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На саміті G20, в Індонезії, Президент України 
Володимир Зеленський озвучив перед світовими 
лідерами три найголовніші умови припинення війни: 
росія мусить підтвердити територіальну цілісність 
України, вивести з території країни усі свої війська та 
виплатити відшкодування за завдані збитки.
Окрім цього, прозвучало ще сім вимог української 
сторони: радіаційна безпека має бути відновлена; 
забезпечення функціонування зернової ініціативи, 
яка підтримує продовольчу безпеку у світі; 
енергетична безпека України; звільнення всіх 
полонених та депортованих; потреба негайного 
захисту природи; дієві гарантії безпеки та 
недопущення ескалації; коли всі антивоєнні кроки 
будуть реалізовані, коли безпека й справедливість 

почнуть відновлюватися, сторони мають підписати 
документ про фіксацію закінчення війни.
Вважаємо, що більшість українців згодні з 
абсолютно кожним рядком виступу Президента. Але 
ми б хотіли звернути увагу на одну з найголовніших, 
на нашу думку, тез: обмін полоненими у форматі 
«всіх на всіх», а також звільнення всіх дорослих 
та дітей, депортованих до рф. Дипломати щодня 
працюють над поверненням українців додому і ми 
можемо спостерігати деякі успіхи. Але у російському 
полоні і досі залишаються тисячі військових та 
цивільних українців, серед них  і наші земляки. 
Віримо, що кожен повернеться додому.

«БМ»

«ВСІХ НА ВСІХ»
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Учитель… У більшості людей 
це слово асоціюється саме 
з дитинством, навчанням у 
школі, юністю. Усе починається 
змалечку: любов до батьків, 
до природи, до Батьківщини, 
до роботи і навіть до життя. 
Перший учитель, улюблений 
учитель, головний учитель… Вони 
змушують нас думати, працювати 
над собою, оволодівати 
чимось новим, часом важким 
і незрозумілим. Деякі вчителі 
назавжди залишають свій слід у 
нашому житті, і ми з вдячністю 
згадуємо їх імена. 

21 листопада освітянська громад-
ськість Полтавщини відзначатиме 
100-річчя з дня народження заслуже-
ного вчителя України Михайла Костян-
тиновича Андрієвського, який 47 років 
свого життя віддав педагогічній робо-
ті. Працював заступником директора у 
міських середніх школах, завідувачем 
Гадяцького відділу народної освіти, а 
з 1962 року (36 років!) обіймав поса-
ду директора Гадяцької середньої шко-
ли-інтернату. Тисячі вихованців вдячні 
йому за розумні настанови й добре бать-
ківське серце.

М. К. Андрієвського знають як педа-
гога-новатора, талановитого організа-
тора, громадського діяча, науковця. Не-
мало часу він проводив, спілкуючись з 
різними людьми, а для тих, хто потре-
бував допомоги, поради чи просто щи-
рого слова, завжди були відчинені не 
лише двері його кабінету, а й серце. В 
основу його педагогічної діяльності по-
кладено новаторський зміст концепції 
розвитку та соціалізації особистості че-
рез трудове виховання за допомогою 
форм, методів, засобів і педагогічного 

середовища, які максимально моделю-
вали сім’ю та забезпечували реальний 
ефект родинного виховання. Про будні 
школи, творчі пошуки педагогів, досяг-

нення Михайло Костянтинович разом 
зі своїм заступником В.В. Павелко роз-
повів у книзі «Прилучення до життя».

За свою сумлінну працю М. К. Ан-

дрієвський був нагороджений трьо-
ма орденами, тринадцятьма медалями, 
йому присвоєно звання «Заслужений 
учитель України», відмінник народної 
освіти, відзначено медаллю імені А. С. 
Макаренка.        

Життєвий шлях та здобутки Михай-
ла Костянтиновича унікальні. Кількість 
справ, якими займався видатний керів-
ник, є такою великою, що їх вистачило 
б на декілька життів. Це – його внесок 
у розвиток освіти України, в удоскона-
лення її змісту, покращення наукової 
організації й методичного забезпечення 
освітнього процесу, розширення передо-
вих методів навчання. А ще він завжди 
був людиною слова, нікому не давав по-
рожніх обіцянок, інтелігент й інтелекту-
ал із державним і світовим масштабом 
мислення, справедливий, вимогливий і 
дисциплінований. Михайло Костянти-
нович – генератор ідей, які втілені і ще 
продовжують впроваджуватися чи очі-
кують свого часу. Про нього можна із 
упевненістю сказати: він пройшов доро-
гою по землі до своєї планети у космосі, 
віддавши всі сили служінню Вітчизні й 
рідному інтернату. 

Кажуть, що вчитель – професія, яку 
потрібно любити душею, інакше працю-
вати не вийде. Адже робота справжньо-
го педагога не закінчується дзвоником 
з уроку. Йому обов’язково притаман-
ні любов до рідного краю, палке за-
хоплення професією, людяність, чес-
ність, скромність, прагнення постійно 
самовдосконалюватись. Про таких у 
народі говорять: «Учитель від Бога». 
Саме таким і був Михайло Костянти-
нович Андрієвський, якого пам’ятати-
ме ще не одне покоління його учнів і 
послідовників.     

Гадяцький профільний ліцей                                                                                                                        

СПОГАД ПРО ВЧИТЕЛЯ

Таке рішення прийняв Кабінет Міні-
стрів під час засідання 12 жовтня. Мін-
культури України також інформує, що 
сприяло тому, що дата ювілею відомо-
го українця увійшла до переліку ювіле-
йних дат ЮНЕСКО 2022 року. 

В органах державної влади та місце-
вого самоврядування, в закладах осві-
ти, культури, наукових установах, му-
зеях України відбудеться низка заходів, 
зокрема, урочистості, тематичні вистав-
ки, круглі столи, бесіди, семінари, літе-
ратурні читання, екскурсії. Вони будуть 
присвячені творчій та культурно-гро-
мадській діяльності відомого українця. 

Сьогодні дуже важливо продовжува-
ти життя та популяризацію нашої куль-
тури, проти якої воює ворог. Варварське 
знищення Національного музею Григо-
рія Сковороди у селі Сковородинівка 
на Харківщині й іншої культурної спад-
щини – тому підтвердження. Це свідо-
мі злочини російських загарбників, бо 
ворог намагається стерти нашу іден-
тичність. Григорій Сковорода — один 
з найяскравіших українців. Заради на-
шого майбутнього маємо популяризува-
ти спадщину видатного письменника та 
громадського діяча й тримати стрій, на-
ближаючи перемогу України.

Григорій Сковорода — це втілення 
духу і мудрості України, його можна 
назвати нашим Першорозумом, учите-
лем істини і духовного життя. Сковоро-
да — реальна і містична фігура, правед-
на і мудра, він народний улюбленець, як 
і геніальний Тарас Шевченко.

Ми йдемо за Сковородою майже 300 
років, збагачуємося його мудрістю, а й 
досі у столиці нема його музею, бо Київ 
не знайшов місця. У шкільній програ-
мі вивчення творчості філософа й по-
ета Сковороди звузилося до чотирьох 
годин. Не може врятувати ситуацію з 
поширенням його ідей те, що обличчя 
філософа зображено на купюрах. Чому 
лише 2016 року світ нарешті побачила 
робота світлої пам’яті харківського про-
фесора Леоніда Ушкалова, за редакцією 
якого вийшла повна академічна збірка 
творів Григорія Сковороди обсягом 1400 
сторінок? Ці факти і питання поки за-
лишаються без коментарів і відповідей.

Час поставив Григорія Сковороду по-
ряд з геніями людства, а прихильни-
ків його мудрості зібрав у благословен-
не коло сковородинців, аби ми не лише 
зберігали, а й вивчали, популяризували 
унікальну творчу спадщину видатного 
філософа. У незалежній Україні поши-
рюється сковородинський рух освітніх 
та громадських організацій Київської, 
Херсонської, Харківської, Полтавської, 
Одеської та інших областей, що втілився 
у проєкт «Григорій Сковорода — 300». 
Його мета — органічно поєднати вчен-
ня видатного філософа про щастя лю-
дини із глобальною вимогою сучасності 
— духовно-моральним розвитком су-
спільства. До складу громадського ор-
ганізаційного комітету проєкту увійш-
ли науковці, письменники, журналісти, 
громадські діячі.

«БМ»

«НЕ ШУКАЙ ЩАСТЯ ЗА МОРЕМ»
Попри війну, 300-річчя з дня народження 
(22 листопада (3 грудня) 1722року, Чорнухи) 
українського філософа, просвітителя-
гуманіста, поета й педагога ГРИГОРІЯ 
СКОВОРОДИ таки відзначатимуть на 
державному рівні.
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ОДНИМ РЯДКОМ
За наказом вищого військового командування 

на Полтавщині вирішили скоротити кількість до-
бровольчих формувань у громадах з 72 до 4. Кіль-
кість ДФТГ в області скорочують для ефективні-
шого керування обороною області та організацію 
роботи формувань, але скорочень при цьому не 
планують.

******
На одному з полігонів Полтавщини стартува-

ли змагання з військового біатлону на першість 
ОТУ «Суми». У змаганнях беруть участь дві ко-
манди, одна з яких виконує функції головного до-
зору на марші, інша – диверсійно розвідувальної 
групи у засідці.

******
У Полтаві, 24 листопада, відбудеться прем’є-

ра першого фільму що, знятий на реальних поді-
ях війни в Україні. Стрічка «Область Героїв» — це 
фільм без акторів, де волонтери зіграли самі себе. 
Глядачу покажуть події з Бучі, Ворзеля, Гостоме-
ля, Ірпеня на період окупації. Це історія про тися-
чі українських волонтерів, які уособлюють укра-
їнську націю.

Кошти від показу підуть на закупівлю обігріва-
чів для дитячих будинків.

******
Із 6 по 13 листопада у Великобудищанській гро-

маді відбувся турнір із міні-футболу «Кубок гро-
мади». Учасниками змагань стали 8 футбольних 
команд. 

За результатами ігор, призові місця розподіли-
лися таким чином:

1 місце - команда «Плішивець»
2 місце - команда «Веприк»
3 місце - команда «Книшівка».

******
В Лютенську та Сергіївську громаду 23 листо-

пада прибуде Екобус, що безкоштовно збиратиме 
для утилізації небезпечні відходи (відпрацьовані 
батарейки, люмінесцентні лампи, ртутні термоме-
три). Якщо у вас є в наявні небезпечні відходи – 
приносьте до приміщення старостатів.

******
Із 12 листопада пасажирське автобусне переве-

зення за маршрутом «Залізнична станція – КСП 
«Зелений Гай» буде здійснюватися щоденно, в 
тому числі у вихідні (суботу та неділю).

******
Змагання з шахів серед юнаків та дівчат у за-

лік Спартакіади 2022/2023 н. р. відбулися 10 ли-
стопада. І місце -  команда Гадяцької ТГ, ІІ місце 
- команда Великобудищанської ТГ, ІІІ місце – за 
командою Краснолуцької сільської територіаль-
ної громади.

******
У Гадячі, по вул. Драгоманова (навпроти стаді-

ону «Колос») встановили нові бордюри.

Безробітних, які перебувають на обліку, будуть 
залучати до суспільно-корисних робіт на допомо-
гу військовим. Відповідне розпорядження надійш-
ло від керівництва області.

******
Вітаємо зразковий вокальний гурт «Вікторія» 

(керівник - Ірина Шкурпела) Гадяцького Будин-
ку культури з перемогою у Всеукраїнському твор-
чому конкурсі.

******
У Гадячі, 18 листопада відкриється магазин 

крафтового виробництва харчових продуктів – 
«Сергіївський продукт». За адресою вул. Геть-
манська, 49.

******
У приміщенні Гадяцької дитячої бібліотеки, 16 

листопада, презентували відновлену газету «Рід-
ний край. Газета Гадяцького земства». Це була 
перша місцева друкована нашого краю. Вона ви-
пускалась протягом 1917 – 1918 років, редактор-
кою працювала Олена Пчілка.

******
По вул. Гетьманська, відремонтували в’їзд до 

багатоповерхівок біля магазину «Аврора». Та-
кож, відремонтували в’їзд до багатоповерхівок з 
вул. Драгоманова.

******
Жителі вул. Полтавська вкотре звертаються 

до міської ради з проханням прикрити колодязні 
кільця біля пішохідної доріжки, що веде на Заяр, 
вул. Полтавська.

Олег Березенко на Фейсбук

У Полтавській області станом на 14.11.2022р. за-
хворюваність на гострі респіраторні інфекції (включ-
но з COVID-19) не перевищує базовий рівень (епіде-
мічний поріг-521,9).

За попередній 45 тиждень в області на гострі рес-
піраторні інфекції захворіло 3533 особи, показник 
захворюваності – 250,7 на 100 тисяч населення, що 
на 52% нижче базового рівня (епідемічного поро-
гу). Дітей захворіло 1462, що складає 4 % від усіх 
захворілих.

Найвищі показники захворюваності в Коломаць-
кій та Мачухівській ТГ. Захворюваність в цих грома-
дах досягла середнього рівня – 659, 6 на 100тис. на-
селення. Госпіталізовано 106 хворих, що складає 3 % 
від кількості захворілих. Проти грипу в області ще-
плено 1499 осіб в т.ч. за останній тиждень - 619 осіб.

У Гадяцькому районі за попередній тиждень на ГРІ 
захворіло 88 осіб, з них дітей- 40 (45,5%).

Випадків грипу не зареєстровано. Показник захво-
рюваності на ГРІ серед населення району цього тиж-
ня 171,0 (на 100 тис.), по м. Гадяч 170,8 (на 100 ти-
сяч), 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 

У жовтні стартував перший етап взаємодії органів 
Пенсійного фонду з управліннями соцзахисту насе-
лення в контексті проведення виплати житлових суб-
сидій і пільг. Наразі органи соцзахисту продовжують 
нарахування відповідної допомоги, а ПФУ забезпе-
чує виплату коштів через банки та поштові відділен-
ня. Але вже з 1 грудня п.р. ситуація зміниться – Пен-
сійний фонду отримає повноваження як призначати, 
так і виплачувати субсидії.

Тим домогосподарствам, які отримували субси-
дію минулого року, звертатися нікуди не потрібно, 
виплати їм призначать автоматично. Кошти, як і ра-
ніше, надходитимуть на банківський рахунок або 
через поштове відділення.  Ті ж українці, які за-
ново оформлятимуть субсидію, можуть обрати такі 
способи:

- звернутися до центру надання адміністративних 
послуг;

- звернутися до уповноваженої особи територіаль-
ної громади;

- звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ 
незалежно від місця проживання (з 1 грудня);

- дистанційно через Дію;
- через вебпортал електронних послуг Пенсійно-

го фонду України та мобільний додаток Пенсійного 
фонду України (з 1 грудня);

- відправити заповнені документи звичайною 
поштою.

Зважаючи на те, що в Полтавській області нині 
проживає багато переселенців з постраждалих від 
війни регіонів, слід звернути увагу, що субсидію їм 
призначають за місцем фактичного проживання. Тоб-
то у місцевості, де вони перебувають на обліку як 
внутрішньо переміщені особи. Умовою для призна-
чення субсидій таким громадянам є документальне 
підтвердження про місце проживання. Таким, пере-
важно, є укладений договір оренди.

Головне управління Пенсійного  
фонду України в Полтавській області

У Полтавську область доставили майже 7,5 тисяч 
доз вакцини від грипу. Ними будуть щеплювати па-
цієнтів із груп ризику. Цю інформацію Суспільному 
повідомила відповідальна за зберігання імунобіоло-
гічних препаратів на Полтавщині Ольга Бастаногова.

Вакцину проти грипу в область привезли у рамках 
гуманітарної допомоги, яку надали міжнародні парт-
нери Міністерству охорони здоров’я України. Пре-
парати виготовлені у Франції та Кореї. Це, зокрема:

6000 доз вакцини «Vaxigrip tetra»;
1400 доз вакцини «GC FLU».
«Вакцина вже була доставлена в область, 11 листо-

пада. Нині заклади області формують потребу. У пер-
шу чергу будемо вакцинувати тих, хто у групі ризи-
ку – це медики. Потім вагітні та люди похилого віку 
із хронічними захворюваннями. Вакцина безкоштов-
на» ,– сказала Ольга Бастаногова.

Для запису на щеплення ці категорії пацієнтів ма-
ють звернутися до сімейного лікаря. Решта жителів 
області повинні самостійно придбати препарат для 
вакцинації в аптеках.

«БМ»

Діюче законодавство передбачає, що з 2023 року 
власникам або користувачам земельних ділянок тре-
ба буде починати сплачувати мінімальне податкове 
зобов’язання (МПЗ) за свій пай. Якщо земельна ді-
лянка не перебуває в офіційній оренді, тоді сплачу-
вати МПЗ доведеться її власнику. У кого ж є офіцій-
ний договір оренди – за того сплачувати має орендар. 
Українцям почали нараховувати новий податок на 
землю вже з 1 січня 2022 року. Однак перші плате-
жі робити треба буде в 2023 році – тоді платити до-
ведеться близько 1,2-1,3 тис. грн за 1 гектар. У 2024-
му «розцінки» зростуть до 1,4-1,5 тис. грн, пише 
agrotrend.

Слід пам’ятати, що наразі в Україні близько 30 % 
орендованих земель перебувають у «сірій» оренді – 
використовуються аграріями неофіційно, а розраху-
нок із власником паю відбувається готівкою чи у на-
туральній формі (наприклад, зерном). Це дозволяло 
таким «орендарям» економити на податках до міс-
цевого бюджету. 

Для орендодавців та орендарів, які чесно сплачу-
ють податки, нічого не зміниться – введення МПЗ 
не повинно призвести до збільшення їх податкових 
зобов’язань.

Гадяцька міська рада опублікувала 
затверджений 11 листопада перелік:

Адміністративна будівля Гацяцької 
міської ради, вул. Лесі Українки, 3; 
Адміністративна будівля Гадяцької 
міської ради, вул. Лесі Українки, 2;
КНП «Гадяцька міська центральна 
лікарня», вул. Лохвицька, 1;
КЗ «Гадяцька публічна бібліотека ім. 
Лесі Українки», площа Миру, 19;
КЗ «Гадяцький будинок культури», 
вул. Гетьманська, 14;
Відділ соціального захисту 
населення, вул. Драгоманова, 4;
МКП «Комунсервіс», Шевченка, 17;
КУ «Територjальний центр соціального 
обслуговування», вул. Героїв Майдану, 5;
Державний навчальний заклад «Гадяцьке 
ВПАУ», вул. Полтавська, 88; 
КУ «Гадяцький будинок дитячої та юнацької 
творчості», м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 4.
Колишня сільська рада, с. Біленченківка, 
площа 40 річчя Перемоги, 5;
Оснягівський сільський клуб, с. 
Осняги, вул. Комарова, 38.
Колишня сільська рада), с. Сари, 
вул. Центральна, 49; 
Сарський сільський клуб-
філія, вул. Покровська, 32; 
Харківецький сільський клуб-
філія, вул. Молодіжна, 3. 

Із сайту Гадяцької міської ради

ПУНКТИ ОБІГРІВУ 

СПОСОБИ 
ОФОРМЛЕННЯ 
СУБСИДІЇ

ВАКЦИНА  
ВІД ГРИПУ

ПОДАТОК НА 
ЗЕМЛЮ
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Минулого тижня
народилося 
3 немовлят

9 осіб 
пішли
з життя

3 пари
одружилися

1 пара
розлучилася

пожежа

За процесуального керівництва Полтавської облас-
ної прокуратури директорці однієї з агенцій Полтав-
щини повідомлено про підозру у привласненні чу-
жого майна, яке було ввірене особі та перебувало 
в її віданні, вчинене в умовах воєнного стану, а та-
кож підробленні офіційного документа, що видаєть-
ся установою, та використанні завідомо підроблено-
го офіційного документа (ч. 4 ст. 191, ч. ч. 1, 4 ст. 358 
КК України). 

За даними слідства, у травні цього року директор-
ка не повідомила працівників Полтавської обласної 
військової адміністрації, відповідальних за прийом 
та видачу гуманітарної допомоги, про отримання від 
іноземної організації допомоги для вимушених пере-
селенців із Сумської та Харківської областей.

Йдеться про продукти харчування, медичне устат-
кування, дитячий одяг, взуття, постільну білизну, за-
соби гігієни тощо. Загальна вартість товарів гумані-
тарної допомоги – понад 200 тис. грн.

У подальшому жінка розпорядилася товарами на 
власний розсуд та з метою приховування протиправ-
ної діяльності підробила акт видачі гуманітарної до-
помоги одній із військових частин.

Досудове розслідування у кримінальному про-
вадженні триває. Наразі до суду направлено клопо-
тання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Слідчі дії здійснюються Головним управлінням На-
ціональної поліції в Полтавській області.  

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

Служба безпеки України забезпечує 
передачу одного з найбільших 
нафтопереробних заводів країни 
підприємства «Укрнафта» до державної 
власності. Про це повідомила речниця 
обласного управління СБУ Інна Усова.

Бюро економічної безпеки України та Служба без-
пеки України перевіряють інформацію щодо ухи-
лення від сплати понад 700 млн грн подактів. У схе-
мі задіяна група підприємств, які постачають паливо, 
а їхнім власником є один з найбагатших олігархів 
України.

Про це повідомили у БЕБ 9 листопада.
Протягом 2019-2022 років посадовці декількох під-

приємств, ймовірно, занизили податкові зобов’язан-
ня з акцизного податку. Це приховували у податковій 
та бухгалтерській звітності. На нафтопереробному 
заводі 8 листопада провели обшуки, для отримання 
документальної доказової бази та унеможливлення 
знищення предмети та документів, які підтверджу-
ють ухилення від сплати податків.

Також перевіряється інформація щодо можливих 
порушень під час виготовлення пального для збіль-
шення прибутку. Детективи проводять забір зразків 
палива для експертизи. Виявлені та вилучені доку-
менти, предмети та речі, що підтверджують проти-
правну діяльність згаданих підприємств визнають 
речовими доказами.

Досудове розслідування у кримінальному про-
вадженні здійснюється детективами Головного під-
розділу детективів Бюро економічної безпеки Украї-
ни, за процесуального керівництва прокурорів Офісу 
Генерального прокурора та у співпраці зі Службою 
безпеки України.

Октябрський районний суд Полтави 18 жовтня ви-
ніс вирок харківському пенсіонеру Миколі Д., який 
побив та зґвалтував переселенку, яку пустив до себе 
в помешкання у Полтаві. Суд визнав винним чоло ві-
ка у катуванні, зґвалтуванні та сексуальному насиль-
стві та призначив 6 років ув’язнення.

Відповідно до матеріалів справи, Микола Д. — уро-
дженець Харкова, громадянин України, має вищу 
освіту, не одружений, пенсіонер. Раніше до кримі-
нальної відповідальності не притягався. На час по-
дій жив у своїй квартирі в Полтаві.

4 березня 2022-го року чоловік за рекомендацією 
надав потерпілій, як вимушеній переселенці з Харко-
ва, власне житло для тимчасового проживання. Того 
ж дня, близько 21-ї години, пенсіонер випив спиртно-
го та напав на жінку, коли та виходила з ванної кімна-
ти. Він схопив її, почав душити за шию, давити паль-
цями рук на очі та бити.

Погрожуючи вбивством, пенсіонер змушував жін-
ку зізнатись у причетності до диверсійної діяльності 
на території України на користь Російської Федера-
ції. Крім того, чоловік дістав травматичну зброю та 
двічі вистрілив у ноги потерпілій.

Після цього нападник повідомив жінці, що вона му-
сить вступити з ним у статеві зносини для того, щоб 
він припинив знущатися з неї. Після того, як потер-
піла відмовилась, чоловік зробив, що хотів, силоміць.

5 березня пенсіонеру вручили підозру у катуван-
ні, зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Нада-
вати покази правоохоронцям він відмовився. Дослі-
дивши матеріали та заслухавши учасників справи, 
суддя Тетяна Січиокно визнала винним чоловіка та 
призначила йому 6 років позбавлення волі. Вирок ще 
не набрав законної сили та може бути оскаржений в 
Полтавському апеляційному суді.

«Полтавщина»

10 листопада о 12:30 у с. Петрівка-Роменська по 
вул. Пігіди сталася пожежа в житловому будинку. 
Вогнем знищено 2 кв. м. перекриття, пошкоджено 4 
кв. м. облицювання стіни. Дана будівля була врятова-
на від знищення. Пожежа ліквідована Петрівсько-Ро-
менською МПО.

ГУ ДСНС у Полтавській області

У Кременчуцькому районі поблизу с. Василівка, 
Новогалещинської СГ 13 листопада, на відкритій те-
риторії виявили залишки ще однієї ракети. Боєпри-
пас було знищено 14 листопада групою піротехніч-
них робіт Полтавщини.

Робота зі знищення залишків боєприпасів на Пол-
тавщині триває систематично. Відтак уламки ракети 
виявили у Карлівці, 7 листопада.

2 листопада знищили залишки ракети, що вияви-
ли поблизу Рябківки Скороходівської селищної ради 
Полтавського району.

Також уламки ворожої ракети знаходили у Кре-
менчуцькому районі та біля Мартинівки Полтав-
ського району. Уламки ракети С-300 вже виявляли 
в області під час збору врожаю у Пришибській гро-
маді. Її збили сили протиповітряної оборони на по-
чатку вересня.

Залишки російської ракети знайшли у перші дні 
жовтня. Після цього фермер повідомив рятуваль-
ників про знахідку. Піротехніки прибули на поле, де 
знайшли уламки й обстежили С-300. Вона виявилася 
безпечною, тому рятувальники змогли швидко забра-
ти її з поля, а фермер продовжив збір врожаю.

Залишки такої ж ракети виявили 10 жовтня на те-
риторії Чутівської громади поблизу села Грякове. Їх 
уже знищили фахівці.

До Миргородського райвідділу поліції 7 листопада, 
близько 21:30, надійшло повідомлення від 23-річного 
жителя Комишнянської тергромади Миргородського 
району про зникнення його 18-річної співмешканки. 
Чоловік повідомив, що на його мобільний додаток з 
номеру дівчини надійшло повідомлення з інформа-
цією про її ймовірне викрадення, зґвалтування та 
насильне утримування із вимогами негайно перера-
хувати 28 тисяч гривень на мобільний рахунок. Втра-
тивши зв’язок зі співмешканкою, чоловік швидко 
звернувся за допомогою до поліції.

 Після отримання повідомлення, було негайно заді-
яно оперативний підрозділ Миргородського райвід-
ділу поліції та поінформовано обласний Главк. 8 ли-
стопада, близько 10-ї ранку, оперативні працівники 
кримінальної поліції Миргорода розшукали дівчи-
ну у селищі Ромоданівської тергромади. При спілку-
ванні з поліцейськими дівчина зізналася, що історію 
зі своїм викраденням та зґвалтуванням вона вигада-
ла задля отримання грошей від свого хлопця, який 
служить у ЗСУ.

Поліцейські сповістили заявника про встановлен-
ня місцезнаходження його дівчини та повернули її 
за місцем мешкання. Поліція проводить перевірку, 
за результатами якої буде надана правова оцінка да-
ній події.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

ЗҐВАЛТУВАВ 
ПЕРЕСЕЛЕНКУ

ВИЯВИЛИ 
УЛАМКИ РАКЕТ 

ПЕРЕДАЧА 
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО 
НПЗ У ВЛАСНІСТЬ 
ДЕРЖАВИ

ПРИВЛАСНЕННЯ 
ГУМАНІТАРНОЇ 
ДОПОМОГИ

ВИКРАДЕННЯ ЗА 
ГОЛІВУДСЬКИМ 
СЦЕНАРІЄМ

Протягом останніх днів серед мешканців Сумщи-
ни ширилися чутки про можливий наступ росіян на 
сумському напрямку.

Командувач оперативно-тактичного угрупування 
«Суми» Олександр Нестеренко розповів, що обста-
новку на сумському (полтавському) напрямку пере-
вірили і підтверджень про наступ росіян немає: «Ми 
перевірили роботу наших штабів, готовність наших 
захисників до тих викликів, які диктує сьогодення, 
підготовленість території до відбиття ворога. Вій-
ськові частини та підрозділи готові, територія та-
кож облаштована до ведення бойових дій – над цим 
працювали ще з весни спільно з місцевою владою та 
населенням».

Оперативно-тактичне угруповання «Суми» також 
закликали цивільних не панікувати та підтримува-
ти захисників.

Керівництво Полтавщини доручило підготувати 
необхідні документи щодо створення єдиного штабу. 
Він займатиметься координацією сил і засобів проти-
повітряної оборони у Полтавській області.

Наприкінці жовтня на Полтавщині створили 300 
спостережних пунктів, де моніторили ворожі пові-
тряні об’єкти. Завдяки цьому у ніч на 1 листопада 
полтавська тероборона саме зі спостережного пунк-
ту дізналася, що в бік Полтави летять дрони-каміка-
дзе «Шахіди».

Районним військовим адміністраціям спільно з вій-
ськовими доручили зайнятися облаштуванням постів 
візуального спостереження. Усього кількість пунктів 
довели до 300 штук.  У разі необхідності, до роботи 
на постах залучатимуть членів добровольчих форму-
вань громад області.

ДФТГ на Полтавщині допомагатимуть відбивати 
атаки ворожих дронів. Участь у чергуваннях добро-
вольців буде додатковою до завдань, які вони вико-
нують. Також в області продовжують вдосконалення 
і нарощення фортифікаційних споруд. 

Також військові мають забезпечити оперативний 
обмін інформацією між пунктами управління, поста-
ми візуального спостереження та мобільними вогне-
вими групами.

НЕ ПАНІКУЙТЕ І 
ПІДТРИМУЙТЕ АРМІЮ

ЄДИНИЙ ШТАБ ППО 
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Протягом 10 місяців 2022 року обсяги заготівлі ме-
талобрухту скоротилися на 74,6% до показників ми-
нулого року. Про це повідомляє Асоціація вторинних 
металів (УАВтормет).

Так, в січні-жовтня 2022 року обсяги заготовлено-
го брухту чорних металів в Україні склали 875,3 ти-
сячі тонн проти 3,4 мільйона тонн минулоріч, що до-
рівнює лише 25,4%.

За інформацією Асоціації, відповідно, обсяги по-
стачання металобрухту на вітчизняні меткомбінати 
скоротилося на 71,1% - до 801,1 тисячі тонн проти 2,7 
мільйона тонн в січні-жовтні 2021 року.

Станом на 1 листопада технологічні запаси мета-
лобрухту на меткомбінатах оцінюються в 20-25 ти-
сяч тонн.

Як повідомлялося, Українські металургійні підпри-
ємства за 10 місяців 2022 року виробили 5,84 мільйо-
на тонн сталі проти 17,9 мільйона тонн за аналогіч-
ний період минулого року. 

УАВтормет

АТ «Укргазвидобування» за 9 місяців цього року 
видобуло майже 10 млрд кубометрів природного газу, 
що на 2% менше у порівнянні з аналогічним періо-
дом торік.

Про це передає Укрінформ.
Відносно м’яка осінь та економія енергоресурсів 

досі дозволяє Україні закачувати газу більше, ніж 
його відбирають з газосховищ. Станом на 10 листо-
пада запаси газу в ПСГ становлять 14,6 млрд кубоме-
трів. 98% ресурсу – це українське блакитне паливо, 
2% належить нерезидентам. Також на складах ТЕС і 
ТЕЦ знаходиться 1,5 млн тонн вугілля.

«БМ»

Виробництво горіхів в Україні наступного року 
впаде на 17% до 96 тис. т через різке скорочення 
площ в окремих районах Донецької, Запорізької, 
Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсон-
ської областей після російського вторгнення. Про це 
свідчать дані звіту експертів Міністерства сільсько-
го господарства США (USDA).

Водночас у сезоні 2022/23 експорт волоських горі-
хів з України зросте майже на 60% до 95 тис. т.

Крім того, за даними USDA у сезоні 2022/23 років 
світове виробництво волоських горіхів досягне 2,6 
млн т (у шкаралупі), що на 12% більше, ніж минуло-
го сезону. Також прогнозується зростання світового 
експорту на 5% до рекордних 1 млн т за рахунок ре-
кордних поставок з України.

Водночас виробництво в Китаї, другому най-
більшому виробнику волоського горіха, за оцінка-
ми, зросте на 27% порівняно з попереднім роком у 
2022/23 МР до 1,4 млн т завдяки сприятливим умо-
вам вирощування.

«БМ»

На відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ 
потрібно понад 2,5 мільярда, на ремонт об’єктів опе-
раторів системи розподілу електроенергії - щонай-
менше 5 мільярдів доларів. Про це Прем›єр-міністр 
України Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

Водночас він зазначив, що за час повномасштабної 
війни у сфері електро- та теплопостачання уражено 
вже понад 400 об’єктів критичної інфраструктури.

«Найбільше постраждали котельні на Харківщині, 
Київщині, Донеччині. Терористи вивели з ладу низку 
енергоблоків ТЕЦ та ТЕС. За останні п›ять тижнів 
обстріляно більше десятка підстанцій «Укренерго», 
більше десяти об›єктів генерації», - наголосив він.

Спеціалісти в галузі електрики намагаються від-
новлювати все якнайшвидше. Водночас, в кожному 
регіоні України здійснюються заходи щодо охорони 
критичної інфраструктури завдяки посиленню ППО.

«БМ»

Вже визначили підрядні організації, які утримува-
тимуть місцеві автошляхи. Облаштували 24 виробни-
чі бази та 32 майданчики для зберігання протиоже-
ледних матеріалів і стоянки для відстою транспорту. 
Про це повідомив заступник начальника Полтавської 
ОВА Максим Калінін.

Підготували 225 одиниць техніки, яку залучати-
муть під час очищення автодоріг від снігових заметів. 
У наявності Агентства місцевих доріг Полтавської 
області – 22 520 тонн протиожеледних матеріалів. Це 
75% від запланованого.

Наразі стан доріг моніторять за допомогою спеці-
альних відеокамер. Уся інформація виведена на екран 
центру реагування Агентства. Завдяки цьому можна 
оперативно перенаправляти техніку підрядників для 
належного утримання автомобільних доріг узимку.

Новини Полтавщини

Таким прогнозом поділився Сергій Куюн, дирек-
тор «Консалтингової групи А-95». Подальший ріст 
тарифів може статися через підняття цін на європей-
ському ринку.

У листопаді дизпаливо може піднятися в ціні на 1-2 
гривні за літр. У жовтні дизпальне подорожчало в се-
редньому з 53,14 гривні за літр до 53,81 гривні. При-
чиною стрибків є підвищення цін на європейському 
ринку, з яким українські трейдери знаходяться у пря-
мій залежності.

На європейському ринку ціни на дизельне пальне 
здорожчали на 20% на піках у жовтні. Це підвищило 
ціни для трейдерів.

«У перерахунку на гривні подорожчання становило 
близько 6 гривень на літр. Як результат, оптові ціни 
в Україні збільшилися на 3 – 4 гривні і на 2 – 3 грив-
ні зросли ціни в роздрібних мережах. Від подорож-
чання найбільше постраждали роздрібні компанії, які 
до цього пропонували найвищий рівень ціни та мали 
найменший запас для підняття ціни»,

– пояснив експерт
Він також додав, що ціни на європейському ринку 

стабілізуються, то українські компанії зможуть уник-
нути підвищення у листопаді. 

24tv

Андрій Баскевич за добу зібрав 395 тис. грн на 2 ав-
томобілі на передову. Один позашляховик поїде на 
херсонський напрямок, їм потрібен універсал, щоб 
підвозити снаряди. Інший на Донеччину – там зна-
ходяться пасічники з Кривого Рогу, для них підбе-
руть пікап.

Про це пасічник розповів AgroPortal.ua.
Підприємець з Полтавщини вирішив оголосити 

збір коштів на автівки, коли побачив в яких умовах 
доводиться воювати окремим підрозділам ЗСУ: «До 
мене звертаються пасічники на фронті. Вчора дивися 
відео про ЗСУ. Вони тікають на машині, їх обстрілю-
ють. Вони летять на цій машині, це жахи. І мені спало 
на думку: чи не можемо ми з вами зібрати на автівку 
для наших же пасічників, які служать? … Складемо-
ся, пофарбуємо його і назвемо «Бджовелін», – каже 
Андрій Баскевич у своєму блозі.

На YouTube пасічника підписані майже 50 тисяч 
людей. Саме через відео він звернувся до усіх не-
байдужих: «Відгуки були схвальні, тож наступного 
дня записав відео на своїй пасіці про збір і заванта-
жив його в 22:30. Вже о 2-й ночі на рахунку було 90 
тис. грн. Бджолярі з інших країн, які дивляться мій 
канал, також передавали гроші. Були два перекази з 
Канади: один на 13 тис. грн, інший — на 2,6 тис. грн. 
Робили їх українці, які виїхали туди вже давно і там 
пасічникують».

Перекази на автівки здійснили 1 тисяча 98 людей. 
Надсилали по 100, 200, 500 грн, або й по 1-2, 5, 7 тис. 
грн. Загалом за добу вдалося зібрати 395 тис. грн.

«Після того, як я виставив відео в інтернет, до мене 
звернувся пасічник, який нині знаходиться на пере-
довій, із проханням допомогти з придбанням авто. 
Він навіть пропонував кошти, адже вони такої мож-
ливості звідти не мають, а мені довіряють», — продов-
жує Андрій Баскевич.

Перший автомобіль 2 листопада вже прибув до 
Чернівців – це Volkswagen Т4, купили його за 2800 
євро. Інше авто – ще в пошуку.

ЕКСПОРТ ГОРІХІВ 
ЗБІЛЬШИТЬСЯ 

ВИДОБУЛИ ЛИШЕ 
НА 2% МЕНШЕ ГАЗУ

НА ПОЛТАВЩИНІ 225 
ОДИНИЦЬ ТЕХНІКИ 
ГОТОВІ ДО ЗИМИ

ОБСЯГИ ЗАГОТОВЛІ 
БРУХТУ  

НА ВІДНОВЛЕННЯ 
ЕНЕРГОСИСТЕМИ 
ПОТРІБНІ ПОНАД 
7 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ 

ДИЗПАЛИВО МОЖЕ 
ПОДОРОЖЧАТИ 

ОПЕРАЦІЯ 
«БДЖОВЕЛІН»

Про це повідомили на апаратній нараді у Полтав-
ській обласній військовій адміністрації 14 листопада.

В умовах війни влада виокремила кілька ситуацій, 
що можуть стати причинами евакуації з Полтавщини:

- бойові дії на території області;
- застосування зброї масового ураження;
- руйнування Кременчуцької ГЕС й затоплення на-

селених пунктів;
- блекаут – руйнування системи електропостачан-

ня, газопостачання, водопостачання тощо.
Окремо обговорено план дій в разі руйнування 

Кременчуцької ГЕС. Це призведе до затоплення на-
селених пунктів на 200 тисяч людей. Тренування на 
цей випадок в області уже відбулися й завдяки ним 
визначили недоліки – Кобеляцька, Новосанжарська 
й Білицька громади не мають місць для розселен-
ня людей.

В умовах повномасштабної війни Полтавщина го-
това до будь-яких сценаріїв. Евакуація населення – 
це екстрений крок, який застосовуватимуть в остан-
ню чергу.

Дорожники завершили звільняти державні траси 
Полтавщини від несанкціонованих перешкод. Рані-
ше на цих ділянках працювали блокпости. Деякі спо-
руди вже не виконували свою функцію, а лише ство-
рювали затори й затримували рух транспорту.

Заступник начальника Полтавської ОВА Максим 
Калінін повідомив про те, що дорожники прибрали 
з доріг області усі несанкціоновані блокпости: «Про-
їзну частину очистили від залізобетонних блоків та 
плит, мішків із піском, протитанкових їжаків. Зроби-
ли це ще й для того, щоб узимку автошляхами було 
легше рухатися снігоприбиральній техніці. Роботи 
провели спільно з Агентством місцевих доріг Пол-
тавської області та Службою автомобільних доріг 
у Полтавській області відповідно до рішення Ради 
оборони. Натомість було доукомплектовано наяв-
ні блокпости — встановлено дорожні знаки та світ-
лоповертальні елементи, облаштоване освітлення».

ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ 
НАСЕЛЕННЯ 

ЗАВЕРШИЛИ 
ДЕМОНТАЖ 
БЛОКПОСТІВ
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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 

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 

ЗАКУПОВУЄМО 
ТЕЛЯТ 

від молочного 
до 200 кг.

Ціна договірна.
Тел.: 

0665677984
0688167184
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У КЗ «Дружба» відбувся концерт за участі колек-
тивів художньої самодіяльності Гадяцької громади з 
нагоди професійного свята – День працівника куль-
тури. Окрім яскравих виступів, зі сцени лунали при-
вітання, слова подяки для всіх причетних. Керівник 
відділу культури та туризму громади Лариса Труш 
розповіла про волонтерську роботу відділу та колек-
тиву КЗ «Дружба». З початку року: провели 13 мис-
тецьких благодійних акцій, на яких зібрали понад 140 
тис. грн., сплели понад сотню маскувальних сіток, а 
також відправили десятки посилок нашим заисникам.

Почесними грамотами  
Гадяцької міської ради нагороджені:

Ніла Вірченко – головний спеціаліст 
відділу культури і туризму;
Тамара Харагай – завідувач відділу культурно-
освітньої роботи та організації дозвілля;

Наталія Орел – керівник 
народного хору «Розрада»;
Наталія Павлюченко – художник КЗ «Дружба»;
Ірина Силенко – керівник народної 
театрально-концертної бригади «Іскра»;
Мілена Ізраілян – директор КЗ 
«Сарський будинок культури»;
Віра Демерлій – завідувач 
Оснягівським сільським клубом;
Віталій Васильченко – художній 
керівник КЗ «Дружба»;
Віктор Посенко – керівник 
народного гурту «Тоніка»;
Віктор Жартовський – завідувач 
Харківецьким сільським клубом;
Григорій Пазинич – технік-
електрик КЗ «Дружба».

«БМ»

ВітанняНАША ДУХОВНА ОСНОВА 

Відбулася друга гра ІV 
регулярного чемпіонату 
ігор «Що? Де? Коли?» серед 
учнівської молоді. Зійшлися: 
«Ніка» ліцею імені Олени Пчілки, 
«Драгоманівці» ліцею імені 
Михайла Драгоманова, «БЕМС» 
ліцей імені Івана Виговського, 
«Feel Good» опорний ліцей 
імені Лесі Українки і «Фортуна» 
профільний ліцей імені Є.П. 
Кочергіна.
На фото: Команда «БЕМС» 
Гадяцького ліцею імені Івана 
Виговського.

Гадяцька міська рада у ФБ

ЩО? 
ДЕ? 
КОЛИ?

Працівники культури та сільський голова Великобудищанської громади

ДЛЯ ПОТРЕБ 
ЗСУ

(ПРОСТИРАДЛА, ХАЛАТИ) 
РІЗНОГО РОЗМІРУ

ПУНКТ ПРИЙОМУ М. ГАДЯЧ  
ВУЛ. ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, 45

 (Р-Н МАЛОГО КРУГА)
З 9.00 ДО 16.00 ЩОДЕННО

ПОТРІБНА БІЛА, БІЛО-СІРА 
БАВОВНЯНА ТКАНИНА



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

8 № 43 (1042)
17 листопада 2022 року Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

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

	� 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

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

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

	� 1/2	БУДИНКУ, неподалік центру. 
Газ, вода, господарські споруди, з/д 
7 соток, приватизована. Можливий 
обмін або під дачу. Тел. 0955711574

КВАРТИРИ
Продаж

 

	� 1-КІМН. кв., у «болгарському» 
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., 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

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

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

	� 3-КІМН.кв., центр міста, вул. Пол-
тавська. З/п 68,7 м.кв., 1-й поверх, 
індивідуальне опалення. Ціна дого-
вірна. Тел. 0953115816. 

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

	� 3-КІМН.кв., вул. Полтавська, 13, 
3/5 поверх. Деталі по телефону. Тел. 
0503224482

	� 3-КІМН.кв., р-н цегельного 
заводу, 3/5 поверх, з/п 68,3 м.кв., 
індивідуальне опалення, балкон на 
кухні, лоджія, сучасне планування. 
Біля будинку гараж. Тел. 0500385403

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

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

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

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

	� БУДИНОК порядній сім’ї, на три-
валий термін. Тел. 0994948199

	� ЖИТЛО на тривалий термін. Тел. 
0932041362

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

	� ГАРАЖ біля складів ЦО. Високі 
ворота, бетонне перекриття, оглядова 
яма. З документами. Тел. 0500385403

АВТО
Продаж

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

	� 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, фаркоп, парктронік, 
круїз-контроль. Гарний стан. Ціна 5 
тис. у.о. Торг. Тел. 0501320767

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

	� ВАЗ-21043, 1999 р.в. Нормальний 
стан. Недорого. Тел. 0990029832.

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� ПЛУГ до мототрактора, новий. 
Ціна 4 тис. грн. Тел. 0507619105

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)

	� ДИСКИ колісні R-15, 4 шт., до 
Skoda Octavia, розболтовка 5х100. 
Гума 195/65 R-15, 2 шт., «Тоуо», 
зимова. Тел. 0662143450

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

	� ПИЛОМАТЕРІАЛИ: брус, дошка, 
шалівка, штахет. Дрова пиляні, 
рубані. Доставка. Тел. 0970787764, 
0999331261

	� ТРУБИ б/в на ворота та паркан, 
д.110, 89, 76, 57мм., товстостінні 
(5-6мм.). Ворота, хвіртка із про-
фнастилу, нові. Тел. 0674373593, 
0502743434. 

	� ДЕРЕВО сосни, 6м. Шалівка 
обрізна, брус, дранка, штапик, штахет 
(залишки). Тел. 0932041362.

МЕБЛІ
Продаж

	� ДИВАН-книга – 4000 грн., 
хороший стан, можливий торг, м. 
Гадяч. Тел. 0682864668 

	� ЛІЖКО дитяче, дерев’яне, з 
матрацом. Нове. Тел. 0962221859.

РІЗНЕ
Продаж

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

	� СІНО в тюках. Можлива доставка. 
Тел. 0995139836

	� БУРЯК кормовий. Тел. 0669568122
	� ДРОВА. Тел. 0955250575
 � ФГ реалізує ПРОДОВОЛЬЧУ	

ПШЕНИЦЮ.	За ціною 4,5 за кг. Тел. 
0997288824

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

	� 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
	� МАКУХА. Тел. 0501347754
	� БУРЯК столовий, чорна редька, 

буряк кормовий. Тел. 0509779570.
	� МЕБЛІ. Стільці. Бак для зерна. 

Сітка рабиця. Плащ. Палатка. Кані-
стри. Велосипед та взуття дитячі. 
Ботинки чоловічі, р.42. Телевізор. 
Відеомагнітофон, колонки. В’я-
зальна машина. Китайська роза. Тел. 
0955711574.

	� КУКУРУДЗА. Тел. 0506740355
	� ГОЛЕНДРИ до чавунних батарей. 

Тел. 0502340603
	� ШВЕЙНА	МАШИНКА ножна і 

ручна «Подольська». Тел. 0989542346. 
	� ТЕЛЕВІЗОР	«Thomson», розмір 

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

	� ПРИЧЕПИ до легкових авто-
мобілів, нові. Доступні ціни. Тел. 
0957800937, 0678357766

	� БУРЯК кормовий, недорого. Тел. 
0965691337. 

	� ЦИБУЛЯ 25-30 кг. Ціна 25 грн./кг. 
Штани ватні, р.50, темно-сині. Тел. 
0994594987.  

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

	� ДВЕРІ міжкімнатні (комплект), 
одвірки, завіси. Фабричний колір 
«оріх», р. 2х0,7м. Тел. 0952563138. 

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

	� КАРТОПЛЯ дрібна, велосипед, 
коляска, ліжечко, тренажер. Тел. 
0662180357.

	� ПРАТ»	Гадяцьке	бурякогоспо-
дарство»	реалізує	відходи	пшениці. 
Ціна 2 грн./кг. Звертатися за теле-
фоном 0665054399

	� ЕЛЕКТРОДИ д. 3мм. Домкрат гвин-
товий. Ємність металева 250л., кані-
стри, дистилятор. Стільці м’які. Тел. 
0991642250. 

	� ВЕРСТАТ деревообробний, цирку-
лярка, фуганок. Тел. 0971219623. 

	� БУТЛІ на 5л. Тел. 0666198873.

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)

	� ТЕЛИЦЯ, тільність 5 місяців. Тел. 
0957321229

	� КІЗОЧКИ, кітні 3 місяці. Недо-
рого. Терміново. Тел. 0976692394, 
0668449798. 

	� ТЕЛИЦЯ від гарної корови, тіль-
ність 2 місяці, червоно-ряба. Тел. 
0997930104. 

	� ПОРОСЯТА в’єтнамські, маленькі. 
Кабан в’єтнамський на заріз. Тел. 
0995483090

	� БИЧОК молочного віку. Тел. 
0665737580. 

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

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

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

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

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові плити, 
пральні машини, телевізори у робо-
чому та неробочому стані. Тел. 
0662000908 (2)

	� КУКУРУДЗУ у качанах. Курей 
молодих, домашніх. Тел. 0663921571  

	� БУДИНОК у м. Гадяч за 7 тис. у.о. в 
будь-якому стані. Тел. 0502382613

БЮРО ЗНАХІДОК

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

	� ВТРАЧЕНЕ	пенсійне	посвідчення 
видане на ім’я Світлани	Олексіївни	
Пономаренко

	� ЗНАЙДЕНИЙ	ВЕЛОСИПЕД по 
вул. Героїв Чорнобиля (Терешкової). 
Переданий поліції

ЗНАЙОМСТВА

	� ЧОЛОВІК,	58	років, познайо-
миться з жінкою 50-59 років згідною 

на переїзд. Тел. 0982023006
	� ЧОЛОВІК,	66	років, 168/70, 

познайомиться з худорлявою, оди-
нокою, покірливою жіночкою до 60 
років, готовою до сімейного життя, 
можливо переселенкою, готовою до 
переїзду в село з усіма зручностями. 
Тел. 0994811302, 0986304181 
(Василь)

ПОСЛУГИ

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

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	РОБІТ: 
монтаж – демонтаж, металопласт 
– екопласт, каналізація. Встанов-
лення лічильників, бойлерів, насосних 
станцій. Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій). (16)

	� 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	

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	по 
району, Україні:	ЗІЛ-130 до 7 т. само-
скид; Mercedes Vario до 5т., самоскид; 
Mercedes Sprinter до 2,5т., бортовий. 
Дрова. Цегла б/в, щебінь, пісок, 
глина, чорнозем, плити ПКЖ, гран-
відсів та ін. Послуги екскаватора. 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. Привезу: 
пісок, щебінь, гранвідсів. Вивезу 
сміття, тощо. Доставка по місту та 
району. Тел. 0667030045, 0987650405

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	техніки.	
Ремонт	електроінструментів.	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 приве-
зені машини дров. Швидко, якісно, 
доступна ціна. Можливий виїзд по 
району. Тел. 0667011653, 0975799474 
(Вітя)

1.12.2022

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

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

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

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

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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ	
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

	� УТЕПЛЕННЯ	ПРИВАТНИХ	
БУДИНКІВ	ТА	БАГАТОПОВЕРХІВОК. 
Комплексний ремонт житла. Профе-
сійно, якісно, відповідально! Бригада 
без шкідливих звичок. Телефонуйте, 
за ціну домовимось. Тел. 0508167844

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

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

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 

	� 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

 � На роботу потрібні БЕТОНУВАЛЬ-
НИКИ, бажано бригада (бетонування 
доріг). Досвід роботи обов’язковий. 
Тел. 0631033027, 0990506137

49
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

корів, тільних телиць, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

свиней 
кнурів
биківКУПЛЮ

4642

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

КУПЛЮ

0506741605
0975139528

КУПИМО ПАЇ
Швидке оформлення

Тел. 

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а
45
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Ліна Костенко. «Маруся Чурай».
Криваві більшовицькі лекала 
нинішньої російської війни проти 
України
В історичному календарі 2022 року ли-

стопад позначений двома взаємопов’я-
заними, але контроверсійними за своєю 
суттю і наслідками, подіями. 25 жовтня (7 
листопада) 1917 року в результаті держав-
ного перевороту в Петрограді був повале-
ний Тимчасовий уряд і до влади прийшли 
більшовики на чолі з Леніним. У відпо-
відь на намагання узурпувати вищу владу 
на теренах Російської імперії Українська 
Центральна Рада у Києві 7 (20) листопа-
да проголосила утворення Української На-
родної Республіки

Повалення Тимчасового уряду і прого-
лошення Ради народних комісарів на чолі 
з Леніним центральним урядом не дало 
більшовицькому керівництву повноти 
влади. Навпаки - породило динамічний 
процес політичної дезінтеграції, насам-
перед, національних районів колишньої 
імперії.

У Києві найбільш потужна і організова-
на політична сила – Українська Централь-
на Рада - однією з перших визначила своє 
ставлення до більшовицького перевороту 
– ніякої підтримки збройному повстанню 
в Петрограді.

Мала рада УЦР 7 (20) листопада 1917 
року ухвалила ІІІ Універсал, яким була 
проголошена УНР. У документі наведе-
но два мотиви такого рішення: рятуван-
ня України від небезпеки «впасти у безод-
ню усобиці, різні, занепаду» та допомогти 
республіці російській «стати федерацією 
рівних і вільних народів». УЦР ІІІ Уні-
версалом поширила свою владу на всі 
українські губернії колишньої імперії, збе-
рігаючи, однак, зв›язок з майбутньою фе-
дерацією народів росії.

Проголошувалося скасування приватної 
власності на землі «нетрудових хазяйств», 
восьмигодинний робочий день, демокра-
тичні права і свободи, амністію політич-
ним в’язням, скасування смертної кари 
тощо. Український революційний потяг 
зупинився на станції «федерація».

Голова Центральної Ради Михайло Гру-
шевський і провідні українські політичні 
діячі розглядали федералізм як ідеологію 
державного будівництва. І, навіть, споді-
валися на формування разом з російськи-
ми лівоцентриськими партіями «однорід-
ного соціалістичного уряду». На деякий 
час це стало істотною перепоною на шляху 
здобуття Україною повної самостійності.

Українська Центральна Рада не визнала 
Раднарком своїм урядом та доволі активно 
протидіяла встановленню радянської вла-
ди в Україні. Це викликало гостро негатив-
ну реакцію більшовицького керівництва, 
прикриту фарисейськими фразами про ви-
знання права УНР на самовизначення.

Зокрема, Лев Троцький заявляв: «Якщо 
воля українського народу така, що він хоче 
жити незалежною республікою, ми цю 
волю всіляко підтримаємо. Оскільки йде 
питання про самостійність, для нас це пи-
тання лише братського розмежування і до-
бросусідської співпраці. Але Рада прово-
дить політику буржуазії і йде проти Рад».

4 грудня 1917 року більшовики напра-
вили до Києва «Маніфест до українсько-
го народу з ультимативними вимогами до 
Української Ради» за підписами Леніна і 
Троцького.

Вони ставили умови - утримувати спіль-
ний з Радянською Росією фронт, закрити 
проїзд через Україну військових частин 
на Дон, пропускати більшовицькі війсь-
ка на південь для боротьби з козацьким 

отаманом Олексієм Каледіним, припини-
ти роззброєння більшовицьких полків та 
червоногвардійських загонів в Україні. Ге-
неральний секретаріат УНР ці вимоги від-
кинув. Раднарком оголосив УЦР «в стані 
відкритої війни проти радянської влади в 
росії і на Україні». Так розпочалася перша 
російсько-українська війна, відома агре-
сивними діями «червоних», прорахунками 
військового керівництва УНР, героїзмом 
захисників Крут, масовим терором зловіс-
ної муравйовщини.

Чи не нагадує це сучасну риторику пу-
тіна у статті «Про історичну єдність росі-
ян та українців»: «Хочете створити влас-
ну державу? Будь-ласка! Але на яких 
умовах?».

Чимало подій першої російсько-україн-
ської війни 1917-1918 років рельєфно екс-
траполюються на сьогодення, виявляють 
історичні аналогії і паралелі. 

Придивимось до них уважніше:
1.Більшовицьке керівництво росії з ог-

ляду на позицію Центральної Ради усві-
домило, що Україна стане найбільшою 
перепоною на шляху поширення «тріум-
фальної ходи Радянської влади» у наці-
ональні райони колишньої імперії. Крім 
того, Раднаркому були життєво необхід-
ні українські продовольство, вугілля, ме-
тал. Саме через це УНР першою зазнала 
збройної експансії більшовицького ре-
жиму. Так й нинішні керманичі росії ро-
зуміють, що реалізація новітнього імпер-
ського проекту без України приречена на 
провал. Пазли «нового СРСР» без неї не 
зійдуться.

Вдале і безкарне «повернення» Криму 
і відторгнення частини Донбасу у 2014 
році, тодішня анемічна «глибока занепо-
коєність» світових держав спонукали хво-
робливі амбіції путіна розпочати повно-
масштабну загарбницьку війну.

2. Відразу після невизнання Централь-
ною Радою більшовицького перевороту і 
влади Раднаркому вище політичне керів-
ництво (Ленін, Троцький, Сталін) особи-
сто займалися «українським напрямком», 
обґрунтовуючи підстави оголошеної вій-
ни. Вже 11-12 грудня 1917 року Ленін пи-
сав, що Радянська влада веде боротьбу з 
«буржуазним націоналізмом Української 
ради».

Символічно, що й путін, медведєв, па-
трушев та інші початок війни аргументу-
вали необхідністю «денацифікації» і «де-
міталіризації» України. Безглуздість цієї 
фальшивої аргументації швидко стала оче-
видною. Однак міцно увігнана пропага-
дистською машиною в свідомість росіян, 
вона продовжує плодити зерна зоологіч-
ної ненависті до українців, нашої держав-
ності, мови, культури, історії.

3. Лідери УНР виявилися неготови-
ми до відсічі збройній агресії. Ідейні со-
ціалісти були переконані, що захисником 
революції стане озброєний народ, демо-
білізували частини старої регулярної ар-
мії і сподівалися на створення міліційних 
формувань. Окремі боєздатні підрозділи, 
жертовний патріотизм української моло-
ді були не спроможні зупинити більшо-
вицьку навалу. З розпадом Радянсько-
го Союзу незалежній Україні дісталося 
одне з найпотужніших військових угру-
пувань, включаючи й арсенал міжконти-
нентальних балістичних ракет з ядерними 
боєголовками. Нова військова доктрина 
передбачала без›ядерний статус Укра-
їни, ліквідацію запасів ядерної зброї під 
гарантії Будапештського меморандуму, 
масштабне скорочення особового складу 
Збройних сил. Навіть експансія україн-

ських територій 2014 року не привела до 
усвідомлення потенційних загроз з Півно-
чі, а відтак й до зміцнення оборонного по-
тенціалу держави. В умовах початку пов-
номасштабної війни з боку росії це істотно 
ускладнило дії українських військ, приве-
ло до значних людських і тимчасових те-
риторіальних втрат.

4. Після захоплення червоногвардій-
ськими загонами Харкова 12 грудня 1917 
року на зібранні прихильників більшовиз-
му проголошено повалення Центральної 
Ради та створення альтернативного уря-
ду - Народного Секретаріату. Подальші 
військові дії червоних проти українців і 
встановлення радянської влади велися під 
прикриттям «українського» уряду. Крем-
лівське керівництво у 2014 року також 
шляхом збройного втручання інспірува-
ло проголошення сепаратистських «уря-
дів». Використовуючи місцевих колабо-
рантів – прихильників «русского мира», 
провело псевдореферендуми на окупова-
них українських територіях, проголосило 
їх частиною рф, а жителів - її громадяна-
ми. Однак патріотизм українців і успішні 
дії ЗСУ зривають ці намагання загарбни-
ків. Світова спільнота засуджує і не визнає 
анексіоністські дії росії.

5. У 1918 році військову допомогу оку-
пованій більшовиками УНР надали лише 
Німеччина і Австро-Угорщина, керую-
чись абсолютно прагматичними інтер-
есами отримання продовольчих і сиро-
винних ресурсів. Україна стала суб’єктом 
міжнародного права, а мілітарна сила цен-
тральноєвропейських імперій звільнила 
Україну від більшовицьких військ і приму-
сила РСФРР до перемир›я з Українською 
Державою. У сучасному протистоянні ро-
сійській збройній агресії Україна дістала 
потужну військово-технічну, фінансову, 
інформаційну, санкційну підтримку про-
відних світових держав. Дії росії на окупо-
ваних територіях кваліфікуються як воєн-
ні злочини, тероризм, геноцид українців. 
Однак, ядерний шантаж путіна, загроза 
світової війни стримує безпосередній ви-
ступ союзників на боці України.

6. Мирні російсько – українські перего-
вори 1918 року багато в чому нагадують 
тривалий «мінський» перемовний процес 
і недавні мультираундові переговори сто-
рін. Тоді кремлівські дипломати Християн 
Раковський і Дмитро Мануїльський май-
же пів року затягували укладення мирного 
договору з Українською Державою, очіку-
ючи поразки Німеччини у Світовій вій-
ні. А дочекавшись, денонсували Брестські 
угоди і розпочали проти УНР нову війну. 
Путін і «яструби» з його оточення сподіва-
лися в результаті переможного «бліцкри-
гу» продиктувати свої загарбницькі умови 
миру переможеним, а тепер, заведені влас-
ними воєнними поразками в глухий кут, 
заявляють про готовність до переговорів, 
намагаючись виграти час і відтермінувати 
неминучу поразку.

7. Наприкінці січня 1918 року при на-
ступі військ Муравйова тривав багатоден-
ний обстріл Києва з важких далекобійних 
гармат, застосовувалися отруйні гази, Пе-
черськ зазнав важких руйнувань, вирували 
пожежі, гинули люди. А після зайняття мі-
ста було винищено кілька тисяч «ворогів 
революції». Здається, що нинішні завойов-
ники у своїх спробах «повернення втраче-
них територій» діють за кривавими лека-
лами тодішніх більшовицьких емісарів з 
поправкою на новітній арсенал ракетної, 
вакуумної, касетної, фосфорної та іншої 
зброї. При цьому постійно використо-
вується шантаж погрозами застосуван-
ня ядерної зброї. І водночас поширюють-

ся фейки про намір України застосувати 
«брудну» ядерну зброю.

8. До складу вищого командування ро-
сійських військ, які здійснювали збройну 
агресію проти УНР, входили етнічні укра-
їнці Юрій Коцюбинський, Микола По-
двойський, Віталій Примаков та інші. У 
кінці січня 1918 року головнокомандува-
чем більшовицьких військ був Юрій Ко-
цюбинський - син відомого українського 
письменника Михайла Коцюбинського.

Український літературознавець і гро-
мадський діяч Сергій Єфремов після вар-
варського штурму Києва звернувся до ньо-
го з відкритим листом:

«Десять день мільйонове місто, місто 
беззбройних і беззахисних дітей, жінок 
і мирної людності, конає в смертельно-
му жаху. Десять день смерть літає над го-
ловами неповинних людей. Десять день 
творяться такі жахи – я їх бачив, пане 
Коцюбинський! – од яких божеволі-
ють люди. Десять день конає українська 
воля... І ви, син великого батька, що лю-
бив – і це я знаю – наше місто – ви його 
не захистили».

Серед нинішніх російських військових, 
зокрема й генералів, є чимало етнічних 
українців, які, реалізуючи путінські зло-
чинні плани, не зупиняються перед нане-
сенням ударів по близьких, рідних, навіть 
батьківських оселях.

Юрія Коцюбинського та інших «україн-
ських» командувачів сталінське керівниц-
тво «віддячило» у 1930-х роках розстрі-
лами. Путіна і його «полководців» чекає 
міжнародний воєнний трибунал.

9. Можна знайти аналогії в постімпер-
ській психології українських селянських 
мас революційної доби і пострадянській 
ментальності нинішніх українців.

Перші - повірили облудним більшовиць-
ким гаслам – землі, миру, справедливості й 
вступали до червоногвардійських загонів. 
Другі - донедавна щиро сподівалися на не-
порушність «дружби братніх народів», що 
нібито вийшли з «спільної колиски».

На жаль, серед прихильників «русско-
го мира» знайшлося чимало тих, хто сві-
домо вчинив державну зраду, ставши на 
службу окупантам, коригуючи ворожий 
вогонь по позиціях ЗСУ, видаючи окупан-
там українських патріотів, допомагаючи 
встановлювати «новий порядок», прово-
дити псевдореферендуми.

Отже, історія має властивість повторю-
ватися. Як бачимо з наведених вище порів-
нянь сучасна російсько-українська війна 
має певну схожість, однаковість, подіб-
ність до подій столітньої давнини. Про-
те нині її загарбницький, терористичний, 
антигуманний, цинічний, руйнівний ха-
рактер не має аналогів у повоєнній істо-
рії людства.

Михайло Грушевський надзвичайно 
важливим і цінним наслідком першої ро-
сійсько-української війни вважав «виз-
волення від песького обов›язку супроти 
московщини». Іншим її результатом ста-
ло проголошення у січні 1918 року держа-
ної самостійності України. 

Поза сумнівом, звитяжна боротьба укра-
їнського народу, новітні злочинства держа-
ви-агресора в сучасній війні вже повністю 
розвіяли пострадянські свідомісні руди-
менти щодо «братськості» росіян.

Героїчна самопожертва українців, пере-
мога над путінським режимом доводить, 
що Україна не р осія, що вона по праву має 
зайняти гідне місце серед європейської і 
євроатлантичної спільнот.

Руслан Пиріг, доктор історичних наук, 
професор, головний науковий співробітник 

Інституту історії України НАН України

«ІСТОРІЇ Ж БО ПИШУТЬ НА СТОЛІ. 
МИ Ж ПИШЕМ КРОВ’Ю НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ»
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Цього тижня саме час розiбратися хоча б з части-
ною проблем, що у вас накопичилися. У понедiлок 
вам варто подумати про свої перспективи i, ви-
значившись, починати спокiйно дiяти. У вас є ре-

альний шанс стати iстинним господарем становища. Твор-
чий настрiй у четвер дозволить здивувати свiжими iдеями 
друзiв i колег. У особистому життi вам доведеться комусь 
щось доводити.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
Цього тижня може виникнути сприятлива ситуа-
цiя для здiйснення амбiтних планiв на роботi. На-
магайтеся поводитися спокiйно i урiвноважено, 
навiть якщо здасться, що все пiшло не так - це 

не бiльш, нiж видимiсть. Можливо, тиждень буде достатньо 
напруженим через збiльшення об`єму роботи. Добре обду-
манi слова справлять сприятливе враження на оточуючих 
i примусять їх пiдкорятися вашiй волi. На важливi питання 
зможете вiдповiсти тiльки ви, звертатися за порадою зараз 
безглуздо.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
Цього тижня бажано проявляти бiльше фантазiї, 
почуття гумору i оптимiзму. Прагнiть скрiзь знахо-
дити нестандартнi рiшення, це допоможе досягти 
успiху. Якщо у вас вийде менше говорити i бiльше 

слухати, чекайте заслуженої нагороди. Ви зможете контро-
лювати свої емоцiї i досягти чого завгодно. Особисте життя 
принесе чимало приємних хвилин i пiднiме настрiй. Нове 
знайомство в недiлю може подарувати вам надiйного друга.

РАК	(22.06	-	23.07).
Вас можуть роздирати внутрiшнi суперечностi, що 
несприятливо вiдобразиться на вашiй працездат-
ностi. Можливе виникнення непередбачуваної си-

туацiї, яка зажадає швидких рiшень, але краще продумати 
декiлька запасних варiантiв. В середу вас може чекати успiх 
на дiловому теренi, ловiть удачу, будьте на гребенi хвилi. Не 
забувайте про сiм`ю, у жодному випадку не виплiскуйте на 
близьких своє роздратування.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Настає час плiдної, але монотонної роботи, але 
саме в нiй ви можете проявити себе як сильна 
особистiсть. Чого не варто робити на цьому тиж-
нi, так це мiняти мiсце роботи. У вiвторок тер-

пiння i праця неодмiнно дадуть результат, хоча i вiднiмуть 
масу сил. На середу не варто планувати нарад i зустрiчей. У 
четвер мирно займайтеся своєю справою, не намагаючись 
влiзати в чужi. В кiнцi тижня з`являться новi можливостi на-
лагодити вiдносини в сiм`ї i на службi.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Цього тижня може вiдбутися перехiд до нового, 
сприятливiшого для вас життєвого циклу. Заго-
стриться iнтуїцiя, вам навiть може наснитися вi-
щий сон. Проте ви з бiльшим успiхом вирiшувати-

мете чужi проблеми, нiж свої власнi. Не варто слiпо довiряти 
думцi iнших людей, навiть якщо вони є для вас авторитетом. 
У вихiднi проявiть iнiцiативу, будьте готовi до нових зна-
йомств.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Бажано спокiйно i без суєти займатися службови-
ми i домашнiми справами. Цей тиждень, ймовiр-
но, стане вдалим часом для вирiшення багатьох 
проблем, вiдкладених в довгий ящик. Вашi талан-

ти будуть помiченi i оцiненi гiдно. Можливо, поступить про-
позицiя про пiдвищення по службi. Творчий пiдхiд до роботи 
принесе вiдчутнi результати. У четвер ви можете дiзнати-
ся важливу iнформацiю, яка вiдкриє перед вами прекраснi 
перспективи. Намагайтеся у вихiднi придiлити бiльше часу 

своїм дiтям.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
Починається цiкавий, насичений тиждень. Ви 
зможете укрiпити свiй авторитет на роботi. У 

вас з`явиться шанс багато чого встигнути зробити, досягти 
успiху i одержати прибуток. Ви вiдчуєте прилив сил, немов 
вiдкриється друге дихання. Вихiднi присвятiть вiдпочинку i 
розвагам.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
Цього тижня ви, схоже, будете особливо мрiйливi. 
Але вам би не зашкодила обережнiсть, адже мрiї 
можуть реалiзуватися, i що ви тодi робитимете? 
Зосередьтесь на головному, не витрачайте час 

на порожнє базiкання. Пам`ятайте, що будь-якi проблеми 
можна вирiшити, якщо в скрутну хвилину звернутися за до-
помогою до друзiв. 

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
Схоже, ви заплуталися в своїх прагненнях i ба-
жаннях. Вашi сили i можливостi не безмежнi. 
Вам необхiдно завершити почате i пiдвести певнi 
пiдсумки. Пам`ятайте, свiй свiт багато в чому ви 

створюєте самi. Отже ставте собi досяжнi цiлi. Середа i чет-
вер можуть виявитися найбiльш складними i напруженими 
днями тижня. У суботу є ризик посваритися з родичами.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Понедiлок - вдалий день для поїздок, вiдряджень 
i початку дальнiх подорожей. Iдеї, якi вас вiдвiду-
ватимуть протягом всього тижня, варто зразу ж 
випробувати на практицi. Деталi зараз отримають 

першочергове значення - спробуйте надавати їм належну 
увагу. А ось в авантюри краще не лiзти i в iнтригах на роботi 
брати участь не варто. Бажано логiчно i стисло висловлю-
вати свої думки, тодi вдало пройдуть зустрiчi i переговори.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Не перенавантажуйте себе наднормовою ро-
ботою, вона все одно не втече вiд вас. Ви зараз 
можете опинитися перед вибором, якою доро-
гою вам пiти. Змiни давно назрiли. В середу на 

вас обрушиться лавина рiзноманiтних справ i турбот. Якщо 
ви з ними не справлятиметеся, то попросiть допомоги у дру-
зiв i колег. В кiнцi тижня буде конструктивною розмова з на-
чальством, вас почують i оцiнять по заслузi. 

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ

Банкетне меню

Тел. 066 2473630
Поминальні обіди

Астрологічний гороскоп
21-27 листопада 2022 року

ФГ «Литвиненко Агро» 

Тел.

Візьме в оренду земельні паї, 
на території колишньої 

Книшівської сільської ради. 

Також розглянемо інші варіанти 

0668392797


