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Верховна Рада, 7 листопада ухвалила в другому читанні 
та в цілому закон «Про Державний бюджет України 
на 2023 рік». Відповідний документ підтримали 295 
парламентаріїв.
У 2023 році видатки бюджету будуть перевищувати 
доходи вдвічі: 2,6 трлн. грн. видатків та 1,3 трлн. грн. 
доходів. На ЗСУ та безпекові питання виділено близько 
1,1 трлн. грн., що складає близько 90% усіх податків 
та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного 
року. 
Оборона – одна з чотирьох головних статей видатків. 
Майже 450 млрд. грн. підуть на соціальні програми 
та пенсії, 176 млрд. грн. – на охорону здоров’я та 156 
млрд. грн. – на освіту. 
Мінімальна зарплата наступного року не зростатиме. 
«Поки що ми як уряд не бачимо можливості і не маємо 
можливості збільшити мінімальну заробітну плату. Ми 
розуміємо, що наші основні витрати йдуть на армію, 
основні кредитні кошти партнерів йдуть фактично на 

соціалку», – пояснив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Прожитковий мінімум на 2023 рік закладено 2 тисячі 
589 гривень на одну людину.
Згідно з оновленим прогнозом Мінекономіки курс 
гривні до долара США у бюджеті закладено на рівні 
42,2 грн за долар. На кінець 2023-го року 45,8 грн за 
долар.
Непотрібно бути експертом з економіки, щоб 
зрозуміти – наступний рік не буде легким для України 
та її громадян. Такі реалії країни, яка захищає свої 
території від «імперії зла». Попри всі незгоди, українці 
продовжують героїчно боронити свою землю і 
підтримувати один одного. Бо лише у єдності наша 
сила і наша Перемога. За даними опитування КМІС – 
88% українців ствердили, що через 10 років Україна 
буде процвітаючою країною у складі ЄС. Тримайте 
стрій. Допомагайте армії. Слава Україні !

«БМ»

МАЙЖЕ 90% УСІХ ПОДАТКІВ 
ПІДУТЬ НА АРМІЮ ТА БЕЗПЕКУ 
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Співаківка: сіра зона 
Таку музичну назву має село недалеко 

від Ізюму. Воно розташоване у сосново-
му лісі (помітили, що як під копірку схо-
же на наші Лютеньку, Соснівку, Вельбів-
ку). Сюди рідко хто доїжджає… До війни 
тут проживало більше п’ятисот людей, а 
зараз виживає 169. Тут є школа, шкіль-
на їдальня і майстерня, клуб, літній кон-
цертний зал, магазин, точніше були… 
Сюди ми їхали «слід у слід» за нашим 
новим знайомим Антоном. «Слід у слід» 
означає, що вліво і вправо – розтяжки 
і нерозірвані снаряди, тому треба бути 
дуже обережними і виконувати всі його 
прохання і настанови. Молодий чоловік у 
дні окупації вивозив звідси людей. Каже 
одного разу потрапили під жорсткий об-
стріл рашистів і тоді він втратив друга 
Артема.

Дорога життя – так прозвали шлях до 
села місцеві. Шлях увесь прошитий слі-
дами від боїв. По обидва боки обпалені 
молоді і старі сосни, ящики від снарядів, 
шматки одягу, частини від військової тех-
ніки. Частенько нам на очі потрапляють 
нерозірвані снаряди, які стирчать у зем-
лі, як знаки оклику. Величезні воронки 
залило дощовою водою і наш переванта-
жений бус занурюється і випливає з них 
неначе катер. Антон каже, що бої були 
запеклими. Кацапи тут збиралися зали-
шитися надовго і, деякі з них, залишили-
ся назавжди. 

У Співаківці нас радо зустрічають та із 
задоволенням спілкуються. Ми для них, 
як ковток цивілізації. Ми привезли із 
незнайомого для них Гадяча, продукто-
ві набори, інформацію, новини. Тут вже 
кілька місяців немає світла, зв’язку, ін-
тернету. Зі слів співаківців, окупанти, за-
йшовши в село, відібрали в усіх мобільні 
телефони, склали у відро, залили бензи-
ном і спалили. Перевіряли все і всіх. Ві-
дібрали автівки. Почувалися «господа-
рями життя», поводилися наднахабно: 
забирали вирощене, домашню птицю, мо-
локо, мед, яйця. Із будинків, де ніхто не 
жив (бо евакуювався), виносили все – 
побутову техніку, господарське знаряддя, 
килими, меблі, посуд, одяг, засоби осо-
бистої гігієни, навіть штори. Про все це, 
зараз, вони розповідають із посмішкою 
на обличчі і кажуть, що у них все добре, 
бо «вони вже не окуповані».

Місцева депутатка Валерія, яка зали-
шилася за головну у селі (староста втік), 
робить перекличку людей, відмічаючи 
олівцем присутніх у своєму списку. 

Роздаємо продуктові кошики, знайо-
мимося, спілкуємося. Через кожне слово 
люди щиро дякують, що далекі, а тепер 
такі близькі гадячани, їх не забули. Вони 
всі російськомовні та з нами намагають-
ся говорити українською, а нам без різни-
ці, бо це ж наші люди, рідні. Ми обіцяли 
приїхати знову і, по можливості, викона-
ти їхнє прохання – привезти борошно й 
олію, щоб вони могли пекти хліб.

Продуктові набори допомогли нам зі-
брати представник волонтерської орга-
нізації Олександр Ковжога, БО «Благо-
дійний фонд «Допоможемо всі разом» 
(голова Владислав Левицький), Валерій 
Лябах, він же «СахарОк», жителі Красної 
Луки, працівники Гадяцького лісництва 
ДП Полтавського лісгоспу, Олександр 
Колодяжний, наші сусіди – Ніна Кова-
ленко та Сергій і Наталія Чайки, сім’я 
Геннадія Макухи.

Окрема подяка Віктору Оленченку за 
надане пальне.

Щиро дякуємо вам усім і кожному ок-
ремо за підтримку і допомогу, за розумін-
ня і безкорисливість! 

Такою була чергова наша поїздка, а ми 
рухаємося далі, наближаючи перемогу!

Гадячани Альона Глік і Віктор Оробей у ФБ.

Після окупації Біляївки
Розбиті дороги, нерозірвані снаряди 

на узбіччі, рештки мертвих котів і собак, 
обірвані лінії електропередач — картин-
ки, наче з фільму жахів, відкривають-
ся нам з-за вікна машини. Ми їдемо не-
щодавно звільненою Херсонщиною. За 
Високопіллям працюють сапери. Вони 
лишають після себе мітки та таблички 
«Обережно, міни». Що далі вглиб Хер-
сонської області, то менше таких позна-
чок — сапери туди ще не встигли дійти. 

Від початку жовтня ЗСУ звільнили від 
російської окупації десятки населених 
пунктів Херсонської області. Більшість 
із них перебували під окупацією понад 
пів року. Поки наступ на півдні просува-
ється далі, місцеві у звільнених селах по-
чинають поволі оговтуватися від життя з 
росіянами.

Коли заїжджаємо у Біляївку, за хмари 
ховається сонце і здіймається вітер. На 
цьому тлі розбиті та спорожнілі хати ви-
глядають ще моторошніше, так само як 
згорілі машини, обмальовані літерами Z. 

На подвір’ї біля одного будинку ба-
чимо стілець із тазиком та розкидані 
пляшки з водою. Заходимо у двір з на-
дією зустріти когось, але на наше «До-
брий день» ніхто не відповідає. Від віт-
ру на розбитих вікнах погойдується 
тюль. Я подумки кажу собі: «Схоже, тут 
нема ані душі, ми даремно приїхали». 
Аж раптом помічаємо, як з іншого боку 
вулиці полем іде літня жінка. 

Її звати Тетяна. Всі сім місяців окупа-
ції вона залишалася в селі. російська ра-
кета впала просто в її город. Той обстріл 
вона згадує з жахом: «Чотири дні вони 
безперестанку обстрілювали нас, по-
вилітали всі шибки у хатах. Робили це 
навмисно, аби люди повтікали з села». 

До хат росіяни заходили з собаками, 
згадує жінка, забирали в людей телефо-
ни та перевіряли документи. На релігій-
не свято Благовіщення на її вулиці ро-
сіяни вбили хлопця: «Йшов вулицею, а 
росіяни його застрелили». Сама жінка 
під час одного з обстрілів отримала по-
ранення уламком у груди.

«Це варвари, нелюди якісь були. На-
певно, голодранці, які нічого не мали 
в житті, залітали й усе перевертали у 
наших будинках», — ледь стримуючи 
сльози, розповідає Тетяна.

Ми йдемо вулицею далі. За посіче-
ним, мов решето, червоним парканом 
бачимо чоловіка. Він прибирає біля сво-
го будинку. Григорій Олександрович 
щойно повернувся додому: майже всю 
окупацію прожив у сестри в сусідньому 
селі. В його хаті в цей час господарю-
вали росіяни. Чоловік запрошує нас на 
подвір’я, де стоїть темно-зелена автівка 
з літерами Z. 

«Це кацапська», — пояснює нам одра-
зу Григорій Олександрович. — «Поки-
нули її мені тут. Що тепер будете з нею 
робити? Хай наші військові забирають 
на запчастини, мені вона не потрібна».

Машина пана Григорія побита та без 
мотора стоїть у гаражі поруч. Її росіяни 
теж обмалювали «зетками». 

Перед від’їздом до сестри, згадує чо-
ловік, до нього в хату прийшов неві-
домий. Він попередив: росіяни шу-
катимуть рідних учасників АТО, тож 
Григорію Олександровичу краще виї-
хати, адже його син воював на сході 
України. 

«Знаєте як страшно, коли ребра 
биті? Не хочу. Мені 70 років, я б не 
витримав цього», — каже Григорій 
Олександрович. 

У місцевій школі окупанти утриму-
вали та катували людей. Їх привозили 
із сусідніх сіл — Осокорівки, Петрівки, 
Михайлівки та Любимівки — і могли 
тримати тижнями, а інколи місяцями. 

Пан Володимир колись у Біляївці був 
старостою села, окупанти дізналися про 
це і схопили його. Три місяці чоловік 
провів у полоні. 

«Вони привели мене до школи й уда-
рили в живіт, я знепритомнів, але чув, 
як хтось казав: «Дихай, дихай». А далі я 
не пам’ятаю. Зв’язали руки, ноги й очі, 
так що я нічого не бачив. Прокинувся за 
якийсь час, чую, що біля мене наче чо-
ловік лежить. Я питаю в нього: «Де ми, 
що зі мною?» Аж раптом з іншого кутка 
кімнати чоловічий голос говорить: «Не 
чіпай його, він мертвий», — розповідає 
Володимир. 

Разом із Володимиром було ще 12 по-
лонених чоловіків. Усіх, каже Володи-
мир, били дерев’яним молотком по реб-
рах, не давали їсти та пити. 

«Ми почали пити сечу, бо непритомні-
ли. А потім росіяни приходили й пита-
ли: «Хочете пити?» Ми ствердно кивали 
головами, то вони брали відро з водою, 
виливали на підлогу і казали: «Пийте», 
— згадує чоловік. 

На відеокамеру полонених змушували 
зачитувати підготовлені тексти: їх году-
ють та нормально утримують, а україн-
ська влада їх кинула. Згодом Володими-
ра та ще трьох його односельців вивезли 
у поле, показали напрям, в якому розта-
шована Біляївка та сказали йти назад 
пішки. 8 годин чоловіки добиралися на-
зад до рідного села. Та навіть попри ці 
жахи вони не втрачали віри, що Біляїв-
ка буде вільною.

Ксенія Савоскіна

Повернувся з полону
За час повномасштабного вторгнен-

ня Україна звільнила з російського по-
лону близько 800 полонених. Завдя-
ки найбільшому нещодавньому обміну 
17 жовтня додому повернулися 108 жі-
нок. Цього разу журналістка «Заборо-
ни» Анастасія Оприщенко розповідає іс-
торію українського військового Романа 
Тушевського, якого поранили під час бо-
йових дій та захопили у полон, а на по-
чатку літа повернули додому.

«Я взагалі не знала, що Роман у по-
лоні. Знаєте, чоловік у мене такий: не 
залишив жодних даних, не сказав, де 
служить — я знала тільки бригаду та ба-
тальйон. Роман навіть номерів телефо-
нів командирів не дав», — розповідає 
Катерина Колтунова, дружина Романа 
Тушевського. — «Тож про те, що він у по-
лоні, я дізналася раптово, з однієї із груп 
у фейсбуці. Побачила там його фото».

До війни подружжя жило у Брова-
рах. 34 річний Роман працював водієм 
вантажівок — раніше ніколи не служив. 
Однак після 24 лютого він відправив 
дружину та її сестру до Львова, а сам на-
магався вступити в територіальну обо-
рону. Спроба не мала успіху — в перший 
же день закінчилися місця. 

«Я не знаю, як Роман потрапив на 
фронт — у нього навіть не було військо-
вого квитка. Але згодом зателефонував 
мені та радісно повідомив, що його взя-
ли до армії. До війни він мав захоплен-
ня - оператор дронів. Мабуть, через це і 
взяли так швидко, — згадує Катерина. — 
Тоді якраз під Києвом стояли росіяни, і 
військові, дізнавшись, що у нього є дрон, 
попросили провести аеророзвідку. Він 
пішов та й так і залишився. Десь у квіт-
ні його відправили у Чернігівській вій-
ськомат, видали тимчасове посвідчення 
військового і він опинився на фронті».

На початку травня Катерина втрати-
ла зв’язок з Романом. Гортаючи телеграм 
та фейсбук, вона побачила фото чолові-
ка і змогла зв’язатися з його військовою 
частиною. Перед тим, як потрапити до 
росіян, Роман перебував у селищі Біло-
горівка на Луганщині — він мав підір-

вати російський понтонний міст під час 
наступу ЗСУ. Однак під час виконання 
бойового завдання Романа поранили та 
захопили у полон. У військовій частині 
не підтвердили перебування Тушевсько-
го у полоні та сказали очікувати закін-
чення розслідування. Згодом, їй пові-
домили про те, що її чоловіка обміняли.

З Романом ми говоримо по телефо-
ну — чоловік досі на реабілітації у Ки-
ївському інституті травматології. Його 
голос звучить тихо та трохи розгублено. 
Щодня після обіду Роман відвідує гру-
пові заняття з фізіотерапії з іншими вій-
ськовими. Так було і цього разу.

Роман розповідає, що після поло-
ну його деякий час перевозили з одні-
єї окупованої території на іншу — він, 
зокрема, побував на Харківщині та Лу-
ганщині. Чоловік згадує, що у полоні 
життя було схожим на нескінченні пе-
реїзди. Йому «пощастило»: через пора-
нення Роман частіше бував у лікарнях, 
ніж у СІЗО. Каже, що ставлення до ньо-
го з боку росіян було нормальним, а лі-
карі в захоплених окупантами медзакла-
дах потайки підтримували українських 
військових, проводили складні опера-
ції, діставали необхідні пораненим ліки 
та крапельниці.

«Лікарі не розмовляли з нами, бо всю-
ди була військова поліція, але по них 
було видно, як вони не раді тому, що ро-
сіяни прийшли на нашу землю», — зга-
дує Роман. 

Після лікарні чоловіка перевезли у 
Сватове Луганської області. Місцевий 
відділ поліції росіяни переробили під 
в’язницю. У камерах на кілька метрів 
могло сидіти по 20 людей — здебільшо-
го це були цивільні місцеві. Згодом біль-
шість з них вивезли, а їхнє місце зайня-
ли полонені українські військові.

«За кілька днів мене перемістили до 
іншого СІЗО. Росіяни подивилися на 
мене і з посмішкою сказали: «Ти тут до 
ранку не доживеш». Вивезли до росії, у 
Курськ, — розповідає Роман. — У росій-
ських військових діє така схема: щой-
но стан полоненого покращується, його 
відправляють до росії у СІЗО. Але там 
всіх одразу били. Сильно. Військовий, 
з яким я був у лікарні, мав операцію — 
йому поставили пластину в руку. Вилі-
кувався, відправили у СІЗО. А через три 
години повернули в лікарню до реаніма-
ції: йому поламали обидві руки. Лікарі 
були шоковані — сказали, ми цю опера-
цію день робили, як так можна було зно-
ву зламати?»

Годували відносно нормально — три-
чі на день, але на їжу давали кілька хви-
лин. Моральний та психологічний тиск 
чинили щодня.

«росіяни казали, що про нас забули, 
що ми нікому не потрібні. Розповідали, 
що росія вже захопила Запоріжжя і Ми-
колаїв. Бувало, змушували співати гімн 
росії», — ділиться Роман. 

За два місяці в СІЗО Роман встиг 
кілька разів потрапити в лікарню. На по-
чатку літа його мали перевезти у Крим. 
Військові, з якими Роман сидів у Кур-
ському СІЗО, пояснили: якщо готують 
до вильоту в Крим, значить, скоро обмі-
няють. Так і сталося.

Про обмін військовий згадує коротко і 
без подробиць. Тримали в Сімферополі. 
Годували добре. Кримський період три-
вав два тижні. Потім 19 українських вій-
ськових на КамАЗах доправили до Но-
вої Каховки, а вже звідти підвезли до 
лінії фронту, де й обміняли.

«Він вам багато не розкаже», — гово-
рить дружина Романа. — «Мій чоловік 
розповідає всім такі історії, ніби це був 
не полон, а курорт. Але я по ньому бачу, 
що він пережив пекло».

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
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ОДНИМ РЯДКОМСУМНА ЗВІСТКА
У Полтаві створюють мурал із зображенням 

захисника Маріуполя — командира 36-ї окремої 
бригади морської піхоти Сергія Волинського, 
більш відомого як «Волина». А також продов-
жують створювати мурал на честь українських 
рятувальників, розміром 12,5 на 11,5 метрів.

У нас також є де намалювати наших Героїв, 
але ініціативних немає.

******
3 листопада на базі Гадяцького ліцею № 3 

провели шаховий турнір серед юнаків та дівчат 
у залік Спартакіади школярів 2022/2023 н. р. 

Першість виборола команда Гадяцького лі-
цею №3 імені Івана Виговського. «Срібло» за 
командою ліцею №1 імені Олени Пчілки, за-
крила трійку лідерів команда опорного ліцею 
№4 імені Лесі Українки.

******
Благодійний концерт «Музика проти війни» 

відбувся 6 листопада у Біленченківці. Висту-
пали колективи КЗ «Дружба» та дитячий хо-
реографічний колектив «Едельвейс». Зібрали 
7672 гривень. Усі кошти будуть використані на 
потреби наших захисників.

******
У Гадяцькій міській лікарні в жовтні з’явило-

ся на світ 22 дитини: 12 дівчаток і 10 хлопчиків.
Вітаємо батьків новонароджених та бажаємо 

здоров’я і мирного неба діткам.
Гадяцька МЦЛ.

******
У Гадячі, 5 листопада відбувся благодійний 

турнір з волейболу. За перемогу боролися 7 ко-
манд: дві – з Гадяча, по одній – з Котельви, Ро-
мен, Зінькова, Веприка, Красної Луки. Пере-
можцем турніру стала команда Гадяч 1, друге 
місце – Фортуна (Гадяч), замкнули трійку ліде-
рів – спортсмени з Ромнів. Під час змагань вда-
лось зібрати 4 тисячі гривень, які будуть витра-
чені на потреби ЗСУ.

******
З 31 жовтня до 6 листопада на Полтавщині 

виявили 760 нових інфікованих COVID-19.
Минулого тижня одужали 2 тисячі 444 інфі-

кованих коронавірусом, а 9 хворих померли від 
ускладнень. Про це повідомив Полтавський об-
ласний центр контролю та профілактики хво-
роб 7 листопада.

******
Реєстрація ВПО Лютенської громади на фі-

нансову допомогу 6660 грн. для кожного члена 
сім’ї (до 4-х членів в сім’ї разом із представни-
ком) від «Карітас Полтава» відбудеться 14 ли-
стопада з 10:30 по 15:00. Адреса: с. Лютенька, 
Будинок Культури по вул. Дружби 59.

Телефон для довідок: +380503464693, 
+380503464881.

******
В суботу, 12 листопада об 11:00 год. відбу-

деться тренінг по тактичній медицині. Вхід: 
вільний донат до «БФ Сергія Притули». Всім 
бажаючим потрібно зареєструватися за по-
силанням, яке можна знайти на сторінці До-
бровольчого формування Гадяцької Громади 
у Фейсбук.

******
Перевірять приймальні пункти металобрухту 

та переробні підприємства. Розпорядження го-
лови Полтавської ОВА Дмитра Луніна. Створе-
на робоча група, затвердили форми документів.

******
Команда «Гадяцького борщу» майже за пів 

року спакувала 3057 наборів сухих страв: «Га-
дяцький борщ», «Укропський суп», суп вівся-
ний «Байрактар», суп «Вельбівський грибний» 
і новинка – гречаний суп «Гетьманський». 

Команда «Гадяцького борщу» налічує біль-
ше 40 волонтерів і висловлює подяку спонсо-
рам за нові сушарки.

Ірина Каплій у Фейсбук.
******

Нагадуємо, що у Гадяцькій бібліотеці для ді-
тей продовжують  плетіння маскувальних сіток 
та запрошують всіх бажаючих приєднатися до 
цієї важливої справи.

Відповідно до Цивільного кодексу України, Госпо-
дарського кодексу України «Про управління об’єк-
тами державної власності», постанови Кабінету міні-
стрів України від 07.09.2022 №1003 «Деякі питання 
реформування управління лісової галузі», з метою 
удосконалення структури управління та підвищен-
ня ефективності ведення лісового господарства та 
відповідно наказу № 915 від 28.10.2022 р. Державно-
го агентства лісових ресурсів України, ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ГАДЯЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПО-
ДАРСТВО» (код згідно ЄДРПОУ 00992711, юри-
дична адреса: поштовий індекс 37300, Полтавська 
область, Миргородський район, м. Гадяч, вул. Пол-
тавська, 84 припиняє свою діяльність, шляхом ре-
організації, а саме – приєднання до ДЕРЖАВНО-
ГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ» код згідно 
ЄДРПОУ 44768034.

Головою комісії з припинення Державного підпри-
ємства «Гадяцьке лісове господарство» призначено 
Світлану Миколаївну Омельченко.

Претензії кредиторів до Державного підприєм-
ства «Гадяцьке лісове господарство» приймають-
ся Головою комісії з припинення протягом двох мі-
сяців з дати публікації цього оголошення, шляхом 
пред’явлення кредитором грошових і майнових ви-
мог у письмовій формі за адресою : поштовий індекс 
37300, Полтавська область, Миргородський район, м. 
Гадяч, вул. Полтавська, 84.

ДП Гадяцькийлісгосп

Восени, все частіше люди вимушені 
переміщуватись майже у суцільній темряві. 
Світлова доба стала коротшою, годинник 
перевели на годину назад, а вуличне 
освітлення не вмикається. У зв’язку з 
цим почастішали випадки ДТП за участю 
пішоходів та велосипедистів – водії авто не 
встигають вчасно помітити інших учасників 
дорожнього руху.

Хочемо нагадати, на період короткої світлової доби 
для учасників дорожнього руху діють три основних 
правила: бути максимально уважним, неухильно до-
тримуватися правил дорожнього руху та зробити 
себе помітним для водіїв транспортних засобів. Осо-
бливо, якщо верхній одяг темних кольорів.

Зручним варіантом може бути флікер у вигляді на-
ліпки, брелока, значка або браслета. 

Його можна розмістити на рюкзаку, куртці, джин-
сах, взутті та навіть на руці. Також підійдуть стрічки, 
жилети та рефлективний одяг. Ці правила стосують-
ся не тільки пішоходів, але й велосипедистів, воді-
їв самокатів та деяких інших транспортних засобів. 

Ми радимо використовувати декілька сітловідби-
вальних елементів. І бажано їх розмістити на правій 
та лівій руці – водію легше помітити рухомий світ-
ловідбивний елемент.

Цього року, на Полтавщині, а зокрема, і на Мир-
городщині вже були зафіксовані смертельні ДТП за 
участю пішоходів та велосипедистів саме через те, 
що водій просто не побачив у сутінках . Лише кілька 
простих правил та відносно дешеві аксесуари можуть 
врятувати здоров’я та життя: ваше і ваших близьких. 

«БМ»

На сайті Гадяцької міської ради, 3 листопада, був 
опублікований звіт із першого засідання новостворе-
ної робочої групи з розробки стратегії розвитку гро-
мади. До вашої уваги повний текст публікації:

«Важливим аспектом становлення та розвитку 
будь-якої територіальної громади є питання щодо 
створення комфортного та безпечного життя грома-
дян. У цьому контексті важливу роль відіграє стра-
тегічне планування її розвитку.

Сьогодні відбулося перше засідання робочої групи 
з розробки Стратегії розвитку Гадяцької міської те-
риторіальної громади на 2023-2027 роки.

У ході засідання перший заступник міського голо-
ви Геннадій Дроботя зазначив, що саме стратегічне 
планування є важливим етапом розвитку громади і 
основним завданням робочої групи – максимально 
сконцентрувати зусилля навколо розробки Стратегії.

Присутні ознайомилися з Положенням про робо-
чу групу, зокрема з функціями та повноваженнями, 
а також з методологією розробки Стратегії, визначи-
ли послідовність її роботи.

Правильно розроблена Стратегія дозволить не 
лише визначити пріоритетні напрямки розвитку, а 
й окреслити головні вектори розвитку нашої грома-
ди», – йдеться у повідомленні.

У тексті, слово «стратегія» вживається аж 7 разів, 
але самої суті засідання ми так і не зрозуміли. Звіт 
заради звіту. Без конкретних фактів, ідей та пропо-
зицій. Звісно це добре, що міська рада звітує про всі 
проведені засідання, але всі деталі, як завжди, зали-
шаються за ширмою. Ця публікація не несе в собі аб-
солютно ніякої інформації для мешканців громади, 
окрім факту, що хтось, десь, щось обговорював. Не-
має інформації, а отже немає і критики – отака стра-
тегія міської влади. 

 «БМ»

1 листопада на Харківщині, захищаючи 
Батьківщину, загинув житель села 

Сари, старший солдат ОЛЕКСАНДР 
ЯВТУШЕНКО, 1970 року народження.

Вічна пам’ять і шана Герою, 
який воював і загинув у боротьбі 

за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України. 

Висловлюємо щирі співчуття 
родині загиблого. 

ОГОЛОШЕННЯ

СВІТЛОВІДБИВАЧІ 
РЯТУЮТЬ ЖИТТЯ

СТРАТЕГІЧНА 
СТРАТЕГІЯ 

У Полтавській області станом на 06.11.2022р. 
захворюваність на гострі респіраторні 
інфекції (включно з COVID-19) не перевищує 
базовий рівень (епідемічний поріг-521,9).

За попередній 44 тиждень в області на гострі рес-
піраторні інфекції захворіло 3504 особи, показник 
захворюваності – 248,6 на 100 тисяч населення, що 
на 52% нижче базового рівня (епідемічного поро-
гу). Дітей захворіло 1176, що складає 34 % від усіх 
захворілих.

Найвищі показники захворюваності в Коломаць-
кій та Новоселівській ТГ, але не перевищує базовий 
рівень інтенсивності – 521,9 на 100 тисяч населення.

Госпіталізовано 138 хворих, що складає 4 % від 
кількості захворілих.

Проти грипу в області щеплено 880 осіб в т.ч. за ос-
танній тиждень 591 особа.

У Гадяцькому районі за попередній тиждень на ГРІ 
захворіло 106 осіб, з них дітей- 53 (50%).

Випадків грипу не зареєстровано. 
Показник захворюваності на ГРІ серед населення 

району цього тижня 205,9 (на 100 тис.), по м. Гадяч 
225,0 (на 100 тисяч), що відповідає низькому рівню 
інтенсивності епідемічного процесу.

Щеплення проти грипу з початку епідсезону не 
проводились.

Сергій Бабак, в. о. завідувача Гадяцького ВПДУ 
«Полтавський ОЦКПХ МОЗ»

СТАН 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ 
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Минулого тижня
народилося 
4 немовлят

8 осіб 
пішли
з життя

3 пари
одружилися

3 пари
розлучилися

пожежаДТП

«Працівники ДБР викрили колишнього в.о. дер-
жсекретаря міністерства економіки, керівництво 
держпідприємства «Укрпатент», а також керівника 
однієї з благодійних організацій на заволодінні дер-
жавними коштами у розмірі 250 млн грн».

Працівники ДБР виявили, що гроші перераховува-
лися на волонтерські рахунки, кошти з яких призна-
чалися для закупівлі бронежилетів для військових. 
Насправді ж усі гроші розкрадали посадовці.

Для привласнення коштів було залучено благодій-
ну організацію. Перераховані гроші на рахунок орга-
нізації були переведені у готівку через низку фіктив-
них фірм та привласнені правопорушниками.

Учасникам злочинної схеми ДБР повідомило про 
підозри підозри за ч.5 ст.191 ККУ. Триває досудове 
розслідування. 

Повідомило Державне бюро розслідувань

 Директора підприємства з утримання доріг 
Полтавщини підозрюють у нецільовому 
використанні 29 млн грн.
У 2018 році підозрюваний організував закупівлю 

проєктно-кошторисної документації з капітального 
ремонту трьох автомобільних доріг загального корис-
тування місцевого значення. При цьому в бюджеті не 
передбачали фінансування робіт.

Під час проведення експертизи встановили, що 
вартість розробки проєктно-кошторисної докумен-
тації з ремонту доріг була завищена на понад 5,52 
млн грн.

«Проєктування замовили в чотирьох пов’язаних 
між собою приватних компаній, заздалегідь підібра-
них очільником держпідприємства, які не мали від-
повідного досвіду та спеціалістів. Аби приховати 
корупційну схему й надати їй видимості законної, 
посадовець одноосібно поділив предмет закупівлі на 
22 ділянки. Це дозволило йому придбати відповід-
ні послуги у наперед визначених компаній без ого-
лошення відкритих торгів, за процедурою допорого-
вих закупівель», — зазначили в НАБУ.

Тепер стороні захисту відкрили матеріали справи 
для ознайомлення. Далі буде суд. 

Національне антикорупційне бюро

У Новосанжарській громаді, 5 листопада, від ви-
буху твердопаливного котла постраждав 86-річний 
чоловік — пенсіонера з опіками госпіталізували до 
лікарні

Близько 16-ї години у селі Зачепилівка Новосан-
жарської громади стався вибух твердопаливного кот-
ла. Постраждав пенсіонер, який в момент вибуху пе-
ребував вдома.

Як повідомила прес-служба ГУ ДСНС Полтавщи-
ни, потерпілого з термічними опіками правої руки 
госпіталізували до Новосанжарської ЦРЛ.

Котел вибухнув без подальшого займання.

«Полтавщина»

Слідчі дії, які про водилися 1 листопада 
у Лохвиці обійшлися без затримань 
начальника поліції, його заступника та 
4-х співробітників. Про це «Полтавщині» 
уточнили джерела з правоохоронних органів.
Однак, були проведені обшуки у фігурантів спра-

ви. Слідчі дії були викликані «кришуванням» неза-
конної порубки та реалізації деревини.

Про офіційні подробиці справи повідомлять 
згодом.

Від початку 2022 року на Полтавщині видали 107 
індивідуальних номерних знаків на транспорт. Їх 
можна замовити у сервісному центрі Міністерства 
внутрішніх справ. Про це розповіла заступниця на-
чальника регіонального сервісного центру ГСЦ МВС 
у Полтавській області Ірина Пархоменко.

Серед замовлених цьогоріч в регіоні індивідуаль-
них номерів – ЄНОТ, PEGAS, КОWМАРІК, РЕRЕ-
РЕL, DОG, СТАТЬЯ5, ШЕФ777, VАLНАLLА, ІZYА, 
МІКОLА, СКОРПІОН, ЗЛАЯ.

Мешканку селища Велика Багачка Миргородсько-
го району обґрунтовано підозрюють у вчиненні по-
над 10 крадіжок, одна з яких відбулася на очах адмі-
ністраторки закладу торгівлі. 

Як повідомив старший слідчий слідчого відділен-
ня Миргородського райвідділу поліції, досудовим 
розслідуванням встановлено, що 42-річна місцева 
мешканка навідувалася до одного і того ж магазину 
майже кожного дня і щоразу непомітно для персо-
налу виносила звідти засоби гігієни, побутову хімію 
та інший крам. Вартість товару, який вона встигла 
привласнити, попередньо оцінили у понад 15 тисяч 
гривень.

Старший слідчий зазначив: «Завдяки камерам ві-
деоспостереження, встановленим в торговельній залі 
магазину, ми задокументували більше ніж 10 епізо-
дів злочинної діяльності фігурантки. Жінці вже по-
відомлено про підозру у вчиненні майнових злочи-
нів в умовах війни».

Орган досудового розслідування територіального 
підрозділу, за процесуального керівництва Мирго-
родської окружної прокуратури, спрямував до суду 
обвинувальний акт відносно фігурантки за двома 
статтями Кримінального кодексу України: крадіж-
ка, вчинена повторно (частина 4 статті 185) та гра-
біж (частина 4 статі 186), вчинені в умовах воєнно-
го стану.  

Довідково. За такі майнові злочини Кримінальний 
закон передбачає до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини 

 2 жовтня о 11:05 у м. Гадяч, по вулиці Гагаріна, ста-
лась пожежа у гаражі. Вогнем було знищено гараж та 
автомобіль. Врятовано два поруч розташовані гара-
жі. Пожежа ліквідована одним відділенням 6 ДПРЧ.

ГУ ДСНС у Полтавській області

Полтавською обласною прокуратурою направле-
но до суду обвинувальний акт стосовно фізичної 
особи-підприємця з Полтави, якому інкримінують 
несплату податків та скоєння інших кримінальних 
правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під-
приємець, який займався роздрібною торгівлею про-
дуктів харчування, приховував реальні об’єми ви-
ручки від своєї діяльності та вносив недостовірні 
відомості до декларацій платника єдиного податку. 
Унаслідок таких дій упродовж 2018-2019 років він 
не сплатив до державного бюджету майже 3 млн. 300 
тис. грн податків.

Водночас з метою легалізації отриманих коштів чо-
ловік придбав у Полтаві квартиру вартістю понад 1 
млн 200 тис. грн.   

Фігуранта судитимуть за легалізацію (відмивання) 
майна, одержаного злочинним шляхом та підроблен-
ня офіційного документа, вчинене повторно і викори-
стання завідомо підробленого документа.

Також із метою відшкодування завданих держа-
ві збитків прокуратурою до підприємця пред’явлено 
цивільній позов на суму майже 3 млн. 300 тис. грн. 
На придбану квартиру та інше майно особи накла-
дено арешт.    

Досудове розслідування здійснювалося ГУНП в 
Полтавській області.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

ВИБУХ 
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КОТЛА 
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СУДИТИМУТЬ 
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КРАДІЖОК З 
КРАМНИЦІ

7 листопада близько 17-ї години, у Гадячі, на пішо-
хідному переході по вул. Полтавська, біля відділення 
«Укрпошти»,  сталася ДТП у якій постраджала жінка.

Її було госпіталізовано до Гадяцької МЦЛ авто-
мобілем швидкої допомоги. Стан потерпілої невідо-
мий. На місці працювали поліцейські. Обставини по-
дії встановлюють.

«БМ»

Цьогоріч через складний опалювальний сезон де-
хто віддав перевагу опаленню на дровах. Однак, са-
мостійно збирати деревину в лісі — заборонено. Ок-
рім цього, в області діє заборона на відвідування 
лісів. Люди можуть офіційно придбати дрова у ліс-
ництва або ж на сайті «ДроваЄ».

«Просто прийти забрати дрова людина не може. 
Для цього потрібно звернутися до найближчого ліс-
ництва, скласти договір на придбання даної дереви-
ни, пропалити цю продукцію, аж потім прийти і клі-
єнту відпустять обрану деревину», - наголошують у 
лісництвах області.

Перший заступник начальника Полтавського 
лісгоспу Олексій Тенянко пояснив, що згідно з зако-
ном, виключено право на заготівлю деревину в лісі 
належить лісгоспу:

«Понад 70% лісів, зокрема на Полтавщині, є ру-
котворними, а тому це не природний ресурс в чисто-
му розумінні, а результати діяльності лісівників як 
господарів. Тому вже право розпоряджатися резуль-
татами своєї діяльності мають лісгоспи».

Речниця Полтавського обласного управління лі-
сового та мисливського господарства Лілія Гнатенко 
розповіла, що купити дрова можна у будь-якому ліс-
ництві області. Загалом на Полтавщині працюють чо-
тири державних лісгоспи та 50 лісництв. Окрім цьо-
го працює державний інтернет-магазин «ДроваЄ».

«Ціна залежить від того, в якому лісгоспі купує. 
Вона може дещо відрізнятися, але не суттєво. В ін-
тернет-магазині показує, які дрова є в наявності. Це 
можуть бути дрова першої групи: дуб, акація та інші. 
Друга група це переважно хвойні. Третя — м’яколис-
тяні. Тобто кожен обирає на свій гаманець і на свою 
потребу».

Цьогоріч попит на дрова збільшився. Для порів-
няння, торік жителі області починали купувати де-
ревину протягом серпня-жовтня, а цьогоріч почали 
закуповувати з травня. Полтавський лісгосп вже про-
дав понад 82  тисячі м куб дров.

ЗБІР ДРІВ У ЛІСАХ 
ЗАБОРОНЕНИЙ
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«Нації вмирають не від інфаркту. Спершу їм відбирає мову», 
- ця крилата фраза належить видатній українській письменни-
ці Ліні Костенко. Це фактор безпеки. Без української мови не 
може бути України. Недарма протягом століть російський ім-
періалізм вбивав українську мову. 9 листопада в Україні від-
значається День української мови і писемності. 

XVII століття
1627 — наказ царя Михайла з подання Московського патрі-

арха Філарета спалити в державі всі примірники надруковано-
го в Україні «Учительного Євангелія» Кирила Ставровецького.

1690 — засудження й анафема Собору РПЦ на «Кіевскія 
Новыя Книги» П. Могили, К. Ставровецького, С. Полоцько-
го, Л. Барановича, А. Радзивиловського та інших.

XVIII століття
1720 — указ царя Московії Петра І про заборону книгодру-

кування українською мовою і вилучення українських текстів 
з церковних книг.

1729 — наказ Петра ІІ переписати з української мови на ро-
сійську всі державні постанови і розпорядження.

1731 — вимога російської цариці Анни Іванівни вилучити 
книги старого українського друку, а «науки вводить на соб-
ственном российском языке». У таємній інструкції правите-
леві України князю О. Шаховському 1734 наказала всіляко 
перешкоджати українцям одружуватися з поляками та білору-
сами, «а побуждать их и искусным образом приводить в свой-
ство с великоросами».

1763 — указ російської імператриці Катерини II про забо-
рону викладати українською мовою в Києво-Могилянській 
академії.

1769 — заборона Синоду РПЦ друкувати та використовува-
ти український буквар.

1775 — зруйнування Запорізької Січі та закриття україн-
ських шкіл при полкових козацьких канцеляріях.

XIX століття
1832 — реорганізація освіти на Правобережній Україні на за-

гальноімперських засадах із переведенням на російську мову 
навчання.

1847 — розгром Кирило-Мефодієвського товариства й поси-
лення жорстокого переслідування української мови та культу-
ри, заборона найкращих творів Шевченка, Куліша, Костома-
рова та інших.

1862 — закриття безоплатних недільних українських шкіл 
для дорослих в підросійській Україні.

1863 — Валуєвський циркуляр про заборону давати цензур-
ний дозвіл на друкування україномовної духовної і популяр-
ної освітньої літератури: «ніякої окремої малоросійської мови 
не було і бути не може».

1864 — прийняття Статуту про початкову школу, за яким 
навчання має проводитись лише російською мовою.

1869 — запровадження польської мови в якості офіційної 
мови освіти й адміністрації Східної Галичини.

1870 — роз’яснення міністра освіти Росії Д.Толстого про те, 
що «кінцевою метою освіти всіх інородців незаперечно повин-
но бути обрусіння».

1876 — Емський указ російського імператора Олександра ІІ 
про заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-якої укра-
їномовної літератури, а також про заборону українських сце-
нічних вистав і друкування українських текстів під нотами, 
тобто народних пісень. Повний текст Емського указу за жур-
налом «Особого Совєщанія» вперше оприлюднено у книжці 
Савченко Ф. «Заборона українства 1876 р.»

1881 — заборона викладання у народних школах та виголо-
шення церковних проповідей українською мовою.

1884 — заборона російським імператором Олександром 
III українських театральних вистав у всіх малоросійських 
губерніях.

1888 — указ російського імператора Олександра III про забо-
рону вживання української мови в офіційних установах і хре-
щення українськими іменами.

1892 — заборона перекладати книжки з російської мови на 
українську.

1895 — заборона Головного управління в справах друку ви-
давати українські книжки для дітей.

XX століття
1908 — чотирма роками після визнання російською академі-

єю наук української мови мовою(!) Сенат оголошує україно-
мовну культурну й освітню діяльність шкідливою для імперії.

1910 — закриття за наказом уряду Столипіна всіх україн-
ських культурних товариств, видавництв, заборона читання 
лекцій українською мовою, заборона створення будь-яких не-
російських клубів.

1911 — постанова VII дворянського з’їзду в москві про ви-
ключно російськомовну освіту й неприпустимість вживання 
інших мов у школах росії.

1914 — заборона відзначати 100-літній ювілей Тараса Шев-
ченка; указ російського імператора Миколи ІІ про скасування 
української преси.

У період перших визвольних змагань 
(Українська революція 1917-21рр.) 
23 березня 1918 року Центральна рада затвердила статус 

української мови, як мови офіційного діловодства. За основу 
взяли алфавіт, розроблений митрополитом Ілларіоном (Іва-

ном) Огієнком. Це сталося через 42 роки після Емського ука-
зу про заборону української мови. 12 березня 1917 року, Цен-
тральна Рада ухвалила рішення, що мовою звернення першого 
українського парламенту до публічності має бути українська. 
Через рік Центральна Рада приймає закон «Про запроваджен-
ня української мови у банківській і торговій сфері». В ньому 
пунктом 3 закріплювався виключний статус української мови 
в бізнесі. Низку управлінських рішень на захист української 
ухвалювала й Директорія УНР.

Після окупації УНР більшовицькою росією і створення но-
вої російсько-комуністичної імперії - СРСР утиски української 
мови стали ще жорсткішими

1922 — проголошення частиною керівництва ЦК РКП(б) і 
ЦК КП(б)У теорії» боротьби в Україні двох культур — місь-
кої (російської) та селянської (української), в якій перемогти 
повинна перша.

1926 — лист Сталіна «Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ 
ЦК КП(б)У» із санкцією на боротьбу проти «національного 
ухилу», початок переслідування діячів «українізації».

1933 — телеграма Сталіна про припинення «українізації».
1938 — постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про обов’язко-

ве вивчення російської мови в школах національних республік 
і областей», відповідна постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У.

1958 — закріплення у ст. 20 Основ Законодавства СРСР і со-
юзних республік про народну освіту положення про вільний 
вибір мови навчання; вивчення усіх мов, крім російської, за ба-
жанням батьків учнів.

1960—1980 — масове закриття українських шкіл у Польщі 
та Румунії.

1970 — наказ про захист дисертацій тільки російською 
мовою.

1972 — заборона партійними органами відзначати ювілей 
музею І.Котляревського в Полтаві.

1973 — заборона відзначати ювілей твору І. Котляревсько-
го «Енеїда».

1972 — постанова ЦК КПРС «Про підготовку до 50-річчя 
створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік», де 
вперше проголошується створення «нової історичної спільноти 
— радянського народу», офіційний курс на денаціоналізацію.

1978 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 
заходи щодо подальшого вдосконалення вивчення і викладен-
ня російської мови в союзних республіках» («Брежнєвський 
циркуляр»).

1983 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 
додаткові заходи з поліпшення вивчення російської мови в 
загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союз-
них республік» («Андроповський указ»), яким зокрема введе-
но виплату 16% надбавки до платні вчителям російської мови 
й літератури; директива колегії Міносвіти УРСР «Про додат-
кові заходи по удосконаленню вивчення російської мови в за-
гальноосвітніх школах, педагогічних навчальних закладах, до-
шкільних і позашкільних установах республіки», спрямована 
на посилення зросійщення.

1984 — постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 
дальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді та по-
ліпшення умов роботи загальноосвітньої школи».

1984 — початок в УРСР виплат підвищеної на 15% зарп-
латні вчителям російської мови порівняно з вчителями мови 
української.

1984 — наказ Міністерства культури СРСР про переведен-
ня діловодства в усіх музеях Радянського Союзу на росій-
ську мову.

1989 — постанова ЦК КПРС про «законодавче закріплення 
російської мови як загальнодержавної».

1990 — прийняття Верховною Радою СРСР Закону про мови 
народів СРСР, де російській мові надавався статус офіційної.

XXI століття
2012 — Закон «Про засади державної мовної політики ( 

«мовний закон Ка-Ка») — закон, прийнятий Верховною Ра-
дою України 5 червня 2012 року у першому читанні 234 голоса-
ми «за» (насправді ж за нього проголосувало лише 172 депута-
ти), 3 липня 2012 року — у другому читанні 248 депутатськими 
картками (голосування відбулось з порушенням Конституції 
України, норм регламенту та процедури розгляду). 31 липня 
законопроект підписав тодішній Голова Верховної Ради Воло-
димир Литвин, а 8 серпня — агент Москви Віктор Янукович. 
Ініціаторами були народні депутати Вадим Колесніченко (нині 
громадянин Росії, після Революції Гідності утік до держави-а-
гресора) та Сергій Ківалов (належав до забороненої нині за 
колабораціонізм партії «Опозиційний блок»). Про злочинний 
русифікаторський характер Ка-Ка свідчить уже навіть те, що в 
преамбулі до нього названо сфальшований російсько-україн-
ський переклад «Європейської хартії регіональних мов і мов 
меншин» (насправді це «Європейська хартія місцевих і мало-
поширених мов»), але ні півсловом не згадано Рішення Кон-
ституційного Суду України № 10-рп /99 від 14 грудня 1999 
року «про офіційне тлумачення положень статті 10 Конститу-
ції України». І не тільки зігноровано сам документ, а й злочин-
но заперечено статус української мови як державної — у кож-
ній статті після згадки про користування державною мовою 
фіксувалося заперечення української мови як єдиної держав-
ної: «або іншою мовою», «або регіональною мовою, або мовою 

меншини», а іноді й без камуфляжу: «або російською мовою».
Вісім кроків з утвердження української мови після Рево-

люції Гідності
1.Через конституційний суд скасовано антиукраїнський за-

кон Ка-Ка.
2. Українська мова на українських телеканалах переважа-

ла хіба у другій половині 1990-х років. Починаючи з початку 
2000-х, українське телебачення зазнало стрімкої русифікації й 
диктувало моду на російську мову аудиторіям усіх поколінь, в 
тому числі дітям. Через екрани телевізорів мільйонам людей 
нав’язувалася російська й підтримувався меншовартісний ста-
тус української. Середній показник присутності української 
мови на українському телебаченні досяг рекордних 92%. 

3. Також ВР прийняла Закон, який зобов’язує радіостанції 
транслювати в ефірі не менше 3 % україномовних творів. Ок-
рім того, телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення 
зобов’язані забезпечувати не менше 60 % добового об’єму ве-
дення передач, в тому числі інформаційно-аналітичних бло-
ків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопере-
дач) державною мовою. 

4. Схвалено дозвільну процедуру ввезення книг із країни-а-
гресора. Після заборони російських книг більше грошей поча-
ло залишатися в Україні. Українці почали більше читати укра-
їнських книжок. На книжковому ринку істотно побільшало 
україномовних видань. А ще перекладної літератури україн-
ською: з’ясувалося, що вітчизняні перекладачі здатні якісно 
перекласти українською мовою твори відомих німецьких чи 
французьких авторів. 

5. У кінопрокаті понад 90% фільмів демонструються україн-
ською мовою. Зміни, які захистили український телевізійний і 
кінопростір від російської пропаганди, внесено до закону «Про 
кінематографію» в 2015 році. 

6. Нове законодавство у сфері освіти зміцнило позиції укра-
їнської у навчальних закладах. Частка школярів, що здобува-
ють освіту українською мовою, за рік зросла. Найбільш по-
мітне зростання частки перших класів з українською мовою 
навчання в областях Сходу та Півдня України – в Донецькій 
області з 76% до 99%, Запорізькій з 78% до 88%, Луганській з 
74% до 89%, Одеській з 71% до 87%, Харківській з 72% до 80%, 
Херсонській – з 89% до 98%. 

7. Відтепер масовий радіослухач має змогу насолоджувати-
ся усім багатоманіттям української музики. 

8. Верховна Рада ухвалила Закон «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної». 

«Адін народ»: росіяни на окупованих територіях відновлю-
ють злочинні практики російської імперії та СРСР, щоб вби-
ти нашу мову

У відомому телевиступі про оголошення війни Україні дик-
татор путін оголосив, що його мета «денацифікація Украї-
ни». Що це у розумінні путіна і пересічного руского граж-
даніна? Ну вони вже тисячу раз пояснювали, що «ми адін 
народ», тобто української нації не існує. Отож, все зрозуміло 
як Божий день. Російські нацисти, що вражені божевільною 
хворобою зверхності до інших націй, української зокрема, охо-
плені бажанням не просто загарбати наші українські землі, але 
й знищити усе, що пов’язане із українською ідентичністю. Їх 
мета-вбити нашу мову, культуру, історію, церкву.

Про це повідомляє Уповноважений із захисту державної 
мови Тарас Кремінь. «російські окупанти продовжують по-
літику геноциду – лінгвоциду. На територіях щойно окупо-
ваних російськими військами, вороги продовжують політику 
деукраїнізації закладів освіти», – написав Кремінь. Омбуд-
смен просить міжнародні правозахисні організації фіксувати 
й реагувати на всі злочини, що ворог скоює в Україні. «Оска-
женілі російські душогуби, здійснюючи геноцид проти гро-
мадян України, намагаються влаштувати дітям ще й мовний 
лінгвоцид.

Аналіз злочинів окупаційних властей дає змогу стверджува-
ти про такі пріоритети:

- терор проти україномовних активістів та вчителів укра-
їнської мови і літератури аж до ув’язнень, катувань і вбивств;

- заміна у публічному просторі україномовних вивісок,таб-
личок тощо на російськомовні. Наприклад, захоплених містах 
Донецької і Луганської областей, зокрема у Маріуполі окупан-
ти змінюють дороговкази на російськомовні. Про повідомила 
пресслужба міської ради Маріуполя. «Окупанти зруйнували 
наше місто, вбили 20 тисяч людей, а тепер змінюють дорогов-
кази. Люди зі своїми проблемами почекають. Тим часом, в Ма-
ріуполі – Середньовіччя. Жителі без води, достатньої кількості 
їжі, медикаментів. Немає світла та нормального зв‘язку. Марі-
уполь – був, є та буде українським містом. Щоб там росіяни 
собі не фантазували…», – написали в мерії.

- українські книги та підручники російські військові злочин-
ці вилучають з бібліотек та спалюють. Така ситуація з украї-
номовними бібліотечними фондами у Криму, Херсонській і 
Запорізькій областях, так було у багатьох селах і містечках 
Харківської області (Ізюм, Балаклія та ін..) й Чернігівської об-
ласті аж до визволення. 

Українці вірять у ЗСУ, хто як може наближає визволення 
всіх окупованих територій і відтак відродження на них укра-
їнської мови.

Полтавський офіс УІНП

ЯК РОСІЯНИ НАМАГАЛИСЯ 
ВБИТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ
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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

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

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.
 

Тел. 0950086550

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ

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

Тел. 0661808984, 0684839984

Підприємство закуповує 
ДОРОГО
СВИНЕЙ

СВИНОМАТОК

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

Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

Тел. : 0664180929
 0681084070ДОРОГО! 

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

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

макулатуру, поліетилен, беги 

Тел. 0501838458, 0980922374

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

Цілодобово

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ.ТЕЛИЦЬ.

Тел. 0509319593, 0982347037
(Іван Миколайович)

КУПЛЮ ДОРОГО
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ

Тел. Тел. 0669669486, 06729960550669669486, 0672996055

ЦІЛОДОБОВО, ЦІЛОДОБОВО, 
ВИМУШЕНИЙ ДОРІЗВИМУШЕНИЙ ДОРІЗ

тел.тел. 093 0106631 093 0106631

КУПИМО КУПИМО 
ПАЇПАЇ

Тел. 050 902 69 21
КУПИМО ПАЙ 
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Такі слова повторювали наші, тепер вже 
хороші друзі, розвантажуючи гадяцькі автівки 
в Ізюмі.

Низький уклін, щире захоплення, щедру подяку, 
справжнє здивування (бо ж скільки всього зібрали! 
і все такЕ потрібне), велику повагу і багато добрих 
слів ми привезли для: пенсіонерів-правоохоронців, 
членів Гадяцької районної громадської організації ве-
теранів та пенсіонерів МВС України в Полтавській 
області, БО «Благодійний фонд «Допоможемо всі ра-
зом» (голова Владислав Левицький), колективу Роз-
бишівського навчально-реабілітаційного центру з 
поглибленим професійно-трудовим навчанням Пол-
тавської обласної ради (директор Катерина Литовчен-
ко), БФ «Робимо добрі справи разом» (керівник Ігор 
Наріжний), жителям та прихожанам каплиці святите-
ля Луки Кримського в с. Осняги, волонтерській гру-
пі «Лариса і Ко» (Красна Лука), Ігорю Наріжному, Ві-
талію Яремченку, Тамарі Филь, Любові Солодовник, 
сім’ї Валентини Йотки, родині Петра Жигури, сім’ї 

Олега Панасенка та їхній бабусі, Наталії та Сергію 
Чайці, Ігорю Кравцю, Зої Морквич, Любові Шкрьо-
бі, Миколі та Валентині Шакун. Величезне спасибі 
Олександру Міняйлу та його родині за заправку авто. 

Кожен із цих людей самі телефонували і пропонува-
ли допомогу. Народна мудрість каже: «Із світу по нит-
ці – голому сорочка». А ми назбирали на три «сороч-
ки», точніше на три автомобіля. Більше 5 тон вашої 
допомоги ми доставили на Харківщину. 

Із нами в поїздці були пенсіонери-правоохоронці 
Олексій Коваль та Сергій Куць, волонтери БФ «Роби-
мо добрі справи разом» Ігор Наріжний, Альона Мис-
юра та Вадим Галушка.

Рухаючись у відповідному напрямку примітили: 
чим більше військової техніки зустрічаємо, тим ближ-
че лінія зіткнення. Частину краснолуцьких смаколи-
ків віддали нашим захисникам, які колоною рухалися 
у правильному напрямку. Зразу не хотіли брати, мов-
ляв у нас усе є, ми забезпечені, везіть людям, їм по-
трібніше. Та ми дуже старалися «презентувати» здобу 

від гадяцьких дівчат і вони щиро дякували.
В Ізюмі нам дуже раділи та, мабуть, все ж таки, ра-

діли тому, що ми привезли. За пиріжки взагалі розці-
лували. Частину багажу ми швиденько розвантажи-
ли тут. Тут же, в Ізюмі, наші друзі з БФ «Робимо добрі 
справи разом» роздали більше ста індивідуальних про-
дуктових пакунків.

Не збавляючи темпу, швидко спілкуємося, обміню-
ємося новинами, приймаємо замовлення на наступну 
поїздку і рухаємося у напрямку Співаківки.

P.S.: Дякуємо нашому водію, власнику вантажного 
мікроавтобуса Григорію Лазаренку, який спеціально 
їхав із Дніпропетровщини в Гадяч, щоб відвезти про-
дукти харчування на деокуповані території Харків-
ської області. Спасибі Вам, Григоріє Миколайовичу 
за безвідмовність та професійність!

Віктор Оробей у Фейсбук
Фото зі сторінки автора

«ВАШІ ЛЮДИ – НЕЙМОВІРНІ!»  
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БУДИНКИ
Продаж

	� БУДИНОК, вул.	Кондратенка,	
113.	Газ,	вода,	з/д	6	соток.	Недо-
рого.	Тел.	0505976790.	(15)

	� БУДИНОК, с. Броварки, під 
дачу. Газ, вода, пічне опалення, гос-
подарські споруди, л/кухня. Тел. 
0955338675

	� ЧАСТИНА	БУДИНКУ, р-н школи 
№3, з/п 43,1 м.кв., з/д 15 соток, 
приватизована, господарські спо-
руди. Можливий індивідуальний вхід. 
Зроблений сучасний ремонт. Тел. 
0996657244.(2)

	� БУДИНОК, 80 м.кв., м. Гадяч, 
вул. Набережна Грунь, 161. Газ, 
вода, з/д 6 соток. Тел. 0964228015, 
0951275525

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

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

КВАРТИРИ
Продаж

 

	� 1-КІМН. кв., у «болгар-
ському» будинку, 3-й поверх. Тел. 
0990761583

	� 3-КІМН.	кв., в центрі міста, вул. 
Полтавська, 17. Площа 67 м.кв., 
розміщена на 1-му поверсі. Знахо-
диться в тихому та зручному місці, 
поряд школа, лікарня, садочок. За 
детальною інформацією звертайтесь 
за телефоном: 0979846138

	� 4-КІМН.	кв., с. Петрівка-Ро-
менська, індивідуальне опалення, 
косметичний ремонт, 1-й поверх. 
Ціна договірна. Тел. 0509338376, 
0507423947

	� 2-КІМН. кв.,  м. Гадяч, вул. Гага-
ріна (навпроти м-ну «Авоська»). З/п 
44,3 м.кв., в 1-у будинку. Є газ, вода, 
лічильники, бойлер і всі зручності. За 
бажанням - меблі. В дворі господар-
ські споруди: 2 сараї, 2 погреби, л/
кухня, гараж. Біля будинку з/д. Ціна 
договірна. Тел. 0996853927 (Viber) 
Ірина

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

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

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

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

	� 3-КІМН.кв., р-н Сарського, 3/5 
поверх, з/п 61,8 м.кв., індивідуальне 
опалення, м/п вікна, балкон і лоджія 
засклені. Косметичний ремонт. 
Ціна договірна. Тел. 0663120220, 
0506819632

	� 3-КІМН.кв., недорого. Тел. 
0507659381

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

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

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

	� БАЗА, р-н залізничного вокзалу. 
Тел. 0662297556

	� МАГАЗИН навпроти «Пол-

тава-Банк», площа 37 м.кв. Тел. 
0957686030

ЗДАМ

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.

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

	� ЖИТЛО на тривалий термін. Тел. 
0932041362

	� БУДИНОК з усіма зручностями та 
меблями, для сім’ї. Тел. 0982593900 

	� ГАРАЖ під СТО, р-н М. Круга. Тел. 
0669958030

ЗНІМУ

 � . ГАРАЖ,	терміново! Своєчасну 
оплату гарантую. Тел. 0993714071

ГАРАЖІ
Продаж

	� ГАРАЖ,	кооп «Автомобіліст». З/б 
перекриття, підлога – плитка, погріб. 
Ціна 1500 у.о. Тел. 0508775218, 
0961262614

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

АВТО
Продаж

	� GEELY	Emgrand	7, 2013 р.в., 
пробіг 61 тис. км. Гарний стан. Ціна 
5,5 тис. у.о. Тел. 0667210164

	� RENAULT	Trafic, 2007 р.в., 
2,5 дизель, пасажирський. Тел. 
0663110631

	� PEUGEOT	Partner, 2006 р.в., 
дизель, гарний стан, вантажопаса-
жирський. Тел. 0663753474

	� ВОЛГА-3122, універсал, 2003 р.в., 
7 місць, на шарових опорах, міст чай-
ківський, двигун 402, бензин. Тел. 
0506561821

	� NISSAN	Primera, 2003 р.в., 
дизель, сірий колір, гарний стан. Ціна 
5 тис. у.о. Тел. 0990388612

	� MERCEDES-BENZ	Vito, 2002 р.в., 
легковий, дизель, фарком, парк-
тронік, круїз-контроль. Гарний стан. 
Ціна 5 тис. у.о. Торг. Тел. 0501320767

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

	� MERCEDES-BENZ	Vito, 2005 р.в., 
пасажирський, КПП автомат, дизель, 
2005 р.в. Деталі по телефону. Тел. 
0939485848

МОТО
Продаж

	� ЕЛЕКТРОМОПЕД	3-колісний, 
2-місний, новий. Тел. 0961349818

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

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

	� ПЛАНЕТА-5:генератор, котушки, 
КПП. Рама до велосипеда б/в. Тел. 
0952563138. 

	� З/Ч	до ГАЗ-52, УАЗ. Тел. 
0995586145

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� ТРУБИ поліетиленові (харчові), 
діаметр 32 мм., тиск – 10 атм. Тел. 
0663753474 

	� ЛИСТ нержавіючої сталі, р. 1х2м. 
Скло віконне 1,1х0,3м., навіси на 
ворота та клітку. Навіси дверні. 
Ємність. Тел. 0932041362

МЕБЛІ
Продаж

	� ЛІЖЕЧКО	дитяче, нове, з 
матрацом. Тел. 0962221859. 

	� ШАФА з антресоллю. Стіл-тумба. 
Тел. 0993006533.

РІЗНЕ
Продаж

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

	� МЕДОГОНКА. Ціна договірна. 
Тел. 0999227532

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0954060996

	� СІНО в тюках. Можлива доставка. 
Тел. 0995139836

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0669568122

	� ДРОВА. Тел. 0955250575
	� ПРАЛЬНА	МАШИНА «Zanussi», 

верхнє завантаження, б/в. Ціна 
договірна. Тел. 0501784562

	� МОРОЗИЛЬНА	КАМЕРА, холо-
дильник, таганок, плита газова 
4-камфорна, телевізор, пральні 
машини «Донбас», «Малютка». Тел. 
0662000908

 � ФГ реалізує ПРОДОВОЛЬЧУ	
ПШЕНИЦЮ.	За ціною 4,5 за кг. Тел. 
0997288824

	� МЕБЛІ. Стільці. Бак для зерна. 
Сітка рабиця. Палатка. Каністри. 
Велосипед та взуття дитячі. Ботинки 
чоловічі, р.42. Телевізор. Відео-
магнітофон, колонки. В’язальна 
машина. Китайська роза, фікус. Тел. 
0955711574.

	� ЗЕРНО кукурудзи, ячменю, пше-
ниці ярої (можливо і на посів). Тел. 
0994192340

	� БУРЯК столовий, чорна редька, 
буряк кормовий. Тел. 0509779570.

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

	� ТЕЛЕВІЗОР. Холодильник. 
Все у гарному стані. Недорого, с. 
Лютенька. Тел. 0950900328. 

	� КАРТОПЛЯ велика, посадкова. 
Різні сорти. Картопля дрібна. Тел. 
0995333835

	� СІНО в тюках, солома. Перегній. 
Доставка. Тел. 0979796234 

	� ДРОВА пиляні. Дошка обрізна 
з пилорами. Тирса. Доставка. Тел. 
0501446845

	� КОМПРЕСОР. Тел. 0669958030
	� КАБЕЛЬ 4-жильний, 15 метрів, у 

металевій обмотці. Тел. 0669666015
	� ЕЛЕКТРОДИ д. 3мм. Дом-

крат гвинтовий. Ємність металева 
250л., каністри, дистилятор. Тел. 
0991642250. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0501720367.

	� КОВДРИ шерстяні. Шафа 
2-дверна. Посуд. Куртки чоловічі, 
жіночі. Тел. 0992739512.

	� ГЕНЕРАТОР бензиновий «Einhell» 
(в-к Німеччина), 3,1 кВт. Новий. Ціна 
26 тис. грн.. Тел. 0509884372. 

	� МАКУХА. Тел. 0501347754

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

	� ТЕЛИЦЯ на утримання від гарної 
корови. Вік 1 рік, порода «симентал». 
Тел. 0996604893 (Володимир)

	� КІЗОЧКИ, кітні 3 місяці. Тел. 
0976692394, 0668449798. 

	� ТЕЛИЦЯ, тільність 5 місяців. Тел. 
0957321229

	� ВІДДАМ	за	символічну	плату 
3-х цуценят. Помісь: мама міні-пе-
кінес, тато – невеликий дворняга. М. 
Гадяч. Тел. 0957456943.

	� КОЗЕНЯТА (цапики і кізочки) 
зааненської породи, вік 6 міс. Тел. 
0995586145

КУПЛЮ
	� КІЗ,	цапів – 10, 12 грн./кг., овець 

– 20, 25 грн./кг. Електронні ваги. Тел. 
0990128098 (Олег)

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові плити, 
пральні машини, телевізори у робо-
чому та неробочому стані. Тел. 
0662000908

	� БАНКИ 3л., б/в. Тел. 0965281487, 
0663939394

	� ТАГАНОК газовий, 1-канфорний, 
під природній газ. Тел. 0956918193 
(Людмила)

	� ОВЕС, ячмінь, кукурудзу суху, 
кілька тонн. Тел. 0668165445

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ	пенсійне	посвід-
чення видане на ім’я Василя	Івано-
вича	Оробея, 1961 р.н

	� ЗАГУБЛЕНЕ	посвідчення	водія. 
Прошу повернути за винагороду. 
Тел. 0662393906

	� ВТРАЧЕНЕ	пенсійне	посвід-
чення видане на ім’я Світлани	
Олексіївни	Пономаренко

ЗНАЙОМСТВА
	� ЧОЛОВІК,	58	років, познайо-

миться з жінкою 50-59 років згідною 
на переїзд. Тел. 0982023006

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мульти-
варок,	мікрохвильовок,	пило-
сосів,	хлібопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	електро-
інструментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	РОБІТ: 
монтаж – демонтаж, металопласт – 
екопласт, каналізація. Встановлення 

лічильників, бойлерів, насосних 
станцій. Вода, опалення. Ремонт. 
Тел. 0662743611. (Олексій). (17)

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

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

	� ПОСЛУГИ	ЗВАРЮВАЛЬНИКА	
авто напівавтоматом. Будь-якої 
складності. Якісно. Тел. 0950399337 
(Instagram: vitaliy_p2)

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

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	по 
району, Україні:	ЗІЛ-130 до 7 т. само-
скид; Mercedes Vario до 5т., само-
скид; Mercedes Sprinter до 2,5т., бор-
товий. Дрова. Цегла б/в, щебінь, 
пісок, глина, чорнозем, плити ПКЖ, 
гранвідсів та ін. Послуги екскава-
тора. Тел. 0501881470

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

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ.	Вантажні пере-
везення ЗІЛ-САМОСКИД. При-
везу: пісок, щебінь, гранвідсів. 
Вивезу сміття, тощо. Доставка по 
місту та району. Тел. 0667030045, 
0987650405

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мульти-
варок,	мікрохвильовок,	пило-
сосів,	хлібопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	електро-
інструментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ. Вантажні пере-
везення	по місту та району. Вивезу 
сміття. Привезу пісок, щебінь, гран-
відсів та інше. Тел. 0508383313, 
0677019393

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

	� ПОСЛУГИ	САНТЕХНІКА. Якісно. 
Недорого. Тел. 0959056416 (Андрій)

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ. При-
везу жом. Тел. 0958856159

	� ВИГОТОВЛЕННЯ	МЕБЛІВ	з	
дерева різної складності, а також 
вікна і двері. Тел. 0509238910

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мульти-
варок,	мікрохвильовок,	пило-
сосів,	хлібопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	електро-
інструментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� ВИКОНАЮ	ВСІ	ВНУТРІШНІ	
РОБОТИ: штукатурка, шпаклівка, 
відкоси, гіпсокартонні та малярні 
роботи. Сантехніка, укладка плитки, 
ламінат, шпалери та все що вам 
потрібно. Швидко, недорого! Якість 
гарантована! Тел. 0954110091 

	� 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. 

1.12.2022

Тел. 0956795984, 0963814148, 
0666471376

	� УТЕПЛЕННЯ	БУДИНКІВ, квартир 
з 1 по 5 поверх. Тел. 0669976684

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі види вну-
трішніх робіт. Санвузол під ключ. 
Зварювальні роботи. Тепла підлога. 
Виїзд по району. Тел. 0661194638

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ	
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

	� УТЕПЛЕННЯ	ПРИВАТНИХ	
БУДИНКІВ	ТА	БАГАТОПОВЕР-
ХІВОК. Комплексний ремонт житла. 
Професійно, якісно, відповідально! 
Бригада без шкідливих звичок. Теле-
фонуйте, за ціну домовимось. Тел. 
0508167844

	� РОЗПИЛ	ДЕРЕВ будь-якої 
складності. Тел. 0502300290 (Юрій)

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 

 � На роботу потрібні ЕЛЕКТРОЗ-
ВАРЮВАЛЬНИКИ. Досвід роботи 
обов’язковий. Тел. 0990506137

 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» на постійну 
роботу потрібен ПРОВІДНИЙ	ФАХІ-
ВЕЦЬ	ІЗ	ЗЕМЕЛЬНИХ	ПИТАНЬ. 
Вимоги: вища освіта відповідного 
напрямку,  вільне володіння ПК. 
Звертатися за адресою: м. Гадяч, 
вул. Лохвицька, 29. Тел. 0675369805

 � ТОВ “АГРО-КРАЙ” на постійну 
роботу потрібні ТРАКТОРИС-
ТИ-МАШИНІСТИ	С/Г	ВИРОБНИ-
ЦТВА. Вимоги: наявність посвід-
чення тракториста. Надається житло 
і харчування. Оплата праці висока. 
Звертатися за адресою: м. Гадяч, 
вул. Лохвицька, 29. Тел. 0672471461

	� ПОТРІБНА	ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ 
за інвалідом  І групи, с. Тепле, вул. 
Садова, 11 (Катерина Гнатівна Кири-
ченко). Тел. 0975097193(Наталія)  

 � На роботу потрібен АВТОС-
ЛЮСАР. Тел. 0669958030

	� ШУКАЮ	ДОГЛЯДАЛЬНИЦЮ 
за людиною похилого віку. Тел. 
0970852429

	� ШУКАЮ	ВОДІЯ з категорією 
С, E на DAF euro 3, самоскид (зер-
новоз). З/п залежить від здійснених 
рейсів. Деталі за телефоном. Тел. 
0958244752

	� ШУКАЮ	роботу	прибираль-
ниці по дому або доглядальниці. Тел. 
0964019179

40
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Починаючи з травня, фахівці Держпродспожив-
служби здійснили 851 позаплановий захід державно-
го нагляду (контролю) на ринку пального. Встанов-
лені порушення у 641 випадку, що становить 75% від 
загальної кількості здійснених перевірок.

За результатами проведених заходів прийнято 542 
рішення про застосування адміністративно-господар-
ських санкцій на загальну суму 74,7 млн грн.

Типовими порушеннями порядку формування, 
встановлення та застосування цін на пальне є:

завищення граничного рівня торговельної 
надбавки.

невиконання суб’єктами господарювання вимог по-
станови Кабінету Міністрів в частині декларування 
зміни роздрібних цін на пальне.

Нагадаємо, що відповідно до підпункту 69.27 пунк-
ту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу 
України тимчасово, на період до припинення або ска-
сування воєнного стану в Україні, податковим орга-
нам надано право здійснювати державний контроль 
(нагляд) та спостереження у сфері ціноутворення 
відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутво-
рення» з урахуванням особливостей, встановлених 
цим пунктом.

Прес-служба Держпродспоживслужби

Про це повідомляє прес-служба Міністерства еко-
номіки України.

«Через війну ми прогнозуємо близько 30% падін-
ня економіки, і як наслідок — зростання рівня безро-
біття. За інформацією служби зайнятості, з початку 
воєнних дій статус безробітного набули 404 тися-
чі громадян. Зараз 230 тисяч зареєстрованих без-
робітних, які отримують допомогу», - сказала пер-
ший віце-прем’єр-міністр-міністр економіки Юлія 
Свириденко.

Міністр зазначила, що більш ніж удвічі зменшила-
ся кількість вакансій на ринку праці — на сьогодні їх 
лише 31 тис., тобто на одну вакансію претендують ві-
сім безробітних.

Державна служба зайнятості

За 9 місяців 2022 року, в Україні виявили 9 інфіко-
ваних вірусом Західного Нілу: 6 випадків зафіксу-
вали на Київщині та 3 – на Полтавщині. Відомо, що 
першого інфікованого зареєстрували в Кобеляках.

Про це стало відомо з карт інфекційної захворюва-
ності від Полтавського обласного центру контролю 
та профілактики хвороб. 

У більшості районів Полтавщини виявляли при-
родні осередки переносників вірусу гарячки Захід-
ного Нілу. Його розповсюджують комарі. Через уку-
си інфіковані комахи можуть передавати збудника 
хвороби людині.

Територіями ризику щодо інфікування вірусом За-
хідного Нілу є наступні райони колишнього адміні-
стративного поділу Полтавщини:

Пирятинський район; Гадяцький район; Полтав-
ський район; Зіньківський район; Семенівський ра-
йон; Глобинський район; Кременчуцький район; 
Кобеляцький район; Решетилівський район; Машів-
ський район; Великобагачанський район.

До початкових проявів хвороби належать: гострий 
початок, загальна слабкість, нежить, висока темпера-
тура тіла (38-39°C), біль м’язів тіла та в очних яблу-
ках, світлобоязнь, біль голови в області потилиці та 
в попереку. Період гарячки триває від 3 до 5-6 днів 
(але може сягати 4 тижнів).

Гарячка Західного Нілу у 80% може протікати в 
легкій формі, подібно до проявів застуди. Важкі фор-
ми можуть призводити до смертельної неврологіч-
ної хвороби.

Незважаючи на подорожчання майже усіх 
продуктів, ціна на гречку буде падати. 
Передумовою здешевлення цієї крупи стало 
перевищення кількості зібраного врожаю 
гречки над внутрішніми потребами України. 
Таку новину повідомили в Міністерстві 
аграрної політики та продовольства.

Внутрішні потреби України в гречаній крупі оціню-
ються у 100-110 тисяч тон. Але вже у перших числах 
листопада кількість зібраного врожаю гречки сягнула 
понад 150 тисяч тонн. Наразі збір провели на 95% за-
сіяних площ. Отже, на полях ще залишається близь-
ко 5% гречки.

Цьогорічна середня врожайність культури скла-
ла 13,6 центнера з гектара. Лідером за врожайністю 
у 2022 році стала Полтавщина. Тут збирають по 19,1 
центнера з одного гектара. Та найбільшим валовим 
збором культури все ж відзначилась Житомирщина, 
аграріям вдалось намолотити 29,6 тисяч тонн гречки.

Biz.today.ua

Середня ціна 1 га землі в Україні становить 38 395 
грн. Такий показник отримано на основі 105 975 угод 
із продажу землі за площею в 244 379 га. Про це пові-
домляє Мінагрополітики.

Капіталізація ринку (найбільша сума, яку україн-
ці вклали в купівлю землі) станом на жовтень стано-
вить 54,2 млн грн.

ТОП-5 регіонів з найвищою середньою ціною за 1 
га – Київська область (77,6 тис. грн), Львівська (65,5 
тис. грн), Івано-Франківська (65,3 тис. грн), Закар-
патська (53,6 тис. грн), Вінницька (47,9 тис. грн).

В другій половині жовтня закупівельні ціни на 
молоко від промислових господарств продовжили 
висхідний тренд. Підтримку цінам створювали по-
пит зі сторони переробників, зокрема сироробів, та 
сезонне скорочення виробництва молока. 

Так, станом на початок листопада, середня закупі-
вельна ці на молоко екстра ґатунку склала 11,80 грн/
кг без урахування ПДВ, що на 20 коп. вище ціни по-
чатку місяця. Ціновий діапазон в залежності від пар-
тії коливався від 11 до 12,25 грн/кг.

Вищий ґатунок подорожчав на 29 коп. – до 10,77 
грн/кг. Ціновий коридор був у межах 9,80-11,50 грн/
кг.

Перший ґатунок піднявся у ціні на 15 коп. – до 
10,28 грн/кг. Ціна на таке молоко коливалася від 9,18 
до 10,80 грн/кг.

Середньозважена ціна трьох ґатунків піднялася на 
22 коп. – до 10,95 грн/кг.

«Основною проблемою на ринку на сьогодні і в 
короткостроковій перспективі є збої в роботі елек-
тросистем внаслідок постійного терору російськи-
ми загарбниками українських енергетичних об’єктів. 
Аварійні та планові відключення електрики болісні 
як для молочних ферм, так і для молочних заводів», 
– зауважила експерт.

Найбільш енергоємними процесами на молочній 
фермі є доїння, робота танків-охолоджувачів мо-
лока, кормовиробництва – мінімальне споживання 
е-енергії молочною фермою на 1000 корів перевищує 
1 МВт, відтак застосування дизельних чи бензинових 
генераторів збільшує частку витрат на електроенер-
гію у собівартості виробництва молока, за підрахун-
ками господарств, у 5-6 разів. Для молочних заводів 
вимога вполовину скоротити споживання електро-
енергії загрожує скороченням виробництва готової 
продукції, що загрожує розбалансуванням ринку.

agronews.uaЗруйноване довкілля і виснаженні агресором при-
родні ресурси – такими лишаються деокуповані те-
риторії після їх звільнення. Від війни РФ проти 
України постраждали 20 відсотків українських при-
родоохоронних територій та 3 млн гектарів лісів.

8 заповідників та 10 національних парків залиша-
ються окупованими, інформує українське відділення 
Всесвітнього фонду дикої природи.

У зоні ризику опинилися 2,9 млн га Смарагдової 
мережі. Ці території є значною частиною природо-
охоронної мережі Європи, яка охороняється у межах 
законодавства ЄС та Ради Європи.

Під загрозою знищення перебувають 16 об’єктів 
Рамсарських угідь – водно-болотних угідь на тери-
торії України, додають у WWF.

Еnovyny

У повідомленні Міністерства аграрної політики 
та продовольства України йдеться про те, що Мініс-
терство аграрної політики та продовольства Украї-
ни уклало меморандум з асоціацією «Союз птахів-
ників України».

Документ спрямований на те, щоб стабілізувати 
ціни на курячі яйця та не допустити перевищення 
оптово-відпускних цін реалізації від рівня, за яким 
яйця постачаються до торговельних мереж.

«Виробники яєць у межах меморандуму взяли на 
себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яй-
цями, зокрема збільшити чисельність поголів’я ку-
рей-несучок та обсягів виробництва яєць.

Мінагрополітики зі свого боку сприятиме, щоб ви-
робники курячих яєць були забезпечені необхідними 
умовами та ресурсами для роботи, а також мали змо-
гу залучити доступний кредитний ресурс для своєї 
виробничої діяльності. Крім того, міністерство спри-
ятиме стабільності внутрішніх цін на зернофуражні 
й олійні культури та продукти їхньої переробки», — 
говориться у повідомленні.

Меморандум діятиме до 31 грудня поточного року, 
може бути продовженим у разі необхідності та є від-
критим до підписання виробниками харчових куря-
чих яєць.

«БМ»

Щороку в Полтавській області приблизно в 4,5 ти-
сячі людей діагностують інсульт, повідомив завід-
увач нейрохірургічного відділення лікарні Михай-
ло Тончев.

За його словами, у таких випадках медичну допо-
могу слід надати у перші чотири години.

«Зараз увага приділяється ішемічному інсульту, 
оскільки це 80 відсотків від загальної кількості ін-
сультів. Проблема — це те, що люди пізно зверта-
ються за допомогою. По розрахунках, якщо пацієнт 
звернеться в першу годину і йому буде проведено 
тромболітичну процедуру, то цей показник буде до-
рівнювати трійці. Тобто кожен третій пацієнт буде 
абсолютно здоровий після проведення усього виду 
лікування. Якщо звернеться з першої години до тре-
тьої, то цей показник буде дорівнювати семи. Якщо 
з третьої до четвертої, то це вже кожний 14 пацієнт», 
— говорить завідувач нейрохірургічного відділення 
обласної лікарні Михайло Тончев.

Найчастіше з інсультами звертаються пацієнти у 
віці від 50 до 60 років, каже завідувачка центру го-
строї цереброваскулярної патології обласної лікар-
ні Оксана Яценко.

Наймолодшому пацієнтові в Полтавській області, у 
якого діагностували ішемічний інсульт, було 16 років.

«Новини Полтавщини»
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Ми зібрали найпоширеніші «розводи» 
року та поради, як не віддати гроші зло-
вмисникам. Кременчужанка Лілія робить 
свічки для військових. Нещодавно замо-
вила парафін для їх виготовлення, сплати-
ла продавцю 400 грн. Проте парафін так і 
не отримала. «Обіцяли надіслати вже на-
ступного дня. Пройшов тиждень, нічого 
немає. Пишу продавцю у вайбер — тиша. 
Обидва телефони поза зоною, при цьому у 
нього багато гарних відгуків, мов працює-
мо 10 років». Лілія далеко не поодинокий 
випадок. Близько 46 млн грн — стільки ко-
штів мешканці Полтавщини віддали шах-
раям з початку року по жовтень. Спрацю-
вали як старі трюки з «міняємо старі гроші 
на нові» та «зняття порчі», так і нові: шах-
раї спекулюють на бажанні допомогти, або 
ж скрутному становищі людей. Які «роз-
води» найпоширеніші зараз та що радять 
робити правоохоронці та експерти, аби не 
«годувати» шахраїв. 

Збір грошей на добру справу 
З початком війни почались масові збо-

ри коштів на закупку потрібних речей для 
військових, тероборони, переселенців, по-
страждалих під час війни, нужденних. До 
збору коштів долучились не лише офіцій-
ні структури та благодійні організації. Ба-
гато волонтерів взялись за допомогу: ві-
домі люди, блогери, просто небайдужі, які 
мали змогу закуповувати та доставляти 
необхідні речі. Проте цим скористались 
і шахраї, які намагаються наживатися на 
чужій біді. Яскравим прикладом став ви-
падок, коли у соцмережах розпочали збір 
коштів для дитини, нібито постраждалої 
від теракту в Амсторі (Кременчук). Ці по-
відомлення виявилось фейком. Фото ди-
тини просто поцупили з інтернету: на ньо-
му зображений хлопчик, на якого у 2018 
році вилилась каструля з окропом. Кар-
тинку легко знайти в інтернеті, щоб впев-
нитись в афері. 

Фінансово допомогти армії можна, ско-
риставшись офіційними каналами. Але ча-
сто виникає бажання взяти участь у зборі 
коштів на конкретні цілі: закупівля облад-
нання для військових, ліків, допомога по-
страждалим тощо. І ці корисні справи ча-
сто роблять волонтери чи просто активні 
громадяни. Перераховуйте кошти тим, 
кому довіряєте. Так, це може бути й Катя 
з Інстаграм, яка закуповує ліки для вій-
ськових. Але ви знаєте її особисто, або зна-
ють ваші знайомі, або знайомі знайомих 
з «сарафанного радіо». Репутація люди-
ни не залишає сумнівів. Ви впевнені, що 
це не та людина, яка займається шахрай-
ством. Звісно, якщо хочеться переказати 
гроші конкретному волонтеру чи люди-
ні з іншого міста, то з перевіркою важче. 
Першочергово радять: Пошукайте ім›я 
та прізвище волонтера у Гуглі. Часто во-
лонтери можуть згадуватись у пресі, інко-
ли трапляються публікації з їхніми пріз-
вищами щодо благодійних акцій, зборів. 
Це допоможе зорієнтуватися. Подивити-
ся сторінку волонтера в фейсбук, почи-
тати коментарі. Чи нова ця сторінка, чи 
раніше були дописи про збір коштів, чи 
публікувалися звіти про збори та витрати 
— волонтери їх часто розміщують. Часто 
через соцмережі можна побачити спіль-
них знайомих: варто спитати їхню думку. 
Пам›ятайте, що сторінки інколи беруть в 
оренду чи зламують, а далі від імені влас-
ників збирають кошти нібито на амуні-
цію. Тож варто звернути увагу і на реакцію 
до поста від друзів волонтера (хоча нега-
тивні коментарі можуть швидко прибира-
ти). Якщо волонтер збирає кошти від імені 
певної організації, можна знайти її контак-
ти та зв›язатися. Уточнити, чи дійсно цей 
волонтер має відношення до організації, 
якщо про неї ніколи не чули раніше. Для 

перевірки оголошення можна зробити по-
шук тексту в Google чи Facebook. Шах-
раї часто лінуються писати власні тексти: 
могли просто скопіювати та множити далі. 
Якщо є номер телефона волонтера, його 
варто закинути в мобільні додатки такі як 
Getcontact. Збір коштів веде Василь, але 
у Getcontact він підписаний як Маша чи 
«кидалово», варто замислитись. У біль-
шості серйозних благодійних організацій 
є сайт, на якому міститься інформація, що 
підтверджує волонтерську діяльність: до-
кументи, вихідні дані, фото, контакти, сто-
рінки у соцмережах, фінансова звітність. 
Проте шахраї штампують і фейкові сто-
рінки благодійних організацій, де начеб-
то можна переказати кошти на підтримку 
ЗСУ. Як правило, ресурси справжніх бла-
годійників видаються у пошуковій вида-
чі вище, ніж ці копії. Тож погугліть саму 
організацію, аби переконатись, що ви не 
потрапили на сайт-двійник. Що має нас-
торожити у повідомленні: текст перекла-
дено автоматичним перекладачем (багато 
русизмів, неправильно вжиті форми слів). 
Багато емоцій — «Терміново!», «Рятуй-
те!», «Допоможіть!», які «давлять» зроби-
ти переказ прямо зараз. На кожну пораду є 
свої виключення. Ми запитали волонтерів, 
як не втратити на гачок шахраїв. Зрозумі-
ли одне — відрізнити шахрая від волон-
тера допоможе лише так зване «сарафан-
не радіо». 

У невеликому місті переважно всі ак-
тивісти один одного знають. Загалом, у 
волонтера можна попросити посвідчення, 
яке підтверджує його волонтерську діяль-
ність. Але не всі волонтери, які дійсно ро-
блять корисну справу, офіційно реєстру-
ється. Волонтери, переважно, звітуються 
у соцмережах щодо збору та витрат кош-
ти. Але не всі викладають деталізовані зві-
ти щодо витрат через великий оборот, а 
частина інформації, пов›язана із військо-
вими частинами, може бути засекреченою. 

Розсилка від імені посадовців 
Персональні звернення у соціальних 

мережах, на емейли від органів влади, де 
йдеться про пропозиції отримати гроші, 
чи перерахувати їх на допомогу — пастки 
шахраїв. У місті вже траплялися такі ви-
падки. Наприклад, на вайбер надходили 
повідомлення нібито від ЦНАПу про ви-
плату коштів. Але установа не веде лис-
тування у вайбері; жодних грошей на ра-
хунок громадян не перераховує. Єдиною 
метою шахраїв було витягнути персональ-
ні дані, номер картки тощо. Підприємства 
отримувати електронні листи-підробки ні-
бито від Полтавської ОВА щодо збору ко-
штів для ЗСУ. Якщо отримали дивного ли-
ста від посадовців, чи організації, завжди 
можна зателефонувати до органу влади та 
уточнити інформацію. Не поспішайте пе-
редавати свої дані чи переказувати гроші 
«Отримайте гроші» З перших днів війни 
стартувала програма фінансової підтрим-
ки внутрішньо переселених осіб. Її умо-
ви та розмір виплати змінювалися. Також 
можна було подати заявку на допомогу 
від міжнародних фондів. Цим поспіши-
ли скористатись шахраї. Вони плодили у 
соцмережах оголошення про різноманітні 
виплати для українців. Чого лише не ви-
гадували: Грошова допомога від країн ЄС. 
Від 7 тисяч гривень з конфіскованих ак-
тивів російської федерації. Виплати для 
всіх жителів України. 8 тисяч гривень всім 
українцям Соціальна допомога від НБУ. 
Допомоги від ООН, Європейського суду з 
прав людини, Товариства Червоного Хре-
ста Виплати від Приватбанку (та інших 
конкретних банків). Все це фейки. Їх часто 
поширюють у соцмережах із посиланням, 
яке веде на сайт-пастку. Ці сайти можуть 
імітувати відомі новинні ресурси, такі як 

«Україна 24», «1+1», чи навіть сторінку 
банку. Наприклад, шахраї створили сайт, 
що практично повністю дублює сторінку 
благодійної програми Привату «Допомага-
ти просто!». Єдиною відмінністю від ори-
гінального ресурсу є те, що на фейковому 
порталі замість пропозиції зробити пожер-
твування на ЗСУ чи переселенців клієн-
там пропонують «отримати допомогу від-
повідно до статусу». На сайтах-підробках, 
які називають фішінгові, шахраї пропону-
ють ввести персональні дані нібито для от-
римання виплат чи авторизації в онлайн 
банкінгу: ПІБ, номер картки, термін дії, 
тризначний номер на звороті картки, па-
роль від інтернет-банкінгу. І так дані пла-
тіжної картки можуть бути скомпромето-
вані. Під приводом оформлення виплати 
шахраї також можуть просити повідоми-
ти пін-код до картки. 

Ще одна схема — потрібно вказати дані 
банківської картки для «сплати комісій-
ного збору», який шахраї обіцяють по-
вернути за добу. Як приклад, зловмисни-
ки створили на сайті, замаскованому під 
Урядовий портал, сторінку «Державні по-
слуги онлайн» та підрубрику з виплати 
українцям грошей від ООН. Для підтвер-
дження такого нібито «переказу» необхід-
но сплатити державне мито у визначено-
му розмірі. Іноді у соцмережах публікують 
оголошення про виплати, аби збільшити 
кількість підписників. Це такий «марке-
тинг»: посилання веде на закритий канал 
чи групу, до якої потрібно вступити. Про-
те у ній жодної подальшої інформації про 
виплати немає: такий трюк розрахований 
на те, що користувач залишиться у підпис-
никах. Не вірте оголошенням у соцмере-
жах, які обіцяють вам якісь виплати. Всі 
знають, де лежить сир. Якщо є сподівання, 
що це правда, перевіряйте дані. Шукайте 
інформацію про програми підтримки на 
офіційних джерелах. Інформацію про дер-
жавні виплати завжди публікують держав-
ні джерела. Також сповіщення з’являються 
в «Дії». Якщо оформлюєте держвиплати, 
то заявка подається через «Дію». Не від-
кривайте посилання в месенджерах, со-
ціальних мережах, SMS від незнайомих 
контактів. 

Пенсіонери — найлегша жертва для ша-
храїв. Літні люди частіше вірять у вигра-
ші автівок чи державні виплати. Тим паче 
розрізнити фішингову сторінку для них 
дуже складно. Якщо таки потрапили на 
гачок і ввели свої дані, негайно блокуй-
те картку. В онлайн застосунках це мож-
на зробити за лічені секунди. Чи зателе-
фонуйте до банку за номером, зазначеним 
на звороті картки. Нікому не повідомляй-
те пін-код до картки, три цифри на зворо-
ті картки, коди (одноразові паролі) банків 
та мобільних операторів. 

Фейкові оголошення 
Кидати людей при купівлі товарів в ін-

тернету улюблена справа шахраїв. Тепер 
вони взялись спекулювати на військо-
вій темі. Шахраї розміщують в інтернеті 
фейкові оголошення щодо продажу бро-
нежилетів та товарів для військових. От-
римавши передоплату, зникають. Або ж 
надсилають дефектну (неякісну, зіпсова-
ну) амуніцію. 

Що робити? Подивіться, як довго пра-
цює продавець, які відгуки. Пробийте його 
номер телефону через додатки Getcontact 
тощо. Але навіть високі рейтинги продав-
ця на майданчиках оголошень можуть не 
завжди бути реальністю. Найкращий варі-
ант — безпечна доставка, яку пропонують 
деякі майданчики, або ж відправлення із 
накладним платежем. Спочатку перевіря-
ємо на пошті товар, потім платимо гроші. 

«Вітаємо! Ви виграли авто, гроші, приз» 
SMS-повідомлення, у яких ви переможець 

лотерей та конкурсів — це класика. Зараз у 
такому повідомленні про виграш містить-
ся посилання на один із таких фішинго-
вих сайтів. Що робити? Не переходити за 
цими посиланнями та у жодному разі не 
надавати особисті дані. 

Телефонні дзвінки з розповідями про 
«родич у біді» чи «вашу картку забло-
ковано» старі, проте, ще дієві. Шахрай-
ства, вчинені псевдо працівниками бан-
ків, досі позбавляють заощаджень. Що 
робити? Якщо до вас зателефонували й 
представилися банківським працівником 
та просять надати особисту, конфіденцій-
ну інформацію, або інформацію про вашу 
банківську картку, або наполягають на пе-
ревипуску вашої картки — негайно при-
пиніть розмову. Ніколи й нікому не по-
відомляйте дані вашої платіжної карти. 
Всі проблемні питання потрібно розв›язу-
вати безпосередньо у банківській устано-
ві. Запам’ятайте, що є тільки один номер 
контакт-центру банку, який вказаний на 
зворотному боці карти. Зателефонуйте на 
контактний номер вашого банку та повідо-
мте службу безпеки про подібні телефон-
ні дзвінки шахраїв. У разі необхідності, за-
блокуйте банківську картку до з’ясування 
обставин. Також слід пам’ятати, що бан-
ки ніколи не пропонують телефонувати 
на інші номери, тим більше вночі. Якщо ж 
ви стали жертвою шахрайства, терміново 
зверніться до найближчого відділу полі-
ції або зателефонуйте на номер 102. Мак-
симально швидко зберіть інформацію, що 
підтверджує факти вчинення щодо вас ша-
храйських дій: чеки про оплату, квитан-
ції з банку про проведення грошових опе-
рацій, роздруківки оголошень, посилання 
на сайт тощо. 

Правило №1. Ніколи не надавайте ін-
формацію про свої картки третім особам, 
навіть якщо вони звертаються до вас ніби-
то від імені банку. ПриватБанк не телефо-
нує й не надсилає повідомлень, щоб попро-
сити клієнтів зазначити номер банківської 
картки, строк її дії, ПІН-код або CVV2-код 
картки, пароль у Приват24, а також паро-
лі, що надходять у SMS. и тип картки) для 
переказу грошей на вашу картку повин-
ні викликати у вас підозри. Правило №2. 
Будьте пильні, якщо вам приходять SMS 
невідомого авторства з проханням надіс-
лати отриманий код або дивний набір ко-
манд на інший номер. Швидше за все, це 
шахрайство. Не розголошуйте зміст от-
риманого вами SMS-повідомлення іншим 
особам. Також не виконуйте на телефоні 
операцій, суті яких ви не знаєте. Шахраї 
можуть обманом змусити вас налаштувати 
переадресацію викликів та SMS із вашого 
номера на чужий. Таким чином, адресовані 
вам SMS або дзвінки від банку будуть над-
ходити шахраям, які зможуть використо-
вувати їх для доступу до ваших рахунків. 

Правило №3. Сумнівні розіграші. 
Якщо вам надійшло SMS, інформацій-
не повідомлення, лист тощо про виграш, 
для отримання якого потрібно терміно-
во сплатити податок, мито або ввести свої 
персональні дані, – вас намагаються об-
дурити шахраї. Щоб уберегти себе від дій 
шахраїв, зайдіть на офіційний сайт ком-
панії або зверніться в службу підтримки 
– великі компанії завжди розміщують ін-
формацію про свої акції. Ніколи не пере-
казуйте грошей до отримання призу й не 
поспішайте – розрахунок шахраїв буду-
ється на неусвідомлених і швидких діях 
клієнтів. Шахрайство розраховане на па-
тріотизм, та гуманність українців, на їх го-
товність простягнути руку допомоги тим, 
хто опинився у скруті. Обман маскують 
під благодійні наміри. Це не привід не до-
натити, проте варто пильнувати та чітко 
розуміти, кому саме робите переказ. 

 Автор: Олена Яремко.
Телеграф

ГРОШІ НА БЛАГОДІЙНИКАХ: ЯК ШАХРАЇ ДУРЯТЬ 



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Цього тижня бажано уникати пiдвищеної актив-
ностi в справах. Дiйте спокiйно i розмiрено. У 
вiвторок при роботi з документами вiрогiднi по-
милки, друкарськi помилки та iншi неточностi. В 

середу розраховуйте тiльки на свої сили, помiчникiв шу-
кати навiть i не намагайтеся. Довiряючи власнiй iнтуїцiї, 
ви зможете уникнути складнощiв. У п`ятницю скористай-
теся новою iнформацiєю i умiнням переконувати. Також 
успiшним може бути зараз пошук додаткового заробiтку. 
Недiлю спробуйте присвятити вiдпочинку i сiм`ї.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
Цього тижня вам, схоже, доведеться стримува-
ти натиск надмiрно настирливого i вимогливого 
оточення. Необхiднiсть берегти якусь таємни-
цю може створити внутрiшнiй дискомфорт, але 

дане вами слово не варто порушувати. З середи само-
почуття покращає, пiдвищиться тонус, i ви зможете дiяти 
активно i рiшуче. У вихiднi днi нiхто, окрiм вас, не пiднiме 
настрiй близьким людям. Прагнiть самi зберiгати життє-
радiснiсть.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
Цього тижня ви закiнчите якусь важливу спра-
ву, яка змiнить на краще все ваше життя. Друзi i 
близькi проявлять розумiння i пiдтримають вас. 
На вас чекає успiх i в особистiй, i в професiйнiй 

сферах. Ви вiдчуєте радiсть i гармонiю.

РАК	(22.06	-	23.07).
Цього тижня вам нададуть можливiсть прояви-
ти свої знання i умiння. Хтось звернеться до вас 
за порадою, а можливо, ви самi вiзьмете участь 
в чиїй-небудь долi. Оточуючi знайдуть у вашiй 

особi справжнього друга, та i начальство буде задоволе-
не вашою роботою.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Вдалий тиждень для демонстрацiї своїх та-

лантiв широкiй публiцi. Людям, чия сфера дiяльностi 
передбачає креатiвность, супроводжуватиме удача в 
справах, хороший час для пошуку нової роботи. Важли-
вий оптимiстичний настрiй, i ви станете бажаним гостем 
в будь-якiй компанiї. У разi виникнення спiрних ситуацiй 
замiсть завзятостi пустiть в хiд всю вашу чарiвнiсть, тодi 
результат перевершить всi вашi очiкування.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Ви зумiли подолати труднощi, i можете зараз 
спочивати на лаврах. Намагайтеся порадува-
ти себе, влаштуйте вечiрку, купiть нову сукню. 
Вам зараз корисно знайомитися i зустрiчатися 

з цiкавими людьми. Вислуховуйте рiзнi думки з приводу 
одного i того ж питання i робiть свої висновки. Субота 
принесе у ваш будинок спокiй i радiсть.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Деякi проблеми можу зажадати негайного ви-
рiшення, що примусить вас замислитися над 
ситуацiєю, що склалася. Ваш обранець може 
розчарувати, можливо, ви гiднi бiльшого? Вам 

потрiбен той, хто розумiтиме, допомагатиме i пiклувати-
меться. Хороша думка, але краще її реалiзувати наступ-
ного тижня.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
Цього тижня вам все вдаватиметься. Оточуючi 
зрозумiють, що ви неординарна особа. Нако-
пиченi знання i досвiд сприятимуть змiцнен-
ню професiйного авторитету. У вас з`явиться 
шанс утiлити в життя намiченi плани i задуми. 

Вiрогiднi позитивнi змiни в особистому життi.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
Те, чого ви прагнете, може виявитися проти-
лежним тому, що вам необхiдно зробити в ре-
альностi. Але все у результатi складеться добре. 
Просто проявiть терпiння. У п`ятницю вам, мож-

ливо, доведеться спiлкуватися з далекими родичами або 
давно забутими знайомими. Суботу варто присвятити 
виконанню свого бажання як слiд вiдпочити.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
На цьому тижнi бажано не ослабляти уваги, 
оскiльки можуть вiдбутися важливi i несподiванi 
подiї. Пропустити їх було б безглуздо i прикро. 

У жодному випадку не лiнуйтеся i не намагайтеся ухиля-
тися вiд роботи. Враховуйте iнтереси iнших, пам`ятайте, 
що перетягування ковдри на себе загрожує лише усклад-
нити i без того не iдеальнi вiдносини. В середу вашi кон-
структивнi пропозицiї будуть гiдно оцiненi начальством. В 
недiлю краще не пiддаватися впливу спокус.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Справ ставатиме все бiльше i бiльше, а часу за-
лишатися все менше i менше. Не переживайте, 
всi проблеми можна вирiшити, якщо ви не бу-
дете панiкувати, проявите зiбранiсть, уважнiсть 
i зосередженiсть. Дiти порадують вас своїми 

успiхами i досягненнями. Знання, отриманi в цей перiод, 
бажано почати застосовувати на практицi вiдразу ж, не 
вiдкладаючи.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Намагайтеся бути якомога конкретнiшими в 
своїх мрiях i бажаннях. Тодi вони мають реаль-
ний шанс здiйснитися. Будьте морально го-
товi до кардинальних змiн в особистому життi. 

Вдавати, що нiчого не вiдбувається, не вийде. Вiвторок 
хороший для нових знайомств. А п`ятниця - украй невда-
ла для суперечок. Недiля ж ризикує стати днем, коли роз-
сипаються iлюзiї.
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