партіями, залишаю-
чи частину поголів ‘я добирати необхідну кондицію.

Представники м ‘ясопереробної галузі, з одного 
боку, підтверджують нестачу свиней забійних конди-
цій у всіх регіонах, а з іншого - очікують реакції кін-
цевої реалізації на зміну цін.

Після попередніх геологічних досліджень соляно-
го родовища в Буштинській громаді виявили коло-
сальний соляний пласт, котрий починається на гли-
бині 35 м. Про це повідомив голова Закарпатської 
ОВА Віктор Микита на своїй сторінці у Facebook. 
 Він дозволяє розробляти соляне родовище та добу-
вати до 150 тисяч тонн солі на місяць методом під-
земного вилуговування через бурові свердловини з 
поверхні землі.

Родовище зможе забезпечити 100% потреби Украї-
ни у технічній солі, яку постачатимуть для утриман-
ня доріг у зимовий період. Зараз потреба в технічній 
солі – до 450 тисяч тонн на сезон».

Цей проєкт має державне значення й перебуває 
під особливим контролем керівництва країни. Зараз 
тривають інженерні роботи з будівництва під’їзної 
дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштува-
ли місця для працівників та інше. Водночас закупи-
ли сучасне обладнання для глибокого промислового 
буріння. Роботи йдуть у селі Теребля Закарпатської 
області. Підприємство планувало запустити видо-
буток солі в 2023 році, але довелося прискорювати-
ся, бо основний постачальник солі «Артемсіль» при-
пинив роботу.

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

Слідом за тепличними огірками та помідорами, які 
стали «золотими», подорожчати мають яйця та мо-
лочні продукти.

Про це повідомив директор Асоціації постачальни-
ків торговельних мереж Олексій Дорошенко в ефірі 
телемарафону.

Він зазначив, що сьогодні у порівнянні з перши-
ми чотирма місяцями повномасштабного вторгнен-
ня рф вартість зростає вдвічі-втричі менше. Експерт 
розповів про те, що в серпні та на початку осені ціна 
на яйця знизилася, але далі вона збільшуватиметь-
ся. До кінця 2022 року та наприкінці зими очікуєть-
ся ціна у 50 гривень за десяток яєць.

Експерт розповів про те, що також подорожчає мо-
лочка орієнтовно на 10%, і відповідно, вона стане 
дорожчою, ніж у Європі. Причиною є те, що нара-
зі половина інгредієнтів для виготовлення молочної 
продукції імпортні, починаючи від упаковки та закін-
чуючи фруктовими наповнювачами чи заквасками. 

У той же час, дефіциту сирів у країні не буде, їх ви-
рішуватимуть за допомогою експорту з Європи.

«БМ»

ПОЛІССЯ Є ЛІДЕРОМ 
З ВИРОБНИЦТВА 
ВІВСА ТА ГРЕЧКИ

ДО МІСЦЕВИХ 
БЮДЖЕТІВ ОБЛАСТІ 
НАДІЙШЛО ПОНАД 
11 МІЛЬЯРДІВ  

ЧИ ВИГІДНО 
ВИРОЩУВАТИ 
ЖИТО 

ПЕРЕХОДИМО 
ВІД СИРОВИННОЇ 
МОДЕЛІ  ДО 
ПРОДОВОЛЬЧОЇ 

ПРОДОВЖУЄ 
ДОРОЖЧАТИ СВИНИНА

ЯЙЦЯ ТА «МОЛОЧКА» 
 ДОРОЖЧАЮТЬ 

ПЕРШУ СІЛЬ НА ЗАКАРПАТТІ 
ПОЧНУТЬ ДОБУВАТИ ЧЕРЕЗ 
П‘ЯТЬ МІСЯЦІВ
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Мобілізація у росії тактично 
робить нам проблеми. Це банальна 
математика. Там, де сиділо в 
окопах 100 росіян, тепер буде 
сидіти, наприклад, 150. Звичайно, 
їхня мотивація буде низькою, 
але тупо статистично вони будуть 
випускати більше куль у твій бік. 
Але стратегічно це на краще. 
Банально через те, що:
1. Мобілізація у росії – це місяць-два, 

як раз до ленд-лізу впораються. А ленд-
ліз – це про війну технологій, а техно-
логіям, розумієте, трошки байдуже, сто 
там росіян на ППД чи сто п‘ятдесят, на 

радіус ураження це не впливає. Така 
сама мобілізація трохи раніше спричи-
нила б нам набагато більше проблем.

2. Мобілізація у агресивній війні де-
мотивує суспільство. Зростає від-
чудження між владою та народом, за-
гострюються внутрішні протиріччя. 
Яскравий приклад – відносно спокійне 
і малокровне падіння 300-річного прав-
ління династії Романових у росії у лю-
тому-березні 1917 року, під час Першої 
світової війни з її мобілізаціями, втра-
тами і каліками.

3. Зараз у нас переважно війна арти-
лерії, а не піхоти. Власне, піхота несе 

найбільші втрати саме від арти, а не від 
піхоти ворога. А призвати нові пушки 
та РСЗВ Росія не може. Більше того, 
нормально вдягнути та озброїти при-
зовників вона не здатна теж – ми це 
бачили на примусово мобілізованих 
луганцях та донеччанах. «Мосінка», ра-
дянська каска, жахливі берці, джгут за-
мість турнікета, ладанка замість аптеч-
ки. Не сумнівайтеся, розповіді про те, 
з чим посилають воювати проти «всей 
НАТЫ сразу», будуть надихати все ро-
сійське суспільство і збагачувати окре-
мих представників воєнкоматів.

4. Все, що робить росія, вона робить 

хуйово, від холодильників і до війни. 
Якісно росія робить тільки і виключно 
херню. Тож можете повірити, що мобі-
лізація буде проведена так, що вони про 
неї неодноразово пожалкують. 

5 І останнє. Росія і особисто путін роз-
писалися перед росіянами у нездатно-
сті перемогти Україну. Це слабкість. Це 
удар по авторитету. Це величезна щіли-
на у фундаменті російської державності.

Вірте у ЗСУ. Підтримуйте ЗСУ. Ста-
вайте до лав ЗСУ. 

Будьте частиною нашої перемоги.

Юрій Гудименко.

Абсурд на расєї: У Благовє-
щенську чоловік настільки не 
хотів служити, що вистриб-
нув з вікна другого поверху 
військкомату;

Інша історія про те, як повіст-
ку принесли людині, що ніколи 
не служила у війську та помер-
ла ще два роки тому. «Сьогодні з 
військкомату прийшли по мого 
померлого 2 роки тому брата. 
Хочу зазначити, брат в армії не 
служив взагалі ніколи, бо за ста-
ном здоров’я не підходив!» – по-
ділилася у Фейсбук мешканка 
Улан-Уде (Бурятія);

Яскраво ілюструють бажан-
ня воювати й багатокілометрові 
черги на кордонах на виїзд з рф. 
За 5 днів країну-окупанта поки-
нуло 261 тисяча чоловіків при-
зовного віку;

63-річного русняшку мобілізу-
вали у Волгоградській області. 
Внаслідок проходження медко-
місії лікар сказав, що з його іше-
мією та діабетом другого ступе-
ня «можна йти на фронт»;

На додачу, путлєр підписав 
закон про позбавлення волі для 
ухилянтів: до 10 років за дезертирство, 
неявку військовослужбовців на служ-
бу на заклик та за добровільну здачу в 
полон. Виходить, у російського солда-
та лише два шляхи: смерть або тюрма;

В Усть-Ілімському (Іркутська об-
ласть) у військкоматі чоловік вистрі-
лив у голову призовної комісії, повідом-
ляється що той не вижив;

Неодноразово зустрічались випадки 
інсульту у мобілізованих;

Близько десяти військоматів було під-
палено, а також кілька спроб підпалити 
місцеві адміністрації;

Дагестанці масово протестують проти 
мобілізації, виходять на вулицю. У те-
леграм каналах розповсюджуються пу-
блікації про те як правильно готувати 
запалювальну суміш та заклики до від-
критих мітингів. Траплялись випадки 
погроз поліцейським спалити відділен-
ня, якщо ті не відпустять затриманих;

Чеченців мобілізувати не будуть. За 
словами кадирова, участь у бойових 
діях за час війни взяли 20 тисяч чечен-
ців, а «спущений план» перевиконаний 
на 254%. Про який план йде мова – ні-
хто не пояснив, але здогадуємось, що 
це йшлось про кількість «двухсотих» та 
безвісті зниклих;

Казахи у кілька разів підняли ціни на 

оренду квартир, у зв’язку з масовою вте-
чею русні до країн-сусідів. Окрім цього, 
деякі орендодавці перед здачею квар-
тири питають «Чий Крим?» і у разі не-
вірної відповіді підвищують ціну вдвічі, 
або і зовсім відмовляють. На популяр-
них платформах пошуку житла поча-
ли з’являтись помітки «не для слов’ян», 
як помста за аналогічні помітки «тільки 
для слов’ян» у оголошеннях здачі квар-
тири на росії;

Автівки та людей, які мають рашист-
ську символіку не пропускають на кор-
донах Грузії, Казахстану, Киргизстану. 
За букву Z, георгієвську стрічку, над-
писи на авто чоловіки отримують від-
повідь від прикордонників – «Патріот? 
Іди служи»;

На автовокзалі у Рязані чоловік зро-
бив самопідпал, кричачи при цьому, що 
не хоче йти на війну. 

Військовий комісаріат у місті Азбест 
Свердловської області мобілізував 
59-річного хірурга з раком шкіри пер-
шої стадії. За словами його дочки, 22 
вересня її батько був на чергуванні. О 
7-й вечора йому зателефонували з від-
ділу кадрів, вручили повістку, звільни-
ли з роботи і зажадали, щоб він зібрав 
речі і наступного ранку з›явився до вій-
ськкомату. Мобілізований Віктор Дячок 

закінчив військову кафедру та носить 
звання старшого лейтенанта медичної 
служби у запасі.

«Вранці він приїхав до військкомату, 
сподіваючись на медкомісію, бо у тата 
рак шкіри першої стадії, сечокам›яна 
хвороба, не бачить одне око повністю, 
без окулярів він не бачить взагалі ні-
чого, у нього астигматизм, гіпертоніч-
на хвороба, вікова глухота. Досі ні про 
яку медкомісію не йдеться. У лікарні ні-
хто цьому не чинив опір, всі виконують 
план, а ще в військкоматі йому наказа-
ли придбати кнопковий телефон замість 
сучасного, яким він користується», — 
каже донька призовника Поліна Дячок.

На росії у продажі з’явилась свічка 
для відлякування військкомату. За сло-
вами продавця, всього за 750 рублєй 
свічка «заморозить» відносини з вій-
ськкоматом і про потенційного «мобі-
ка» забудуть;

40-річному інваліду-візочнику, який 
перебуває в запасі у званні капітана, 
повістку вручив особисто співробіт-
ник військового комісаріату у присут-
ності поліцейського. Формують новий 
рід військ?;

Мобілізованим видали список ре-
чей, які потрібно придбати за свої кош-
ти, адже ніхто видавати нічого не буде. 

У списку 29 позицій, які 
включають у себе все, що 
потрібно призовнику: від 
носків та трусів, до спаль-
ників, аптечок і бронежи-
летів. Також, «друга армія 
світу» не забезпечує ліхта-
риками, запальничками чи 
навіть ножем;

Трішки про аптечки, у 
мережу потрапило відео, 
де щойно призваним пу-
тінським воякам розпо-
відають про необхідність 
закупки тампонів та про-
кладок. Пояснюється це 
тим, що прокладки по-
трібні замість устілок у 
кирзові чоботи при во-
логій погоді, а тампони 
– найкращий спосіб зу-
пинити кровотечу при ку-
льовому пораненні. «Дж-
ґутів у мене на вас всіх не 
вистачить, тому розбирай-
тесь самі», – говорить жін-
ка на відео. Цікавим зали-
шається той факт, що мова 
йде про допотопні джґути 
Єсмарха, наявність яких у 

аптечках російських солдат висміюєть-
ся усіма військовими медиками світу;

Один з мобілізованих розповідає, що 
командири вже готують відправку їх-
нього полку у зону бойових дій на Хер-
сонщині. При цьому навчати вояк ніхто 
не збирається: ні теоретичних уроків, ні 
стрільбищ. Для цього полку «могиліза-
ція» розпочнеться вже 29 вересня, пові-
домляє чоловік;

«Казахстан видаватиме росії розшу-
куваних за ухилення від мобілізації 
громадян у разі оголошення їх у роз-
шук», — про це 27 вересня, заявив мі-
ністр внутрішніх справ Казахстану Ма-
рат Ахметжанов;

На прикордонному пункті «Верхній 
Ларс» на кордоні з Грузією розгорнули 
мобільний пункт військкомату. Там же, 
почали продавати велосипеди по 70 ти-
сяч, а після того, як оголосили про орга-
нізацію на кордоні мобільного військко-
мату, ціни на місце в машині підскочили 
до 100 тисяч рублів. Також прямо на 
місці можна продати своє авто за ціною 
металобрухту;

Рідні мобілізованих із так званої 
«днр» написали лист до пушиліна, де 
жаліються, що їхніх чоловіків зґвалту-
вали кадирівці.

«ПОЯСНІТЬ, ЧОМУ У НАС 
МОБІЛІЗАЦІЯ, А ХОХЛИ РЖУТЬ?»

ОКЕЙ, ДАВАЙТЕ СЕРЙОЗНО
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
У вiвторок подiї розвиватимуться в сприятливу для вас 
сторону, несподiвано можуть виникнути новi перспекти-
ви для вашої кар`єри. В середу постарайтеся бути уваж-
нiше до дрiбниць i не вiдмовляти в допомозi друзям. На 

роботi накопичилися питання, але не звалюйте все тiльки на себе, 
пошукайте собi помiчника. У п`ятницю доля запропонує пiти на об-
думаний ризик i допоможе добитися успiху. Вiрогiдний приємний 
вiдпочинок у вихiднi днi в несподiваному мiсцi.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
На цьому тижнi особливо добре вам вдаватиметься 
робота по складанню планiв i звiтiв. Деталi вимальову-
ватимуться як нiколи чiтко, графiки будуть стрункi i ви-

гостренi до дрiбниць. Непогано також прийматися за цю роботу в 
тiснiй спiвпрацi з колективом однодумцями. Поїздки, що випали на 
цей тиждень, будуть вдалими. Фiлософське розумiння життя i хо-
лоднокровнiсть навiть в складних ситуацiях дозволить вам досягти 
блискучих результатiв.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
На цьому тижнi вам вдасться благополучно розв`яза-
ти проблему, яка вас давно турбувала. Ви вiдчуйте, 
що життя налагоджується, задумане вам вдається. Ви 
знайдете вихiд навiть iз заплутаної ситуацiї, так що ко-

леги, партнери по бiзнесу i начальство скажуть вам спасибi. 

РАК	(22.06	-	23.07).
На цьому тижнi у вас з`являться можливостi для кар`єр-
ного зростання. Проте вам загрожує велике iнформа-
цiйне навантаження. Отже обережнiше з новими спо-
кусливими проектами, вони можуть вас вiдвернути вiд 
шляху iстинного. У вiвторок успiшнi переговори i дiловi 

зустрiчi, рiшення юридичних питань. В цiлому тиждень повинен 
принести гарний настрiй, поступовий iнтелектуальний пiдйом i, як 

наслiдок, творчий сплеск.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
На цьому тижнi умiння аналiзувати i наводити лад в дум-

ках будуть просто необхiднi для успiху. Бажано уважно стежити за 
дiями своїх пiдлеглих i дiлових партнерiв, вони можуть наробити 
масу помилок, розгрiбати якi доведеться вам. Постарайтеся мен-
ше говорити i бiльше дiяти. Не квапте подiї в особистiй сферi. Поки 
не час щось мiняти.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Ваш девiз - бiльше слухайте i менше говорiть. Вам до-
ведеться призвати на допомогу свою iнтуїцiю i мудрiсть. 
Вам необхiдна гнучкiсть в постiйно змiнних ситуацiях, 
вчiться управляти емоцiями. Бажано переглянути свiй 

розпорядок дня, постарайтеся зрiвноважити робочий час i час, 
присвячений будинку i сiм`ї. В кiнцi тижня не дозволяйте близьким 
втручатися у вашi справи. Дозвольте собi довгожданий вiдпочинок, 
не вiдмовляйтеся вiд запрошень ваших друзiв.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Цей тиждень пройде в спокiйному темпi, якщо кiнцево, 
ви за власною iнiцiативою не створюватимете собi зайвi 
проблеми. Постарайтеся реально розраховувати свої 
сили i не звалювати на себе зайву роботу i обтяжливi 

зобов`язання. На роботi вас i так цiнують. Дотепнiсть дозволить по-
бачити ситуацiю, що склалася, з другого боку i знайти оригiнальний 
спосiб рiшення проблем.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
Цей тиждень буде вдалим, без особливих клопот i 
ускладнень. Понедiлок продуктивний для вирiшення 
важливих задач i проведення дiлових зустрiчей. Поду-
майте про розширення областi застосування своїх та-
лантiв. Вам запропонують пiдвищення або нову робо-

ту, бiльш високооплачувану. Домашнi проблеми краще вирiшувати 
вiдразу, у мiру їх появи, iнакше вони тягнутимуть вас назад.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
На цьому тижнi, якщо ви зберетеся, то будете здатнi 
зробити стрибок в кар`єрi. На початку тижня вiрогiднi 
вiдповiдальнi переговори i отримання нових дiлових 
партнерiв. Проте варто сподiватися на себе, ви всього 

можете добитися власними зусиллями. Не давайте обiцянок, при 
нинiшньому темпi роботи вам складно буде їх виконати. Здiйснити 
всi вашi плани у п`ятницю буде не так-то просто, але, у принципi, 
при значнiй цiлеспрямованостi i завзятостi - можливо.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
На цьому тижнi бажання розрубати Гордiїв Вузол краще 
стримувати. Зараз не час йти на конфлiкт, краще при-
стосовуватися до складних обставин. Короткi поїздки 
у вiвторок будуть вдалi i познайомлять з масою цiкавих 

людей. Можливi принаднi пропозицiї iнтимного характеру. У другiй 
половинi тижня навколо вас можуть бушувати пристрастi, не дайте 
їм зайти дуже далеко. Вихiднi кращi провести будинки.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Зараз самий час займатися повсякденними справами, 
не замахуючись на щось нове або глобальне. У четвер 
вас може здолати раптовий напад занепокоєння, вам 
захочеться у все втручатися, постарайтеся не заважа-
ти iншим людям працювати i вiдпочивати. Якщо вам 

хочеться щось зробити - робiть, але права будувати оточуючих ваш 
робочий настрiй вам не дає. У п`ятницю краще утриматися вiд ак-
тивної дiяльностi i бути виборчими в контактах. В недiлю ваш спокiй 
i миролюбнiсть згладить гострi кути.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Наступає вельми напружений i метушливий тиждень. 
Вас можуть чекати кардинальнi змiни в особистому 
життi. У вiвторок загрожують ускладнитися вiдносини з 
колегами по роботi i партнерами по бiзнесу. Постарай-

теся бути терпiмєє, не йдiть на вiдкритий конфлiкт. Четвер - хоро-
ший день для поїздок i подорожей, також вiн вдалий для вирiшення 
сiмейних проблем i залагоджування вiдносин з родичами.
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