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«Найстрашніше 
— це очікування 
атаки»

Володимир Шевченко. Бізнесмен, 
власник мережі кав’ярень Veterano 
Coffee Київ, чоловік і батько, поет, а 
нині — солдат ЗСУ, навідник кулемета 
в окремій десантно-штурмовій бригаді.

У мирному житті Володимир багато 
робить для популяризації української 
культури, зокрема пропонував філіжан-
ку кави за вивчений вірш Тараса Шев-
ченка. Але все це довелося відкласти 
24 лютого.Коли він розповідає про бої, 
очі його темніють. Загалом, про свою 
участь у них розповідає стримано.

«Війна 2014-2015 років то, на мою 
думку, була репетиція. То була оборо-
нна, окопна війна. І противник застосо-
вував мінімальний арсенал із того, що 
застосовує тепер. Зараз радикально від-
різняється все — рівень вогневого вра-
ження, кількість залучених сил і засо-
бів, особового складу. Повномасштабна 
війна», — зауважує Володимир.

Зараз у соціальних мережах 
розповсюджують ролики, як 
десантники атакують позиції 
росіян на броньованих автівках. 
Ти в такому брав участь?
«Так. Був російський укріпрайон, з 

даних розвідки ми знали, що там роз-
ташоване. І ми пішли в лобову атаку. 
П’ять машин вийшли в поле, розверну-
лися в ланцюг бойовим порядком і, по-
ливаючи вогнем із кулеметів, рвонули 
вперед, не даючи росіянам підійняти го-
лову. При цьому насипали з усього, що є 
— підствольників, гранатометів. Набли-
зились, зав’язали стрілецький бій, нас 
намагалися накрити артою, ми відійш-
ли, але потім взяли позицію».

Що ти при цьому відчував?
«Чесно? Було страшно, дико страш-

но. Під вогнем противника пройшли 
десь кілометр, причому одразу потра-
пили під щільний артилерійський об-
стріл, дуже швидкі прильоти. Але не-
дарма кажуть, що найстрашніше — це 
очікування атаки. Пам’ятаю, як чекали 
годинами, навіть днями. Вигораєш, по-
тім треба знову налаштовуватися, і так 
по колу, це виснажливо психологічно. 
Товариші так само, не думаю, що в ко-
гось інша реакція, всі бояться, перего-
рають. А з іншого боку, очікування — це 
не бій, ніхто не загине, не пораниться.

У том бою загинув мій товариш, май-
же відразу, поряд зі мною. Оце єдине, 
що запам’яталося. А далі ми просто 
працювали».

Що найбільше врізалось  
у пам’ять?
«За ці місяці стільки всього відбуло-

ся, що не можу згадати щось конкрет-
не. Пам’ятаю, коли росіяни розбили всі 
наведені переправи через Інгулець, ми 
переправлялися на гумових човнах. 4 
людини в човні, під постійними обстрі-
лами. Ширина річки метрів 70–100, по 
нас постійно стріляли міномети, артиле-
рія, місцевість постійно «крилася». Ро-
зумієш, якщо зараз човник перекинеть-
ся, то, найімовірніше, не випливеш, бо 
на тобі «розгрузка», РПСка, зброя, ка-
ска. І 4 людини в човні з боєкомплек-
том, кулеметами, він уже завантажений, 
а ще й бахкає.

Від берега до «передка» треба було 
пройти ще кілька кілометрів. Звідти 
багато хто вийшов з контузіями, дуже 
сильний був артилерійський вогонь. 
Артилерія, міномети, танки по нас пра-
цювали. Мінімально на 500 метрів під-

ходили росіяни, працювали танковою 
парою по нас, це було максимально не-
приємно. Але ми вистояли і згодом піш-
ли вперед.

У той же день, коли ми цю переправу 
робили, росіяни били з усього, що в них 
було. Човни посікло, і навіть ця можли-
вість переправи була знищена. На той 
час наша рота там залишилась узагалі 
днів на 10, було завдання з утримання 
точки. Мене в той день контузило трохи 
й товариші мене вивели вбрід на інший 
берег. З одного берега Інгульця шику-
валися медики, з іншого — ми ланцюж-
ком, і, тримаючи один одного за руки, 
переходили по коліно у воді. Понтонні 
переправи регулярно розбивали, понто-
нери їх латали, потім із цим стало про-
стіше, вони зробили насипні переправи 
й зробили їх досить багато. 

Чим запам’яталися  
визволені території?
«Ми заходили в ті села, які вони зали-

шали. Зрозуміло, що самі вони нічого не 
залишали, ми їх додушували. Напівото-
чення, підводили артилерію, і у них був 
вибір — або відійти, або бути знищени-
ми. На Херсонському напрямку вони 
обрали відходити. З одного боку, гар-
но, а з іншого — погано, бо ми би біль-
ше набили ворожої техніки, особового 
складу… На півдні бувало так, що села 
були залишені: вчора росіяни ще є, а на 
ранок вони вийшли. І ми заходимо. Зу-
стрічали нас у цілому позитивно. Але 
треба розуміти, що проукраїнське насе-
лення намагається виїхати відразу, сві-
домо залишаються ті, в кого взагалі не-
має ніяких варіантів. Одна родина, що 
нас зустрічала, намагалася виїхати, по-
трапила під обстріл, змушена були пе-
ресидіти. Багато з тих, хто залишаєть-
ся — чекав на прихід «руского міра». А 
в цілому позитивно. З відвертими кола-
борантами справ мати не доводилось».

А щодо «руского ленд-лізу»?
«У лісосмузі ми одного разу знайшли 

навалені «олівці» до «Градів». Ми ви-
кликали туди саперів, вони перевіри-
ли все на наявність мін чи пасток. Треба 
бути дуже уважним, бо повністю ніко-
ли не можеш бути впевнений, поки не 
вивезеш усе. Бійці нашого підрозділу 
знаходили мінометні склади, 152-мм 
снаряди.

Як відчувається контраст між 
«передком» та умовним тилом?
«Коли ми вийшли з одного з бойо-

вих виходів, а він був важкий, ми по-
верталися легковою машиною з това-
ришем, заїхали в село, зупинилися біля 
магазину, пішли за покупками. В мене 
було дивне відчуття, бо ми щойно ви-
рвалися з нереального пекла, взагалі не 
були певні, що вийдемо звідти, бо дуже 
сильно обстрілювали. І тут потрапляє-
мо у якийсь умовно мирний світ. Дивне 
відчуття, дуже сильний контраст. Ми 
скинули із себе всю броню, сіли просто 
на асфальті й пили холодну колу. Були 
трохи дезорієнтовані, що відбувається й 
де ми. Це запам’яталося».

Олександр Шульман, «АрміяInform»

Волонтерство  
в окупації

На початку вторгнення росії в Украї-
ну кілька мешканців Херсона організу-
вали волонтерську групу, щоб допома-
гати співгромадянам попри окупацію, 
обшуки й загрозу для життя. Журналіс-
ти Заборони зустрілися з волонтерками 
в перші дні після визволення міста і роз-
питали, з якими викликами вони стик-
нулися та чи вважають, що навіть після 

деокупації їхню роботу завершено.
«руські сюди зайшли, а ми стояли 

на площі й кричали їм: «Додому, додо-
му!», — каже Ганна Волковічер, меш-
канка Херсона. П’ятдесятирічна жінка 
розкладає таблетки по коробках і фасує 
деякі з них по пакетиках — вона відпові-
дає за роздавання ліків. До окупації пра-
цювала в банку, а тепер — волонтерить.

Ми зустрічаємося в приміщенні тор-
говельного центру «Адмірал» у цен-
трі Херсона, де з квітня почав працю-
вати волонтерський осередок. Раніше 
тут розташовувалось туристична аген-
ція, а тепер на полицях, де раніше мож-
на було побачити фотографії найгарні-
ших місць планети, розкладені підгузки 
й дитяча їжа. Посеред кімнати над ро-
бочим столом розвішений український 
прапор. Під час окупації його тут, зви-
чайно, не було. 

Допомагати було небезпечно 
Перший місяць окупації в Херсо-

ні був бурхливим: мешканці постійно 
виходили на мітинги, відкрито чинили 
опір російським військовим і намага-
лися показати, що не хочуть здаватися. 
Проте невдовзі в Херсон заїхало багато 
спецпризначенців, які почали полювати 
на всіх, хто займався активістською чи 
волонтерською діяльністю. 

«Людей, які протестували проти втор-
гнення росії, ставало все менше і менше, 
а вони ставали все злішими і злішими, 
— згадує Волковічер. — А потім розстрі-
ляли демонстрацію — людей, які зібра-
лися на площі, — кидали шумові гра-
нати, чоловіку продірявили ногу. Було 
вже небезпечно. Зловила себе на тому, 
що ходжу по вулиці опустивши голову. 
І мені стало огидно».

Ганна каже, що їхня волонтерська гру-
па з’явилася, тому що кожен з учасни-
ків відчув потребу щось робити. Через 
окупацію роботи, яку вони мали раніше, 
не стало, проте з різних куточків Украї-
ни та з Європи до них почали надходи-
ти запитання: Вам щось потрібно? Що 
саме? А скільки? 

«Ми брали все, що давали (коли ще 
дозволяли виїжджати/в’їжджати у 
Херсон), і розподіляли по тих, хто най-
більше цього потребував, — розповідає 
Ганна Волковічер. — Отримували й кон-
кретні запити від лікарень і людей — на-
магалися це також знайти та привезти». 

Проблем з продуктами в Херсоні май-
же не виникало: усе можна було дістати 
в магазинах та на ринках, які продовжу-
вали працювати, — там продавали про-

дукцію з Криму й російських регіонів. 
Щоправда, набагато дорожче від серед-
нього. А в містян почали закінчуватися 
гроші. Також через окупацію почалися 
труднощі з ліками: постачання з Укра-
їни і Європи припинилося, а російські 
ліки — поганої якості й не відповідають 
запитам пацієнтів. 

Шоста ранку
Наталія Шушляннікова, жартівли-

ва 51-річна жінка, раніше працювала в 
Херсонському державному універси-
теті й викладала культурологію та іс-
торію. Коли росія окупувала Херсон-
щину, вона була впевнена, що нікуди 
не поїде і намагатиметься робити все, 
що може. Так вона почала возити їжу й 
ліки знайомим, які колись навчалися в 
її університеті. 

Разом з Ігорем Цурканом, керівником 
тієї самої тур агенції в «Адміралі», який 
почав відповідати за постачання гума-
нітарки, Наталія їздила через російські 
блокпости в села і містечка під Херсо-
ном, щоби роздати хліб та ліки. Каже, 
їм щастило, що жодного разу росіяни до 
них не причепилися.

«Щоразу, як проїжджали блокпости 
(а це нервовий тест), ми розуміли: ось 
тут група ворогів, які можуть зробити з 
вами будь-що і ви нікому нічого не до-
ведете — вас просто не знайдуть, — зга-
дує Шушляннікова. — Але нам здава-
лося, що ми робимо дуже правильну 
справу». 

Одного разу до Наталії додому при-
йшли росіяни — проводили обшук. Була 
шоста ранку, коли військові почали ви-
бивати ворота. Волонтерка пригадує, 
що, коли її чоловік відчинив двері, вони 
побачили вісьмох озброєних військо-
вих. Каже, понад усе переживала за мо-
лодшого сина, який залишився в Хер-
соні. Але росіян він не зацікавив: вони 
шукали будь-що, пов’язане з україн-
ською символікою. Обшук тривав го-
дину, і за цей час вони не спромоглися 
нічого знайти. Також був обшук у во-
лонтерському штабі. 

«Вони запитували, чим ми займає-
мося, кому роздаємо (гуманітарну до-
помогу), звідки беремо, — згадує Ганна 
Волковічер. — Питали, чи пропонували 
нам співпрацю з ЗСУ. Абсолютно ідіот-
ські запитання, на мій погляд. Крім ди-
тячих памперсів і таблеток, не знайш-
ли нічого».

Волонтерство після деокупації
Остання машина, яка привезла во-

лонтерам коробки з гуманітарним ван-
тажем, прибула в «Адмірал» 7 серпня, 
згадує Ганна Волковічер. Після того, як 
росіяни провели так званий «референ-
дум» за приєднання Херсонської об-
ласті до рф, вони закрили місто і пере-
стали будь-кого пропускати. Водночас 
активно йшов контрнаступ українських 
Збройних сил. 

«Ті хлопці, які намагалися щось про-
везти, потрапляли або «на підвал».

Нині у волонтерів інші виклики. Піс-
ля визволення Херсона в місто почали 
заїжджати великі гуманітарні вантажі, 
відновилися торговельні зв’язки, але 
зникли світло, вода та опалення. Місто 
опинилося на межі гуманітарної ката-
строфи, бо, відійшовши на лівий берег 
Дніпра, окупанти почали обстрілюва-
ти Херсон. У перші дні визволення, 
пригадують волонтерки, вони пережи-
вали, що тепер немає сенсу продовжу-
вати свою діяльність. Та згодом поча-
ли розуміти: їхня справа ще далека від 
завершення.

Катерина Сергацкова, «Заборона»

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
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ОДНИМ РЯДКОМ
У Гадяцькій міській лікарні придбали нову 

мобільну рентген систему типу С-дуга. Її змо-
жуть використовувати хірурги, травматологи, 
гінекологи та урологи.

******
У Сарському опорному ліцеї, 8 грудня, від-

булися змагання зі спортивної стрільби.
Перше місце - команда Сарського опорного 

ліцею, другою стала команда Гадяцького лі-
цею №3 імені Івана Виговського, треті - коман-
да Гадяцького ліцею №1 імені Олени Пчілки.

******
В Інституті бджільництва імені П.І. Проко-

повича вивели внутрішньопородний тип укра-
їнської степової породи бджіл «Гадяцький». 
За словами науковців, рентабельність меду від 
нової породи бджіл зросте приблизно на 35%.

******
За результатами опитування, у Гадяцькій 

громаді цьогоріч вирішили не прикрашати но-
ворічну ялинку.

******
У Гадяцькому історико-краєзнавчому музеї 

відкрилась виставка «Лялька-мотанка – од-
вічна берегиня роду». Колекція має ляльки на 
різну тематику: присвячені війні України із ро-
сією, Голодомору 1932-1933 років, а є й такі, 
що уособлюють сім’ю, народні звичаї, пори 
року тощо. Відвідати виставку можна буде до 
22 січня.

******
В Україні за рік (з листопада 2021 року по 

листопад 2022 року) сумарна вартість кому-
нальних послуг зросла на 5,7%. Про це пові-
домляє Державна служба статистики Украї-
ни. Тарифи на комунальні послуги зростають, 
навіть попри мораторій. Це відбувається за ра-
хунок тих статей, які не потрапили під заборо-
ну. Найбільше подорожчала стаття утримання 
і ремонт житла – на 24,7%.

******
Гадяцька громада розпочинає співпрацю із 

благодійним фондом «Деполь Україна». Про-
дуктові набори від цього фонду будуть нада-
ватися не тільки ВПО, а й людям, які належать 
до вразливих категорій населення та потре-
бують допомоги. Планується отримати понад 
2200 продуктових наборів.

******
Постанова Кабміну про заборону експорту 

паливної деревини набула чинності.
Повідомили на сторінці Державного агент-

ства лісових ресурсів України.
Під заборону потрапляють: колоди; по-

ліна; сучки; хмиз; гілки; тріски або стружка 
деревна.

******
Дитяче Євробачення 2022 проходило в Єре-

вані. Переміг 13-річний представник Фран-
ції. На другому місці - Вірменія, а третє від-
дали Грузії. 14-річна Злата Дзюнька, яка 
представляла Україну, посіла 9 місце із піснею 
«Незламна».

******
Із 15 грудня алкогольні напої у закладах тор-

гівлі й громадського харчування Полтавщини 
можна буде придбати з 10:00 до 21:00. Рада 
оборони області.

******
Президент України Володимир Зеленський 

своїм указом присвоїв 107-й реактивній ар-
тилерійській бригаді почесне найменування 
«Кременчуцька».

Тепер бригада має назву 107 реактивна арти-
лерійська Кременчуцька бригада Сухопутних 
військ Збройних Сил України.

******
Автобус волонтера Олександра Крамчаніно-

ва. Без цього авто неможливі поїздки для під-
тримки наших бійців. Просять допомоги: 5168 
7574 2588 6845 Крамчанінов О., з поміткою, на 
ремонт авто.

******
Із 15 грудня особам віком до 14 років включ-

но заборонено перебувати на вулиці, в місцях 
загального користування без супроводу до-
рослих із 21:00 до 07:00. Таке рішення ухвали-
ла Рада оборони області. Слідкуйте за дітьми.

За тиждень на Полтавщині виявили 434 нових ви-
падків захворювання на COVID-19

Нових випадків смерті – 9.
Географія поширення коронавірусу за тиждень у 

громадах:
Великобудищанська – 3
Гадяцька – 5
Краснолуцька – 1
Лютенська – 0
Петрівсько-Роменська – 1
Сергіївська – 1.

«БМ»

Із нагоди Дня Збройних сил України та 
Міжнародного дня волонтера у КЗ «Дружба» 
відбулися урочистості.

Почесні грамоти від Гадяцької міської ради та ви-
конавчого комітету отримали: 

В’ячеслав Бибик – член відокремленого підрозді-
лу ГО «Всеукраїнська Спілка учасників АТО, бойо-
вих дій та миротворчих місій» у Полтавській облас-
ті м. Гадяч, сержант; 

Василь Губський - сержант матеріального забезпе-
чення Роти охорони Першого відділу Миргородсько-
го РТЦК та СП, головний сержант, 

Владислав Дубовик - начальник відділення рекру-
тингу та комплектування Першого відділу Мирго-
родського РТЦК та СП, майор; 

Володимир Степанцов - офіцер групи логістики 
військової, підполковник;

Олександр Шешеня - член відокремленого підроз-
ділу ГО «Всеукраїнська Спілка учасників АТО, бо-
йових дій та миротворчих місій», сержант.

Владислава Шелегеду - старшого сержанта, по-
смертно, нагороджено Орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня. 

Почесною грамотою Полтавської ОВА нагород-
жено директора ТОВ «Вентиляторний завод «Гори-
зонт» Євгена Гончарова, а за активну участь в заходах 
національно-патріотичного спрямування, волонтер-
ську діяльність, спрямовану на підтримку ЗСУ. По-
чесною грамотою Гадяцької міської ради та вико-
навчого комітету нагороджено колектив Гадяцького 
ліцею №1 імені Олени Пчілки.

Святкового настрою додали творчі колективи КЗ 
«Гадяцький будинок культури» та Гадяцького фа-
хового коледжу культури та мистецтв імені І. П. 
Котляревського.

Під час урочистостей було зібрано 2280 гривень на 
підтримку Збройних сил України.

За матеріалами сайту м\р.

«Пачєму ви не паставітє абаґрєватєль, у вас капєц, 
как холодно»...

Каже клієнтка майстрині манікюру. А та у відпо-
відь лише нижче схиляється над робочим столом. 

Бо не може розповісти, що вже всі заощадження 
вклала в обладнання, яке працює на павербанках і ба-
тарейках. Тому що треба щомісяця платити за оренду, 
отже - працювати. І вона не осилить генератор. Але 
під термобілизною вже третій день носить памперс, 
бо через постійний холод - постійний цистіт, в туа-
лет не завжди виходить добігти.

«Я завжди у вас купувала свіжу сьомгу, ви мене 
розчарували, а я була вашою постійною клієнткою». 
Каже покупчиня продавчині. І та відводить погляд. 
Бо насправді це - сімейний бізнес, і вони осилили ге-
нератор, але той не тягне відкриті холодильники, і від 
свіжої риби, традиційно красиво розкладеної на білій 
кризі, довелося відмовитися.

Покупчиня ображено йде і не бачить, що продавчи-
ня стоїть у валянках, шапці і лижному костюмі. Бо 
генератор не тягне не лише холодильники, а ще й 
електричний котел, яким обігрівається приміщення.

І щоб врятувати маленький бізнес, їй доводиться 
розставляти пріоритети.

Подеколи складається враження, що безліч людей 
просто не розуміє, що країна живе у війні.

І що манікюр, шугарінг, сьомга - це нині не норма. 
А те, що бізнес робить ціною надзусиль.

Бо орендну плату й податки ніхто не скасовував. 
Тож викручуйся, як можеш.

Тому усі ці кав’ярні, салони краси, магазинчики на 
генераторах стоять зараз не на життя, а не смерть.

Вони відчайдушно тримають тил, допоки ЗСУ і 
ТРО мужньо тримають фронт.

Щодня здійснюють маленький подвиг, щоб країну 
не поглинули пітьма й відчай.

Роблять усе, щоб після Перемоги було, куди 
повертатися.

Вони не отримують під це гранти. Не розраховують 
на субсидії. Їх не фінансує бюджет.

Кожен ват генераторного світла зрошений їхнім по-
том, затятістю і прихованими за ввічливою усмішкою 
слізьми.

Вони гребуть з усіх сил, щоб не піти на дно. Бо ра-
зом з ними на дно може піти й країна.

Тож коли наступного разу захочеться понаріка-
ти на бідний асортимент свіжої риби, холодний ка-
бінет косметолога, неможливість відправки товару 
день-у-день в інтернет-магазині, згадайте, що в кра-
їні - війна.

Війна. І просто подякуйте тим, хто щодня мовч-
ки йде буденний подвиг, аби забезпечити бодай по-
добу нормального життя. Без них ми б давно з’їха-
ли з глузду.

Працівники Гадяцької міської ради на початку ли-
стопада почали працювати над створенням стратегії 
розвитку громади. Спочатку, на сайті був опубліко-
ваний беззмістовний звіт із першого засідання ново-
створеної робочої групи. Згодом, після критики на 
шпальтах газети та у соцмережах, міська рада ство-
рила інтернет-опитування їх було два: для громадян 
та для підприємців.

В цілому, питання для обох груп були дуже схожі 
та узагальнені: «Що подобається у громаді?», «Що 
не подобається?», «Що б змінили?», «Чи маєте влас-
ну нерухомість?», тощо. Опитування завершилось 
27 листопада, а вже у грудні на сайті громади з’яви-
лись результати.

Обидві групи опитуваних назвали основними про-
блемами громади поганий стан доріг та високий рі-
вень безробіття. На думку опитаних, найбільш роз-
виненою галуззю економіки у громаді є сільське 
господарство і саме його потрібно розвивати далі. Ту-
ристичний напрям також, на думку мешканців, варто 
розвивати у громаді, але каменем спотикання зали-
шається поганий стан доріг. Близько третини підпри-
ємців вважають нашу громаду малоперспективною 
для розвитку бізнесу та мають бажання вивести акти-
ви з громади. Низька можливість самореалізації та-
кож вказана серед проблем. Як наслідок, люди не хо-
чуть залишатись тут жити, придбавати нерухомість.

В цілому, навіть без проведення опитування ос-
новна проблема громади і так зрозуміла – поганий 
стан доріг. Скільки б разів не збиралась робоча гру-
па, скільки б нових та цікавих ідей не було б приду-
мано – якість доріг це не підвищить. 

Звертаємо вашу увагу, що близько 25% відсотків 
опитаних – службовці, а самі публікації з результа-
тами опитувань були видалені із сайту міської ради. 
Напевно якась стратегія.

Влад Лидзарь

ПИШАЄМОСЯ, 
ДЯКУЄМО ТА 
ПІДТРИМУЄМО

ЛЮДЯНІСТЬ - ЦЕ 
ТЕ, ЩО ОСВІТЛЮЄ 
НАС ЗСЕРЕДИНИ

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА COVID

МОВОЮ ЗАКОНУ
Використовуєте генератор? Треба мати дозвіл 
на викиди, сплатити екоподаток, інакше штраф 
від 6000грн. 
Юридичні особи (кафе, офісні центри, ОСББ, 
СТО, кав’ярні, різні майстерні- перелік набагато 
ширший згідно статті 240 Податкоаого кодексу 
України) та ФОП ( фізичні особи-підприємці) 
мають отримувати дозвіл на викиди ( видається 
на рік безкоштовно). Та сплачувати екоподаток 
згідно статей 240-243 ПКУ. 
Робота без дозволу - адмінштраф у розмірі 
від 5 до 8 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян (від 6000грн). 

ОЧЕВИДНІСТЬ 
ПРОБЛЕМИ ТА 
ГРА У «ХОВАНКИ»
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Минулого тижня
народилося 
6 немовлят

11 осіб 
пішли
з життя

4 пари
одружилися

5 пар
розлучилося

пожежі

Полтавською обласною прокуратурою передано до 
суду обвинувальний акт стосовно колишнього висо-
копосадовця Головного управління Держгеокадастру 
у Полтавській області, який наразі обіймає посаду в 
Державній службі України з питань геодезії, карто-
графії та кадастру. Йому інкримінують зловживання 
службовим становищем, що спричинило державним 
інтересам тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у 2021 році посадовець ви-
дав накази про затвердження документації із зем-
леустрою та надання у власність фізичних осіб зе-
мельних ділянок лісового фонду, які перебували у 
користуванні державного лісогосподарського під-
приємства. Розташовані землі на території Полтав-
ського району, їхня загальна площа – понад 15,5 га. 

У подальшому лісові насадження вирубали, вказа-
ні земельні ділянки розорали , унаслідок чого держа-
ві спричинено шкоду на загальну суму понад 2 млн 
грн. Досудове розслідування у кримінальному про-
вадженні здійснювалося Головним управлінням На-
ціональної поліції в Полтавській області.

Пресслужба обласної прокуратури

5 грудня о 22:45 до рятувальників надійшло пові-
домлення про пожежу в житловому будинку у с. Ми-
колаївка. Вогнем знищено сволок на площі 0,5 кв. 
м., пошкоджено перекриття на площі 4 кв. м. Поже-
жа ліквідована МПО Краснолуцької сільської ради. 

7 грудня о 09:20 надійшло повідомлення про по-
жежу на відкритій території у с. Книшівка. Вогнем 
знищено суху рослинність на площі 0,5 га. Пожежа 
ліквідована МПК с. Книшівка Великобудищансько-
го загону МПО.

7 грудня о 16:20 надійшло повідомлення про по-
жежу на відкритій території у с. Великі Будища. Вог-
нем знищено суху рослинність на площі 4 га. Пожежа 
ліквідована МПК с. Книшівка Великобудищансько-
го загону МПО.

ДСНС Полтавської області

Про це повідомив речник Національної поліції у 
Полтавській області Юрій Сулаєв.

Зокрема, у селі Кремечуцького району під лід про-
валився місцевий чоловік, який пішов рибалити на 
притоку Дніпра. Наразі тіло чоловіка рятувальни-
ки з води дістали. Але, на жаль, врятувати його не 
вдалося.

Ще двоє рибалок пішли під лід річки Говтва у селі 
Михнівка, на Решетилівщині. Одного чоловіка ряту-
вальники вже дістали. Із сильним переохолодженням 
його доставили до медичної установи. Другого 52 - 
річного любителя зимової риболовлі знайшли водо-
лази  наступного дня.

У с. Низова Яковенщина, Миргородського району, 
12 грудня рятувальники вилучили тіло загиблого 27 
річного чоловіка. Правоохоронці повідомляють, що 
він провалився під кригу під час ранкової риболовлі. 

 Загалом, цієї зими, на водоймах вже загинуло троє 
рибалок.

Враховуючи викладене, закликаємо громадян не 
ризикувати життям та не виходити на лід, бо зараз 
він надто крихкий. Також проведіть роз’яснюваль-
ну роботу з дітьми та слідкуйте за їх дозвіллям, щоб 
уникнути біди. 

Дотримуйтесь заходів безпеки та цінуйте життя!

Про це відомо з рішення Господарського 
суду Полтавської області. Підприємство 
«Марс 2018» несвоєчасно оплачувало 
поставлений товар. Як наслідок, одразу 
нарахували 100 млн грн основного боргу, 5 
млн 780 тис. грн пені, 509 тис. грн 3% річних, 
2 млн 700 тис. грн – інфляційних. Таким 
чином збільшили розмір позовних 
вимог зі 102 млн грн.
«Марс 2018» пояснили в суді, що у зв`язку з виник-

ненням форс-мажорних обставин не змогли вчасно 
оплатити товар. Основною причиною назвали війну. 
Підприємство закупило бензин А-92, А-95, дизель-
не паливо Епеrgу тощо. Нафтопродукти передали, 
але коштів за нього не заплатили. Суд задовольнив 
позов «Укрнафти» й стягнув з кременчуцького під-
приємства 124 млн 104 грн. Рішення набирає закон-
ної сили після закінчення строку подання апеляцій-
ної скарги, якщо її не подали.

До сектору поліцейської діяльності № 1 (смт Се-
менівка) Кременчуцького райуправління 11 грудня, 
близько 21:15, надійшло повідомлення від мешкан-
ців Семенівської селищної громади, що в річку Кри-
ва Рудка, між селом Тарасівка та селищем Семеніка, з 
підвісного містка впав юнак. 16 річний хлопець пере-
ходив через міст над водоймою разом із товаришами. 
За їх словами, він спіткнувся та провалився під кригу.

На місце події прибули працівники місцевого під-
розділу поліції та відділу № 1 (м Глобине) Кремен-
чуцького райуправління, рятувальники та водолази.

Пошуково-рятувальні роботи тривали кілька го-
дин. Під час обстеження водойми, неподалік від мос-
та, водолази виявили юнака без ознак життя. Тіло за-
гиблого направили на судово-медичну експертизу.

Для встановлення обставин трагедії слідчим під-
розділом поліції, під процесуальним керівництвом 
Кременчуцької окружної прокуратури, відомості про 
подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) 
Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Кременчуцьке  райуправління поліції

ДП «Гадяцький лісгосп» інформує, що для запобі-
гання незаконних рубок хвойних насаджень протя-
гом грудня тривають «ялинкові рейди».

Лісівники співпрацюють з працівниками Нацполі-
ції, Держекоінспекції, громадськістю, тож непоміче-
ними «ялинкові браконьєри» не залишаться.

За кожну незаконно зрубану ялинку буде накладе-
но адміністративний штраф від 544,81 до 5058,96 грн 
для громадян та 2550 - 5100 грн для посадових осіб.

У межах населених пунктів штрафи за знищення 
дерев ще вищі: за молоду сосну (стовбур до 6 см у ді-
аметрі) — 800 грн. Максимальний штраф може сяга-
ти 2200 грн — за дерево зі стовбуром діаметром 22 см.

Окрім того, згідно з ст.65 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, «ялинкові бра-
коньєри» будуть змушені сплатити адміністративні 
штрафи в розмірі 30-60 неоподаткованих мінімумів, 
штраф для посадових осіб 150-300 неоподаткованих 
мінімумів.

Законно ялинку можна придбати в спеціалізова-
них місцях, а саме – в конторах лісництв та ялинко-
вих базарах, з отриманням чіпа-стрічки. 

 «БМ»

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ТОВ 
«МАРС 2018» ЗАБОРГУВАЛО 
«УКРНАФТІ» 124 МЛН ГРН

ЗАГИБЕЛЬ 
НЕПОВНОЛІТНЬОГО 

ПРО ЯЛИНКИ

ВИРУБАЛИ 15 ГА ЛІСУ

ЖЕРТВИ 
ЗИМОВОЇ 
РИБОЛОВЛІ

Вони є членами родин загиблих захисників та за-
хисниць й отримують щомісячну допомогу.

На час війни у Полтавській області виявили дітей, 
які залишилися без опіки батьків, бо ті загинули, зна-
ходяться в окупації, або з ними втратили зв’язок. Про 
це повідомили 12 грудня на апаратній нараді у Пол-
тавській обласній військовій адміністрації.

Як свідчить статистика, всього на час війни вияви-
ли 68 дітей, які залишилися без опіки батьків, 13 з 
них – через воєнний стан. 36 дітей отримали статус 
дитини-сироти, з них 11 дітей – за час воєнного стану. 

Задля підтримки дітей, які позбавлені батьків-
ського піклування, реалізують програму «Дитина не 
сама». На базі неї створили телеграм-канал «Дити-
на не сама» та однойменний чат-бот. За допомогою 
нього кожен може подати заяву, аби прихистити, уси-
новити, або взяти під опіку дитину, яка позбавлена 
батьківського піклування. 

Станом на 13 грудня 112 людей пройшли спе-
ціальне навчання в рамках цієї програми. Під час 
онлайн-навчання психологи, педагоги, методисти та 
фахівці з соціальної роботи розповідають як сім’ї під-
готуватись до прийому дитини, діляться інструмен-
тами адаптації, особливостями догляду та виховання 
тимчасово влаштованих дітей.

Відомо, що нині 56 осіб прийняли рішення тимча-
сово прихистити дитину, 45 осіб виявили бажання 
створити сімейні форми виховання, 29 осіб виріши-
ли всиновити дитину, а 11 – взяти під опіку.

Троє учасників злочинної групи, серед яких був 
мешканець Полтавщини, допомогли незаконно виї-
хати за кордон 70 чоловікам — за свої послуги фігу-
ранти брали $3200 з людини.

Нагадаємо, що у вересні правоохоронці викрили 
38-річну мешканку Чернівецької області, яка неза-
конно переправляла військовозобов’язаних полтав-
ців через кордон. Жінку затримали після того, як 
вона отримала $6400 від двох охочих незаконно пе-
ретнути кордон. Тоді ж стало відомо, що схему неза-
конного перетину кордону у період воєнного стану 
жінка організувала спільно з мешканцями Полтав-
ської та Чернівецької областей.

На початку жовтня стало відомо, що Октябрський 
райсуд Полтави обрав запобіжні заходи 38-річній 
жінці та мешканцю Полтавщини. Зловмисниці при-
значили заставу — 250 тис. грн, а її спільнику з Пол-
тави — 744 тис. грн. Згідно з матеріалами справи, 
протягом липня-вересня полтавець Геннадій Недо-
гарок шукав військовозобов’язаних, які хотіли пере-
тнути кордон. Він знайшов двох чоловіків, які хоті-
ли виїхати до Румунії на заробітки. Згідно з планом, 
Недогарок направив чоловіків у Чернівці, до спіль-
ниці та ще одного фігуранта. 4 вересня близько 10-ї 
години на залізничному вокзалі в Новоселиці підо-
зрювана зустріла клієнтів. Далі на автомобілі Renault 
Magabe привезла та заселила їх в готель «Валерія». 
Близько 21-ї години чоловіки передали жінці по 
$3200, після чого останню затримали правоохоронці. 

Як повідомила прес-служба Нацполіції Полтавщи-
ни, правоохоронці встановили, що всього ця органі-
зована група незаконно переправила за межі Украї-
ни 70 осіб. Наразі обвинувальний акт стосовно жінки 
та її спільника з Чернівців направлено до суду за ч. 
3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Досудо-
ве розслідування щодо Геннадія Недогарка ще три-
ває. За незаконне переправлення осіб через держав-
ний кордон України зловмисникам загрожує від 7 до 
9 років позбавлення волі з позбавленням права обій-
мати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на початку листопада СБУ лікві-
дувала інший нелегальний канал виїзду за кордон, 
яким скористався депутат Полтавської облради Вя-
чеслав Стеценко.

 Анастасія Недогорська, «Полтавщина»

НА  ПОЛТАВЩИНІ 164 ДИТИНИ 
ВТРАТИЛИ РІДНИХ НА ВІЙНІ 

НЕЗАКОННО 
ПЕРЕПРАВИЛИ 
ЗА КОРДОН 
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До нього долучають людей, які залишилися без ро-
боти, але потребують фінансового забезпечення і мо-
жуть здійснювати суспільно-корисну діяльність з від-
будови держави.

Деталі повідомила міністерка економіки України 
Юлія Свириденко.

Поки Збройні сили України захищають нашу неза-
лежність і територіальну цілісність на полі бою, гро-
мадяни в тилу здатні допомогти у забезпеченні потреб 
функціонування економіки та життєдіяльності насе-
лення. До проєкту «Армія відновлення» залучають 
безробітних із задовільною фізичною підготовкою, які 
готові здійснювати різноманітні підрядні завдання.

Йдеться про таку діяльність як: будівництво захис-
них споруд, укріплення вже існуючих конструкцій; 
розвантаження та розподіл гуманітарної допомоги; 
укріплення блокпостів і підвальних приміщень, де 
можуть укриватися люди під час повітряної триво-
ги; відновлення житлового фонду, який пошкодив-
ся внаслідок бойових дій, а також ліквідація завалів; 
розчищення автомобільних доріг і залізничного спо-
лучення; заготівля деревини для потреб цивільно-

го населення і військових; робота у Пунктах Незлам-
ності тощо.

Скільки платять в «Армії відновлення»: на 8 грудня 
поточного року до проєкту залучено майже 3 тисячі 
українців, які не мають офіційного працевлаштуван-
ня. Вони працюють у семи областях, а саме Сумській, 
Полтавській, Київській, Чернігівській, Рівненській, 
Донецькій і Запорізькій. Найбільше безробітних тру-
диться у Сумській області – це 725 осіб. На другому 
місці за кількістю залучених – Київська область (659 
осіб). Третю позицію займає Полтавщина – 595 осіб.

При цьому українці отримують щонайменше міні-
мальну заробітну плату, яка наразі становить 6 700 
грн. Проте залучені громадяни можуть заробляти 
більше, оскільки місцевій владі дозволяється здійс-
нювати дофінансування оплати зі свого бюджету. На 
потреби забезпечення виплат український уряд вже 
виділив 18,3 млн гривень. Чим більше людей буде до-
лучатися до «Армії відновлення», тим кращі умови 
роботи для них організовуватимуть. Не виключено, 
що встановлять доплати за виконання важких робіт.

Перше пленарне засідання 30 чергової сесії 
Гадяцької міської ради відбулось 8 грудня. 
Присутні 15 депутатів із 26 обраних. Розглянули 
97 питань порядку денного, з них 48 земельних.
Подробиці – далі.
На початку пленарного засідання вшанували хви-

линою мовчання пам’ять загиблих у війні. Дня місце-
вого самоврядування: Подякою Полтавської обласної 
ради нагороджено Віктора Оробея, Почесними грамо-
тами Миргородської РВА та районної ради відзначи-
ли Аллу Саченко і Володимира Гунька, Почесну гра-
моту Гадяцької міської ради та виконавчого комітету 
вручили начальнику відділу планування доходів та 
економічного аналізу фінансового управління місь-
кої ради Людмилу Кицю.

Звіт міського голови про прийняті рішення вико-
навчим комітетом у міжсесійний період: 12 мобілі-
зованих та члени їх сімей отримали одноразову гро-
шову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. Також, на 
виконкомі було затверджено рішення про проведен-
ня конкурсу з визначення пасажирського перевізни-
ка на приміський автобусний маршрут «Гадяч - Малі 
Будища».

Вирішили продовжити строк подання документів 
для отримання одноразової фінансової допомоги мо-
білізованим та членам їх сімей. Тепер, подати доку-
мента можна і в продовж грудня, раніше строк подан-
ня завершувався у листопаді. 

Депутати затвердили звіт про виконання 
бюджету громади за 9 місяців:
171,3 млн. грн. – надійшло до доходної частини бю-
джету, недоотримано за планом 9,5 млн. грн. 
109 млн. грн. – чисті доходи без трансфертів, з них:
66 млн. грн. – ПДФО. Цей показник, у порівнянні 
з попереднім періодом більший на 8 млн. грн., але 
таку суму вийшло отримати через сплату податків 
від заробітної плати військовослужбовців. За аналі-
зом фінансового відділу, громада недоотримала від 
підприємств близько 6 млн. грн.;
7 млн. грн. – рентна плата за використання інших 
природних ресурсів;
7 млн. грн. – рентна плата за користування надрами 
загального державного значення (нафта, газ);
6 млн. грн. – акцизний податок;
1 млн. 475 тис. грн. – податок на пальне;
8,5 млн. грн. – земельний податок;
13,9 млн. грн. – єдиний податок.
Офіційні трансферти – 62 млн. грн., з них 1 млн. 
995 тис. грн. спеціальний фонд.
Видаткова частина бюджету – 159 млн. грн. з них 
103 млн. грн. – виплата заробітної плати:
91,1 млн. грн. – освіта;
9,5 млн. грн. – охорона здоров’я (МЦЛ – 5,9 млн. 
грн., на ЦПМСД – 3,6 млн. грн.);
9 млн. грн. – соціальний захист населення;
7,4 млн. грн. – культура;
15 млн. грн. – ЖКГ (113 тис. грн. – КПТГ «Гадячте-
плоенерго»; 2,8 млн. грн. – ВУ ЖКГ; 1,6 млн. грн. 

– збір і вивезення сміття та відходів; 8 млн. грн. – 
благоустрій; 2,2 млн. грн. – відшкодування різниці 
в тарифах на теплоенергію; 431 тис. грн. – утриман-
ня та розвиток автотранспорту).
1,9 млн. грн. – поточний ремонт доріг. Капітальні ре-
монти не проводили;
663 тис. грн. – придбання генератора
212 тис. грн. – заходи з ліквідації надзвичайних 
ситуацій;
1,1 млн. грн. – територіальна оборона;
4 млн. грн. – субвенції на ремонт доріг;
500 тис. грн. – заходи з територіальної оборони Ми-
ргородського району;
181 тис. грн. – користування камерами 
спостереження;
489 тис. грн. – субвенція до державного бюджету;
47,4 млн. грн. – інші непередбачувані заходи (з ко-
штів резервного фонду).
Міський голова заявив, що генератори для критич-

ної інфраструктури громади будуть використовува-
тись лише під час блекаутів – використання їх під 
час планових погодинних відключень електроенер-
гії недоцільне.

Депутати затвердили рішення про придбання стан-
ції супутникового інтернету StarLink за 40 тис. грн., а 
також ще одного генератора за 60 тис. грн. 

За Програмами на 2022 рік було виділено:
388 тис. грн. – ВУ ЖКГ;
10 тис. грн. – КП «Добробут»;
320 тис. грн. – КП «Гадяч-житло»;
159 тис. грн. – благоустрій;
1 млн. грн. – КПТГ «Гадячтеплоенерго» на придбан-
ня генератора;
100 тис. грн. – цільові фонди;
83 тис. грн. – на функціонування Пунктів 
Незламності;
144 тис. грн. – освіта;
17 тис. грн. – соціальний захист.
Депутати затвердили виділення фінансової під-

тримки для КП «Гадяч-агро», але суми чи призначен-
ня коштів не озвучували. Проте, міський голова анон-
сував звіти керівників всіх комунальних підприємств 
про фінансову діяльність за 2022 рік. 

Також, планується придбання гаражного приміщен-
ня для КП «Сарське».

Земельні питання
Продовжили договори оренди для АТ «Полтавао-

бленерго» та ТОВ «Вентиляторний завод «Горизонт».
Затверджене рішення про проведення інвентариза-

ції земельної ділянки, по вул. Набережна Псла – біля 
річки Грунь. Міська рада планує створити там зону 
відпочинку.

Депутати відмовили у поновленні договорів оренди 
землі СФГ «Лідія» загальною площею 1002 га, оскіль-
ки орендар не сплачував орендну плату. Із них 741 га 
сіножатей та 261 га ріллі.

Влад Лидзарь

ПРОЕКТ «АРМІЯ ВІДНОВЛЕННЯ» 

КУПЛЯТЬ STAR LINK, 
ДОПОМОГА «ГАДЯЧ -АГРО»

У Полтавській області станом на 11.12.2022р. за-
хворюваність на гострі респіраторні інфекції (включ-
но з COVID-19) зростає, але не перевищує базовий 
рівень (епідемічний поріг - 521,9).

За попередній 49 тиждень в області на гострі респі-
раторні інфекції захворіло 3667 осіб, показник захво-
рюваності – 260,2 на 100 тисяч населення, що на 50% 
нижче базового рівня (епідемічного порогу). Дітей 
захворіло 1701, що складає 46% від усіх захворілих.

Госпіталізовано 126 хворих, що складає 3,4% від 
кількості захворілих.

Проти грипу в області щеплено 3386 осіб в т.ч. за 
останній тиждень – 1154 осіб.

У Гадяцькому районі за попередній тиждень на ГРІ 
захворіло 88 осіб, з них дітей- 35 (39,8%).

Випадків грипу не зареєстровано. 
Показник захворюваності на ГРІ серед населення 

району цього тижня 172,0 (на 100 тис. населення), 
по м. Гадяч 220,8 (на 100 тисяч населення), що від-
повідає низькому рівню інтенсивності епідемічно-
го процесу.

Проти грипу з початку епідсезону (2022-2023 р. 
р.) зроблено 158 щеплень в т.ч. за останній тиждень 
– 113.

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

ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ МАРЧЕНКО, 1976 року 
народження, інвалід 3 групи.
Має серйозне захворювання: ЗЛОЯКІСНА 
ПУХЛИНА НИРКИ.
Потрібна термінова операція. Просимо всіх 
небайдужих фінансової допомоги, щоб 
врятувати йому життя.
«Приватбанк»: карта № 5168 7451 1989 5552 
Марченко Юрій Васильович.
«Полтавабанк»: карта № 4029 0110 1223 3587 
Марченко Надія Миколаївна (мама).

У Полтавській області склали перелік доріг дер-
жавного значення та розробили карту-схему, де ви-
значили черговість розчищення автошляхів. Про 
це на апаратній в Полтавській ОВА повідомив на-
чальник Служби автомобільних доріг області Іван 
Краповницький.

У першу чергу розчищатимуть ділянки для забез-
печення обороноздатності держави:

автодороги М-03 Київ-Харків-Довжанський; М-22 
Полтава-Олександрія; Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запо-
ріжжя (через м. Кременчук)-Маріуполь (на ділянці 
від смт Градизьк до межі Полтавської та Кіровоград-
ської областей); Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеля-
ки-Решетилівка; Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кремен-
чук (через с. Бочки).

У другу чергу працюватимуть на  ді -
лянках:  Р-11 Полтава-Красноград;  Р-60 
Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин.

На решті автомобільних доріг розчищатимуть про-
їзну частину та оброблятимуть протиожеледними ма-
теріалами лише спуски та підйоми.

Для консультування споживачів додали 28 контактних 
телефонів усіх об’єднаних філій та дільниць 
«Полтаваобленерго». Про це повідомили в товаристві 12 
грудня. За новими номерами можна дізнатися про всі види 
відключень, їхні причини та тривалість. Телефонувати можна 
з 8:00 до 20:00 щодня з понеділка по п’ятницю.
Інформують споживачів за наступними телефонами: 
Миргородська об’єднана філія – 066 85 00 195;
Гадяцька дільниця (колишній Гадяцький район) –  
066 85 00 015;
У «Полтаваобленерго» також збільшили кількість операторів 
довідкового центру. Він працює цілодобово, без вихідних. 
Зателефонувати можна за номерами: 097-202-02-07, 050-
305-99-10, 093-170-25-33, (0532) 510-910.

«БМ»

СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

УВАГА! ТЕРМІНОВО!

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ 
КОНСУЛЬТАЦІЙ

ЯКІ ДОРОГИ 
РОЗЧИЩАТИМУТЬ ВІД СНІГУ
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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

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	

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

Корів, биків, телят,
коней, свиней
Представники 

м’ясокомбінату

ЗАКУПОВУЄМО ДОРОГО

0677298056
0999169992Те

л.
 

Куплю БИКІВ, КОРІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ, КІЗ

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

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)

тел.тел. 093 0106631 093 0106631

КУПИМО КУПИМО 
ПАЇПАЇ

Тел. 067 460 31 83
КУПИМО ПАЙ 

Тел. 0661808984, 0684839984

Підприємство закуповує 
ДОРОГО
СВИНЕЙ

СВИНОМАТОК

Тел. 066 629 64 05

КУПЛЮ СВИНЕЙ
ДОРОГО

продовжує збір речей 
у гарному стані

 для організації інвалідів.
Хто має охайні, у 

гарному стані, одяг,
 взуття, постільну білизну приносьте 
до приміщення організації інвалідів, 

ДОПОМОЖИ 
БЛИЖНЬОМУ

яке знаходиться за адресою:
 м. Гадяч площа Соборна,21 

з 8.00 до 12.00

Долучайтеся до акції
Редакція газети 

«Базар Медіа в Україні» 

17 грудня — 
Варвара — 
покровителька 
гірників і жінок. 
На це свято 
дівчата готували 
вареники з маком 
чи сиром. 
18 грудня — 
Сава — батько 
зимового Миколи.
На Сави жінки 
збиралися в 
рукодільницькі 
гурти, бо прийшла 
пора «і савити, 
і варварити, 
і куделю 
кучматити». Хто 
ж не працював, 
то казали: 
«Савила та варварила і сорочки собі не справила».
19 грудня — Святий Миколай, подарунки діставай
Він захисник усіх бідних і знедолених. 
Та найбільше його пошановують діти, 
для яких він почесний охоронць. 
22 грудня - День святої Анни. День зачаття 
Пресвятої Богородиці. До кінця року залишається 
9 днів. День зимового сонцестояння.

МИКОЛИНІ СВЯТА 
— ВАРВАРИ, САВИ 
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Вітаємо

Щороку, у стінах Гадяцького профільного 
ліцею проводиться благодійний ярмарок. 
У цьому році, керівництво школи не 
відмовилось від започаткованої традиції та 
вирішило зібрати ще й кошти на підтримку 
Збройних Сил. Тож, у вівторок, 13 грудня 
двері школи гостинно були відкриті для всіх 
бажаючих. Ми також були запрошені на захід.

У холі школи завершувались останні приготування. 
Учні та вчителі прикрашали столи, розставляли цін-
ники. До речі, більшість представлених товарів були 
виготовлені турботливими руками матусь: смаколи-
ки, прикраси та аксесуари, свічки та натуральні фі-
то-чаї, еко-сумки. Одних тільки солодощів я нараху-
вав було понад сотню видів. Ціни доволі прийнятні 
від 10 до 20 гривень.

Відразу стало зрозуміло, що до такого масштабного 
ярмарку готувались серйозно, адже він зайняв кори-
дори двох поверхів. 

Під час урочистого відкриття присутні вшанува-
ли хвилиною мовчання загиблих воїнів-випускни-
ків: Руслана Пономаренка, Олександра Корнійка та 
Богдана Параки. Після цього, директор школи Ольга 
Беседа привітала всіх присутніх та подякувала за ак-
тивність педагогічному колективу, батькам та учням 
школи. Зазначила, що підтримка Збройних Сил пра-
цівниками школи, розпочалася з 24 лютого і триває 
до сьогодні. Від маскувальних сіток та окопних сві-
чок, до продуктів харчування та медикаментів – все 
це від щирого серця і з вірою у Перемогу передавали 
на передову. А також розповіла про мету благодійно-

го заходу – збір коштів на придбання авто. На завер-
шення урочистостей, всіх присутніх було запрошено 
взяти участь у ярмарку і вже за кілька хвилин примі-
щення школи наповнилось дитячим сміхом. Атмос-
фера ярмарку так зачаровувала, що і «продавці» і по-
купці відчували особливе піднесення, розуміючи, що 
вони, таким чином, надають посильну допомогу тим, 
хто їх захищає.

Поки діти активно торгували смаколиками та при-
міряли на себе нові аксесуари з державною симво-
лікою, нас познайомили із працівниками школи, які 
виготовляють окопні свічки, фіто-чаї та буряковий 
вітамінний салат. 

Ярмарок тривав близько двох годин, за такий 
короткий проміжок часу вдалось зібрати 
41 тисячу 328 гривень. Кошти вирішили 
передати Ігорю Шульженку, батькові одного 
із учнів школи, який у складі 58 бригади 
захищає нашу країну від загарбників. 
Неймовірно приємно, що діти показують активну 

громадянську позицію та мають підтримку від до-
рослих. Учасникам та ініціаторам ярмарку вдалось 
створити дружню та теплу, майже родинну атмос-
феру. Діти, долучаючись до таких заходів, відчува-
ють, що роблять щось потрібне і корисне, формують 
у собі активну громадянську позицію людей, небай-
дужих до потреб та проблем інших. Так виховується 
справжній дух українців та розуміння, що разом – ми 
непереможні.

Влад Лидзарь

БЛАГОДІЙНИЙ ЯРМАРОК:
ЗА ДВІ ГОДИНИ ПОНАД 40 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
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БУДИНКИ
Продаж

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

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

	� БУДИНОК, вул. Першотрав-
нева. Дуже гарний стан, два 
гаражі, підсобні приміщення, з/д, 
фруктові дерева. Тел. 0503751528

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

	� БУДИНОК, с. Броварки. Газ, 
вода. Тел. 0955338675

	� БУДИНОК, с. Лисівка. Є газ, 
вода у дворі, господарські спо-
руди, з/д. Деталі по телефону. 
Тел. 0505449665 

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

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

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

КВАРТИРИ
Продаж

 

	� КВАРТИРА, пров. Прокопо-
вича, 2А. Індивідуальне опалення, 
повний завершений ремонт. Тел. 
0675312909 

	� 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. 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., центр міста, вул. 
Полтавська. З/п 68,7 м.кв., 1-й 
поверх, індивідуальне опалення. 
Ціна договірна. Тел. 0953115816. 

	� 3-КІМН.кв., 46 м.кв., 1-й 
поверх, у зручному місці, поруч 
школа, лікарня, дитячий садочок. 
Євроремонт, сантехніка вся 
нова, подвійні двері, індивіду-
альне опалення. Терміново. Тел. 
0505387106

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

ЗНІМУ

	� КВАРТИРУ 1-3 кімнатну, сім’я 
із 4-х осіб. Тел. 0687373889

ЗДАМ

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.

	� ЖИТЛО комфорт-класу. На 
тривалий термін та подобово. 
Тел. 0956751072

	� БУДИНОК, подобово та бри-
гаді у відрядженні, центр міста. 
Тел. 0502933421

	� БУДИНОК, р-н Заяр, на три-
валий термін. Автономний 
газовий котел (працює без 
електроенергії), груба. Теплий, 
затишний. Зручності на вулиці. 
Тел. 0953255822

	� 1	КІМН.	кв., подобово, р н 
Черемушки. Тел. 0501607067

	� БУДИНОК, р-н пивбази, 
поряд магазин, з/д вокзал. Тел. 
0502933421

	� 3-КІМН. кв., центр міста, р-н 
Приват Банку. Повністю вме-
бльована, телевізор, пральна 
машина, бойлер, Інтернет та 
кабельне ТБ. Перший поверх. 
На тривалий термін. Тел. 
0663120600, 0964949009

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

	� МАГАЗИН навпроти «Полта-
ва-Банк», площа 37 м.кв. Тел. 
0957686030

ГАРАЖІ
Продаж

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

0682833419

АВТО
Продаж

	� VW	Golf-6, 2012 р.в., 
небитий, нефарбований. Газ/
бензин 1,6. Гарний стан. Оригі-
нальний пробіг. Детальніше по 
телефону. Тел. 0503751528

	� VW	Golf-5, 2007 р.в., бензин 
1,4, чорний колір. Ціна дого-
вірна. Тел. 0999549155.  

	� ЛУАЗ	«Волинь», 1993 р.в., 
двигун ВАЗ, газ/бензин, рейка 
Volkswagen, БЕЗ. Гума нова, 
стан добрий. Тел. 0985593384

МОТО
Продаж

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

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

	� З/Ч	до	ГАЗ-2410	(Волга). 
До УАЗ: «кенгурятник», піддон 
масляний. Тел. 0667011653, 
0975799474

РІЗНЕ
Продаж

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0669568122

	� КРИХТА мармурова, бочки 
залізні 200л., ємність 2 куб., 
залізо оцинковане 2х1м., 2мм. 
Колонка газова 2010 р.в. Яблука 
зелені, калина в пучках, кар-
топля дрібна, сухофрукти, 
капуста. Тел. 0506867885

	� РУШНИЦЯ ІЖ-27, 12 калібр. 
Рушниця ТОЗ-54, 16 калібр. Тел. 
0501974298

	� ДРОВА. Тел. 0986599869
	� ПРАЛЬНА	МАШИНА автомат 

«Атлант». Ціна договірна. Тел. 
0957423588, 0684830471

	� ДРОВА твердих порід. 
Доставка. Тел. 0666681515

	� СІНО в тюках. Доставка. Тел. 
0995139836

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0506740355

	� ПШЕНИЦЯ. Тел. 0669568122
	� ДРОВА рубані твердих порід. 

Тел. 0995644611 
	� ДРОВА рубані твердих та 

м’яких порід. Доставка. Тел. 
0957998288

	� МАКУХА соняшникова від 
виробника. Ціна від 6,50 грн./кг 
з доставкою. Тел. 0689189253, 
0500548849

	� ШВЕЙНА	МАШИНКА ножна 
і ручна «Подольська». Тел. 
0989542346.

	� ТЕЛЕВІЗОР	«Thomson», 
розмір екрану 42х32, кольо-
ровий, 2008 р.в. м., Гадяч. Тел. 
0999533821.

	� МЕБЛІ. Стільці. Бак для 
зерна. Сітка рабиця. Палатка. 
Каністри. Велосипед та 
взуття дитячі. Ботинки чоло-
вічі, р.42. Плащ. Штани ватні. 
Телевізор. Відеомагнітофон, 
колонки. Китайська роза. Тел. 
0955711574.

	� ПШЕНИЦЯ, кукурудза. Тел. 
0502817310

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

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильні камери, пральні машини, 
мікрохвильові печі, телевізори. 
Гума, диски. Тел. 0953094117

	� ШАФА з антресоллю. 
Яблука «сніговий кальвіль». Тел. 
0993006533. 

	� БЕТОНОМІШАЛКА, без 
двигуна – 1000 грн. Човен 
дерев’яний, 3-метровий, новий, 
3000 грн. Тел. 0502049434. 

	� КУРТОЧКА зимова на хлоп-
чика 10-11 років. Тренажер, 
коляска, ліжечко, акордеон, 
чобітки зимові. Тел. 0662180357.

	� ВІДДАМ	диван безко-
штовно, б/в. Мікрохвильова 
піч, килими (недорого). Тел. 
0502045073.   

	� ДУБЛЯНКА сіра, радянського 
в-ва, майже нова, р. 50-52 – 900 
грн. Тел. 0508689028. 

	� КНИГИ б/в, 20 грн./шт. Газети 
1 грн./шт. Тел. 0952264923.

	� ДВЕРІ міжкімнатні із візерун-
частим склом. Одвірки, завіси 
(комплект). Колір «каштан», р. 
2х0,7м. Нові, фабричні. Тел. 
0952563138, 0952264923.

	� БУРЯК кормовий. Велосипед 
дитячий. Тел. 0984219200.  

	� ЯБЛУКА «сніговий кальвіль». 
Домашні, без хімобробки. Тел. 
0665895177. 

	� ЯБЛУКА «сніговий кальвіль», 
7 грн./кг. Тел. 0664952874. 

	� ТЕЛЕВІЗОР «Philips» діаго-
наль 32». Повністю в робочому 
стані. Тел. 0665747145.

	� КВІТКА алое. Вік 5 років. Ціна 

150 грн. Тел. 0507666196.
	� КАРТОПЛЯ дрібна. Дешево. 

Тел. 0661464510

ТВАРИНИ
продаж

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

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

	� ПОРОСЯТА в’єтнамські, 
маленькі. Кабан на заріз. Кро-
лики. Тел. 0995483090

	� НУТРІЇ різного віку. Тел. 
0501974298

	� ЛОШАК молодий, ручний. 
Тел. 0667158368

	� КОЗИ дійні. Недорого. Тел. 
0666479963

	� КРОЛІ молоді - 250 грн. Кро-
лиця - 350 грн. Тел. 0508689028

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

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

	� ВУДОЧКИ, спінінги, котушки, 
блешні та інше для риболовлі, 
б/в. Тел. 0958057544. 

	� ДИВАН або куточок в хоро-
шому стані. Тел. 0504763820. 

	� БУДИНОК у м. Гадяч із з/д за 
7 тис. у.о., можливо і дорожче. 
Розгляну всі варіанти. Тел. 
0502382613

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ	посвідчення	
тракториста серія ЕА №097975 
від 27.07.2022 року категорії А1, 
В2, В1 видане на ім’я Владис-
лава	Олександровича	Жепка

ПОСЛУГИ

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

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, каналі-
зація. Встановлення лічильників, 
бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій). (12)

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

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ.	Вантажні 
перевезення ЗІЛ-САМОСКИД. 

Привезу: пісок, щебінь, гран-
відсів. Вивезу сміття, тощо. 
Доставка по місту та району. 
Тел. 0667030045, 0987650405

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ. Ван-
тажні перевезення	по місту та 
району. Вивезу сміття. При-
везу пісок, щебінь, гранвідсів 
та інше. Тел. 0508383313, 
0677019393

	� ВИКОНАЮ	всі	внутрішні	
роботи: шпаклівка, гіпсо-
картон, плитка, ламінат, клейка 
шпалер, встановлення унітазів 
і ванн, фарбування стін, стель. 
Тел. 0506852900

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

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	
по району, Україні:	ЗІЛ-130 до 
7 т. самоскид; Mercedes Vario 
до 5т., самоскид; Mercedes 
Sprinter до 2,5т., бортовий. 
Дрова. Цегла б/в, щебінь, пісок, 
глина, чорнозем, плити ПКЖ, 
гранвідсів та ін. Послуги екска-
ватора. Тел. 0501881470

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	пилососів, холодиль-
ників, чистка бойлерів та іншої 
електротехніки. Виїзд майстра. 
Зварювальні роботи, пайка. 
Тел. 0997199623. (Олександр)

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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ	
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

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

	� РОЗПИЛ	ДЕРЕВ будь-
якої складності. Пиляю дрова 
на чурки. Тел. 0502300290, 
0684837033 (Юрій)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН, м/х пічок, м’ясорубок, 
мультиварок, блендерів-ком-
байнів, пилососів, хлібопічок, 
духових шаф, інвекторних 
зварок, зарядних пристроїв, 
«болгарок», дрилів та ін. Виїзд 
на замовлення. Досвід роботи 

5.01.2023

12 років. Доступна ціна. Тел. 
0957423588, 0684830471

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

	� ВИКОНАЮ	ВСІ	ВНУТРІШНІ	
РОБОТИ: штукатурка, шпа-
клівка, відкоси, гіпсокартонні 
та малярні роботи. Сантехніка, 
укладка плитки, ламінат, шпа-
лери та все що вам потрібно. 
Швидко, недорого! Якість гаран-
тована! Тел. 0954110091

	� САНТЕХНІЧНІ	ТА	ЕЛЕКТРО-
МОНТАЖНІ	РОБОТИ	будь-
якої складності. Вода, опа-
лення, каналізація. Монтаж 
генераторів. Електропроводка. 
Швидко, якісно. Тел. 0991977427 
(Богдан)

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 

 � В продовольчий магазин у м. 
Гадяч потрібний ВАНТАЖНИК. 
Тел. 0504044106

 � Запрошуємо на роботу 
МАЙСТРІВ	АБО	БРИГАДИ	з	
ремонту	житла та підсобних 
робітників. Звертатись офіс 
«Гарант-комплексний ремонт 
житла» за адресою м. Гадяч 
вул. Героїв Майдану 5/1. Тел. 
0669923177

 � В продовольчий магазин в 
м. Гадяч потрібні ПРОДАВЦІ. 
Тел. 0504044106

 � На роботу в дружній колектив 
потрібен ОФІСНИЙ	СЛУЖБО-
ВЕЦЬ. Освіта:професійна тех-
нічна,вища. Галузь знань: бух-
галтерський облік. Стаж роботи: 
1 рік. Знання ПК, комунікатив-
ність, відповідальність, бажання 
працювати та дізнаватись і 
навчатись новому обов’яз-
ково. Тел. 0504044106

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

1

46

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
4

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

	� КУПЛЮ	МОТОЦИКЛИ 
виробництва СРСР (ВОСХОД, 

ІЖ, ДНІПРО).  
Тел. 0660073589
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Cумуємо, пам’ятаємо

Ім’я уродженця Гадяча, полковника Армії 
Української Народної Республіки Степана 
Лазуренка (1892–1969) мало відоме на Бать-
ківщині. Хоча його життєвий шлях, чітка гро-
мадянська позиція, безперечно, заслугову-
ють не тільки на добру пам’ять нащадків, а й 
пильну увагу з боку істориків та краєзнавців. 
Цьогоріч 130-річчя від дня народження цьо-
го борця за незалежність України у 20 століт-
ті згідно з Постановою ВР про пам’ятні дати 
і ювілеї відзначається на державному рівні. 
Він брав активну участь в Українській рево-
люції 1917 – 1921 рр., був спочатку курінним, 
а з 16 листопада 1918 р., – командиром Пер-
шого українського козацького ім. гетьмана Б. 
Хмельницького полку, який, на думку деяких 
дослідників, і започаткував відродження наці-
ональної Української Армії. Як свідчать дже-
рела, саме ця національна військова частина 
8 серпня 1917 р. на ст. Пост Волинський біля 
Києва першою пролила кров за молоду со-
борну самостійну Державу. Цього дня потяг 
з богданівцями було підступно обстріляно 
московськими кирасирами та донськими ко-
заками, жертвами нападу тоді стало 16 коза-
ків убитих і 30 поранених. Пропонуємо для 
широкого загалу розвідку про нашого земляка, котрий 
власними кроками міряв широкі простори України у бо-
ротьбі за її волю, переживши при тому і радість блиску-
чих перемог, велич державності, і смуток та гіркоту від 
невдач та поразок.

Юні роки. На фронтах 1-ої світової
Степан Лазуренко народився 15 (за ст. стилем) 28 

грудня 1892 р. у козацькій родині в м. Гадячі Полтав-
ської губернії. У цьому гетьманському містечку про-
йшло його дитинство, тут він почав відвідувати нижчу 
школу, а згодом і хлоп’ячу гімназію. Отримавши серед-
ню освіту, перебрався до Полтави – деякий час вчився 
на учительських курсах. Однак послужитися на освітній 
ниві йому не вдалося. З 1914 р. наступали події, що до-
корінно змінили його подальший життєвий шлях і сві-
тогляд. З початком Першої світової війни юнак добро-
вольцем зголошується піти на фронт, та потрапляє до 
офіцерської школи у Петергофі. Поступове погіршен-
ня політичної військової ситуації на російсько–німець-
кому фронті відбивало тоді реальне співвідношення сил 
не на користь російської імперії. Опісля кількох місяців 
напружених занять у школі, попав у це пекло і молодий 
офіцер Степан Лазуренко, який з перших днів свого пе-
ребування на фронті проявляв неабияку хоробрість і від-
вагу, зокрема, під час тяжкого бою з мад’ярським заліз-
ним полком та прориву фронту біля с. Корнілівки (1915 
р.). А згодом, за виявлення особистої мужності під час 
військових операцій, Степана Лазуренка було відзначе-
но золотою зброєю та Георгіївським хрестом від самого 
генерала Брусилова. Лютнева революція в росії заста-
ла нашого земляка у Саратові вже старшиною 91–го пі-
шого запасного полку, куди він був відряджений після 
2-річного перебування на південно-західному фронті. На 
той час демократичні процеси стрімко відбувалися у вій-
ську. І в частині «саратовської залоги було заініційовано 
«Товариство вояків–українців», кількість яких поступо-
во зростала. «Єдиною його (Товариства) метою було, – 
як згадував через багато літ сам Степан Лазуренко, – ви-
явити та об’єднати всіх вояків–українців, пробуджувати 
в них національну свідомість, інформувати та обмінюва-

тись взаємно думками про перебіг по-
дій національної революції в Україні». 
Співтворець першої регулярної 
української військової частини

У ході внутрішніх дискусій щодо під-
тримки Центральної Ради та україні-
зації війська, безпосереднє зацікавлен-
ня у Товаристві виявили до утворення 
в Києві Богданівського полку, коман-
диром якого було призначено підпол-
ковника Юрка Капкана. А співтворцем 
цієї першої регулярної національної 
української військової частини у трав-
ні 1917 р. (наш земляк тоді зголосився 
в Генеральний Секретаріят Військових 
Справ і був призначений на курінного 
2-го куріня Богданівського полку) став 
колишній штабс–капітан царської ар-
мії Степан Лазуренко, який чітко вже 
усвідомлював необхідність збройної 
боротьби за Українську Державу. Піс-
ля першого організаційного етапу сво-
го становлення Богданівський полк, що 
входив до складу Запорозької дивізії, 
складався із 16 сотень, налічував 4000 
старшин і козаків, найбільш свідомої, 

патріотично настроєної молоді. У переважній своїй біль-
шості, це були далеко не «зелені» хлопці, а вже обстріля-
ні й обкурені, з великим досвідом, набутим у боях Схід-
ної Прусії, під Варшавою, Львовом, Перемишлем вояки 
(чимало їх, свого часу, було відзначено найвищими на-
городами за хоробрість). 18 травня 1917 року на Пер-
шому всеукраїнському військовому з’їзді було офіцій-
но затверджено полк, як військову одиницю, богданівці 
одержали від Військового клубу ім. гетьмана Полубот-
ка малиновий прапор з портретом Б. Хмельницького, 
вишитий черницями Фролівського монастиря, і скла-
ли під ним присягу. 

Упродовж трьох років богданівці мужньо боролися 
проти душителів незалежності України – більшовиць-
ких військ Муравйова, добровольчої армії Денікіна та 
інших войовничих зграй. Богданівці боролися за волю 
свого народу, залишаючи могилки та рясно поливаючи 
своєю кров’ю шлях після боїв, не схиливши малинового 
прапора і не склавши жодного разу зброї перед чисель-
ним ворогом. Тяжкої втрати зазнав полк перебуваючи і у 
Полтаві, де 15 грудня 1917 р. у вестибюлі Європейського 
готелю (нині за адресою по вул. Небесної сотні, 16) було 
підступно вбито підосавула богданівців Юрка Ластов-
ченка. І все ж, незважаючи на чисельні провокації з боку 
більшовиків, шалену агітацію проти українців, до полку 
увесь час прибували добровольці. Зокрема, лише з пол-
тавської духовної семінарії до них зголосилося 43 учні. 
Золотими літерами до героїчного літопису українсько-
го війська записано шлях богданівців від Києва до Дону, 
бої за Арсенал, Крути, Гребінку, Полтаву та ін. Так під 
час оборони Києва від червоних банд Муравйова у січ-
ні 1918 року Штабом охорони Києва Лазуренкові було 
доручено охороняти Державний банк. У його розпоря-
дженні перебувало лише 40-50 козаків. А у цей час уже 
горів будинок голови Центральної Ради Михайла Гру-
шевського, більшовики захопили Поділ і просувалися на 
Володимирську гору. Тож рятувати цінності для україн-
ського уряду доводилося під щільним вогнем окупанта.   

Особливо важкими для козаків видалися походи по-
чатку зими 1918–1919 рр., коли за наказом командира 

Запорозької дивізії Петра Болбочана богданівці виру-
шили на найнебезпечніші рубежі, охорону східних і пів-
нічних кордонів України. Починалися сильні морози з 
вітрами, доводилося долати великі снігові замети. Але 
старшини і козаки на чолі із полковником Лазуренком, 
не маючи навіть достатньо теплого одягу, з боями просу-
валися вперед, спочатку на Харківщину, а згодом і до Сі-
чеслава (Дніпро). Саме завдяки нашому землякові Бог-
данівський та Полтавський полки вдалося тоді вивести 
з більшовицького оточення біля Лозової і провести че-
рез місцевості, опановані Махном. 

У своїх спогадах Лазуренко описує не тільки героїчні 
рейди своїх побратимів, а й сумні реалії часу. «Проходи-
ли містечками й селами, де нас байдужими очима спосте-
рігало населення, серед якого було дуже й дуже багато 
молодих, здорових чоловіків, що недавно повернули-
ся з фронту. Їм було байдуже, а то й дивно, чому ми ве-
демо війну і ось тепер, залишивши рідних своїх і близь-
ких, ходимо в холоді й голоді, простуючи невідомо куди 
на захід. Їм була байдуже наша визвольна боротьба, бо 
вони вже були інфіковані большевицькою заразою. На 
наш заклик стати до наших лав, вони мовчки, потихень-
ку, непомітно ховалися за жінок та старших чоловіків і 
зникали». 

Так сталося, що нашого земляка після виснажливих 
переходів двічі підкошував плямистий тиф. І останній 
раз це сталося в листопаді 1919 р., коли після відходу 
Української армії за Збруч, Степан Лазуренко був зали-
шений з обмороженими ногами в шпиталі у Ярмолин-
цях (Поділля). Українська армія відходила на Захід все 
далі, запорожці пішли з Любарта в Перший зимовий по-
хід, але вже без свого командира.

Еміграційні роки життя 
Про них поки що маємо обмаль відомостей. Спочат-

ку, довгі роки перебуваючи під більшовиками, колишній 
полковник ретельно переховується, згодом (у 40-х) ви-
їжджає з німцями до Чехословаччини, перебуває у тру-
дових таборах Німеччини. Опісля багатолітніх поневі-
рянь, 1950 р. нарешті осідає у США. 

Протягом 50–60-х, незважаючи на вік, бере досить по-
мітну участь у громадському житті діаспори в США. Він 
багато пише до україномовних часописів, виступає на 
святах і річницях із приводу знакових подій перед міс-
цевою громадою Детройта та ін. Він і на чужині прагне 
послужити рідній для нього Україні – зокрема, намага-
ється занотувати пам’ятні події української революції 
1917–1921 рр., згадати пройдений героїчний шлях Бог-
данівського полку, незабутні зустрічі і розмови з провід-
никами першого уряду УНР, своїх побратимів. 

27 лютого 1969 року Степан Лазуренко відійшов у 
вічність, отримавши свій останній притулок на відомо-
му українському пантеоні–цвинтарі Бавнд–Бруку, що 
біля Нью–Йорка.

Вічна пам’ять тим, хто у різні часи жертовно боронив 
нашу волю і державність. Про життя цих патріотів ма-
ють знати наступні покоління. А їх справу продовжують 
сучасні Збройні сили України, які неодмінно здолають 
новітніх російських загарбників.

Тарас Пустовіт, заступник директора Державного архіву 
Полтавської області, заслужений працівник культури 

України, голова Полтавського міського товариства 
«Просвіта» імені Т. Шевченка

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА 
ПОЛКОВНИКА АРМІЇ УНР 
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Розгадайте кросворд та отримайте ПОДАРУНОК!

Щомісяця ми обиратимемо одного переможця після 
отримання відповідей на кросворд та розмови по 
телефону.

Чекаємо на ваші відповіді та дзвінки за 
номером – 099 - 256-43-15.

Проєкт створено ГО "Криголам" задля підвищення інформаційної безпеки українців
і боротьби з неправдивою інформацією, що поширюється в медіа. 

СКАНУЙТЕ QR-КОД
ТА ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ
ПРО НАШ ПРОЄКТ

У кросворді представлені головні фейки, які лунають у публічному просторі під час 
повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Фейк - це щось несправжнє, 
недостовірне, сфальсифіковане, те, чим замінюють дійсне, реальне, достовірне. 
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Цьогоріч 6 серпня виповнилося 140 років 
від дня народження Михайла Крата (1892-
1979) — уродженця Полтавщини, україн-
ського військового діяча. У 2010 році по-
бачила світ книга споминів та його статей 
«Козацькому роду нема переводу» у місті 
Бетезда північноамериканського штату Ме-
риленд. Упорядниками стали донька Ми-
хайла Крата – Ніна Крат-Черняк та онуч-
ка Ганя Черняк. Книга надійшла від них зі 
США на мою лохвицьку адресу 9 років тому.

Нащадок козаків Гадяцько-
го полку: «Що рід наш україн-
ський, я знав з малих років»
Починається книга із цікавого документу: 

«Ми нижче підписані свідчимо, що означе-
ного Матвія Крата, маючого в уїзді (районі) 
Гадяцькім своє довільне помістя (нерухо-
мість, землю), предки, прадід Іван, будучи 
в полку Гадяцькім знатним військовиком, а 
дід Хведір значковим товаришем, а рівно ж 
і батько сотником, з давніх-давен служили в 
українськім Гадяцькім полку після звичаю 
української служби, з власного свого бла-
гоприобрітеного (чесно придбаного) шля-
хетського майна… 1795 року…». «Оце пер-
ший документ, що зберігся по страшному 
катаклізмові наших днів, – зазначає М. Крат, 
– На жаль, родич наш, пастор Павло Юрі-
євич Крат чомусь переклад зробив з мос-
ковської мови й він втратив свою вартість. 
А цей же Павло Крат оповідав мені, що рід 
наш походить з Болгарії, звідкіля вийшов 
до Чехії при царі Симеоні (це, якщо не по-
миляюсь, часи нашого Ярослава Мудрого). 
Там, в XI віці предок наш граф Крат боров-
ся проти німців. Вони його війська розбили, 
а йому відрубали голову. Фонетично наше 
прізвище дуже подібне до чеської мови, а 
в Чехії нібито й досі знаходиться гора, що 
зветься Кратова. Але це тільки родові ле-
генди, а правда є та, що наші предки були 
козацькими старшинами Гадяцького пол-
ку. Павло Крат ще розказував, що рід наш 
не тільки стародавній, козацький, а й шля-
хетський. Один з наших предків брав участь 
разом з польським військом у поході на Мо-
скву. Коли ж польське військо, не отримав-
ши належної платні, збунтувалось і покину-
ло свої позиції й королевича Владислава під 
Москвою, тоді наш предок зі своєю гадяць-
кою сотнею привів королевича Владислава 
до його батька – короля Зиґмунта III, який 
саме тоді облягав Смоленськ. За ту служ-
бу наш предок одержав в 1612 році поль-
ське шляхетство. Пізніші наші предки були 
значковими й бунчуковими товаришами. 
Один з них був соратником гетьмана Ма-
зепи, брав участь в бою під Полтавою проти 
царя Петра 1-ого в 1709 році, і після програ-
ного бою вийшов з Мазепою на еміґрацію. В 
1795 році цариця Катерина II надала Кратам 
«дворянство» (російське шляхетство) на тій 
підставі, що предки Григорія Матвійовича 
Крата в часи гетьманщини були вже шлях-
тичами раніше», – продовжує генерал Крат. 
«В 1812 році, цар Олександер І, для заспо-
коєння самостійницьких настроїв «малоро-
сійського дворянства» дозволив формувати 
українські козацькі полки. Тоді Москві було 
трудно через наступ Наполеона, і тому вона 
дурила нашу шляхту надією на поворот ко-
зацьких вольностей та традицій. Вищезга-
даний Григорій Крат служив у 6 Чернігів-
ському Козацькому полку малоросійського, 
тобто українського, війська. Наше Кратів-
ське гніздо – Красна Лука коло Гадяча. Ба-
гато селян в Красній Луці носять прізвище 
Крат. Прадід мій Григорій не хотів ділити 
його поміж своїми дітьми, а все зоставив 
старшому синові Архипові. А Огієві, мойо-
му дідові, дав освіту й казав «служити царе-
ві», тобто іти до війська, бо земля всю роди-
ну не вигодувала б. Так рід наш поділився 
на Архиповичів і Огієвичів. Перші були не 
тільки по крові, але й по культурі, а часто і 
з переконань – українцями. А Огієвичі, себ-
то та лінія, до котрої я належу, не завжди ви-
знавала себе українцями, забула рідну мову, 
розповзлася по всій Росії, і тільки прина-

лежність до шляхти «полтавської губернії» 
в’язала її з рідною землею та українським 
народом. Дід Огій був щирим українцем, не 
міг без сліз читати підпільного тоді Шев-
ченка, що був його сучасником. Жонатий 
був з панною Ганною Серно Солов’євич – 
донькою священика, хорошого шляхетсько-
го роду з Білорусі. Діда я не пам’ятаю, бо він 
умер в 1874 році. А бабку пам’ятаю дуже до-
бре; вона вмерла в Кишиневі, де жила у сво-
їх синів Сергія й Володимира. Батько мій, 
Микола Огійович, народився 29 квітня 1855 
року в Новоселицях на австрійському кор-
доні, де дід Огій був тоді начальником мит-
ного уряду. Дід Огій мав багато синів. Усіх 
їх віддавав до Полоцького Кадетського Кор-
пусу. Батько мій скінчив цей корпус в 1872 
році. В 1874 році батько вступив до Павлов-
ської Військової Школи в Петербурзі і по-
чав службу в царській гвардії – Лейб Гвардії 
Єгерському полку. З тим полком батько від-
був російсько-турецьку війну 1877/78 рр., 
бився під Телішем, переходив Балкани. Пі-
зніше батько вийшов з полку і перейшов до 
Павловської Військової Школи, котру сам 
закінчив і став там офіцером-вихователем… 
В 1889-му році батько оженився з панною 
Єкатериною Вікторовною Протопоповою, 
донькою поручника лейб Гвардії кінної ар-
тилерії на пенсії Віктора Гавриловича Про-
топопова, а 6-го серпня 1892 року, народився 
я. Два роки пізніше народився мій брат Бо-
рис. Він згинув у 1-ій світовій війні в 1915 
році під Перемишлем, будучи прапорщиком 
54-ого Сибірського стрілецького полку. В 
1895 році батько мій був підвищений з ран-
ги капітана до ранги полковника Гвардії з 
переведенням у армію до 145 піхотного Но-
вочеркаського полку. Тоді наша родина пе-
ребралася на передмістя Петербургу – Охту, 
де народилась моя сестра Тетяна (вмерла в 
Кишиневі 1897 року). Були ще в мене два 
братики Гавриїл і Андрій, що померли ма-
ленькими перед моїм народженням. В 1896-
му році батька мого перенесли до Кишине-
ва в Молдавії, де ми були всього 9 місяців. 
Це були мої перші спомини з того чудесно-
го краю. Коли батько був командиром пол-
ку у фортеці Ковно, на Литві народився брат 
мій Віктор, що згідно з останніми відомо-
стями в сорокових роках, був інженером хе-
міком в Петербурзі, тоді Ленінграді. В році 
1900 батька знов перевели до Катериносла-
ва, де він до 1904 року командував 134 піхот-
нім Феодосійським полком. Полк цей скла-
дався майже виключно з українців. Я цілими 
днями, з дозволу батька але на журбу мамі, 
перебував з солдатами, заприязнився з ба-
гатьма, навчився українських пісень і почав 
говорити по-українському. «Ох, какой ужас, 
ребйонок по-хахлацкі разґаваріваєт» – бід-
калася мама-росіянка… Що рід наш україн-
ський, я знав з малих років від батька, який 
був гордий тим, що «ми дворянство заслу-
жили шаблями…», – підсумовує генерал 
Крат, який завдяки книзі своїх споминів по-
вертається на свою рідну землю із довголіт-
нього і незаслуженого забуття.

Як бачимо, Михайло Миколайович Крат 
походив з української старшини Гадяцько-
го полку. Одержав освіту в кадетських кор-
пусах у Сумах і в Петербурзі. В році 1911-
му по закінченні Павловської офіцерської 
школи в Петербурзі отримав ранґ підпоруч-
ника 93-го піхотного Іркутського полку в 
Пскові. Під час Першої світової війни був 
чотири рази поранений і нагороджений бо-
йовими орденами, включно з орденом свя-
того Юрія 4-го ступеня (за бій під Лодзю 
в 1914-му році, коли був поранений трьо-
ма кулями). Тоді ж він одержав сербський 
орден «Звізду Караґеорґія» 4-го ступеня з 
мечами. За відзначення в боях і по вислу-
зі Михайло Крат був ступнево підвищува-
ний у ранґах. В грудні 1916 року, маючи 24 
роки, вже був підполковником, а в 1917 році 
– полковником.

Військовик Армії УНР
У передньому слові книги спогадів Ніна 

Крат-Черняк та Ганя Черняк зазначають, що 

«…Різні автори згадували його в еміґрацій-
ній пресі як про визначного старшину армії 
Української Народної Республіки в часі ви-
звольної боротьби в роках 1918-1920. Пізні-
ше історик Лев Шанковський зараховував 
його до відомих військових авторів, а пись-
менник і побратим генерала Юрій Тис-Кро-
хмалюк наголошував, що статті його це вар-
тісний матеріял для дослідників новітньої 
історії України. Про молодість генерала 
можна коротко сказати, що він, як молодий 
«малоросійський дворянин Полтавської гу-
бернії» в той час (початок ХХ-го століття) 
не думав інакше про своє майбутнє, як про 
офіцерську службу в російській царській ар-
мії. Та, відчувши клич крови своїх козацьких 
предків, перейшов в 1917-му році на служ-
бу Україні. І служив їй вірно, сумлінно і з 
любов’ю до кінця життя…». До того ж, ге-
нерал Крат, за влучним висловом Патріар-
ха Мстислава, протягом всього життя був 
відданим  сином Української Православної 
Церкви. А ще, як стверджують, – він не лю-
бив вислову «змагання» замість «боротьба», 
говорив, що про змагання говоримо, коли 
мова про спорт, а в боротьбі ллється кров і 
жертвується молоде життя за велику, світлу 
ідею – за волю України. За ту ж ідею боро-
лися й гинули нові борці-воїни Української 
Повстанської Армії в роки Другої світової 
війни.

Генерал залишив по собі спогади про жит-
тя – про події, як він сам їх пережив. Він на-
зиває їх цікавими, а були ж вони також не 
легкі і часто небезпечні. Про буревійні часи 
минулого століття збереглися численні стат-
ті генерала. Добрим доповненням до них є 
посмертні згадки його сучасників, які зустрі-
чалися у воєнних обставинах чи на еміґрації. 

10 грудня 1917 року полковник Крат всту-
пив на службу Української Народної Респу-
бліки. Під час боїв у Києві був помічником 
начальника оперативного відділу штабу Ки-
ївської Військової Округи. Пізніше, в роках 
1918-1920, служив на різних становищах в 
дивізіях: Одинадцятій Піхотній, Другій За-
порозькій, Третій Залізній і Окремій Кінній. 
Брав участь у повстанні проти гетьмана Ско-
ропадського, в боях проти большевиків і т. 
зв. «Добровольчої» російської армії генера-
ла Денікіна. 12-го жовтня 1919 року 8-й пі-
хотний Чорноморський полк під командою 
полковника Крата розбив під селом Бала-
нівкою (околиця Бершаді на Поділлі) 50-ий 
Білостоцький полк на Поділлі. 50-ий Біло-
стоцький полк Денікіна, взяв в полон біля 
600 офіцерів і солдатів. Під час Першого Зи-
мового Походу полковник Крат був началь-
ником штабу Запорозької Дивізії (у праці 
полковника Доценка «Зимовий Похід» по-
дані оперативні накази, опрацьовані полков-
ником Кратом). Влітку 1920 року полковник 
Крат їздив у складі Української Військової 
Місії до кватири т. зв. «Русской армии гене-
рал барона Врангеля» для нав’язання кон-
такту та узгіднення бойових операцій проти 
«червоних». Полковник Крат був лицарем 
«Залізного Хреста» (за Зимовий Похід) і ка-
валером ордена Симона Петлюри.

На еміграції
По закінченні Визвольної Боротьби він 

перебував у Польщі, де працював як бух-
галтер. Від 1944 до 1945 року М. Крат був 
членом дирекції Союзу Українських Коо-
ператив у Холмі. У 1946 році за ініціативи 
генерала Крата (підвищений у ранзі в 1945 
році) і при його активній участі було орга-
нізовано в таборі в Ріміні т. зв. «Народний 
Університет», у якому впродовж восьми мі-
сяців для аудиторії до 800 осіб, викладались 
українознавчі дисципліни. Михайло Крат 
викладав історію України. Ще з часів сво-
єї служби в московській армії й пізніше був 
викладачем у підстаршинських і старшин-
ських школах. Після звільнення з полону, в 
роках 1948-1950, працював як бухгалтер Ге-
нерального Церковного Управління в Анг-
лії, а в грудні 1951-го року він прибув до 
США, до Детройту, де до 1959 працював на 
фабриці, аж до виходу на пенсію. В Детройті 

наш земляк був одним із директорів кредит-
ної спілки «Самопоміч» та активним учас-
ником Парафіяльної Ради української па-
рафії св. Покрови. Весь час від закінчення 
Визвольної Боротьби Михайло Крат брав 
жваву участь у громадському житті. Виго-
лошував реферати-промови на запрошення 
українських організацій та на національних 
українських святах. Написав чимало статей 
на громадсько-політичні й історичні теми. 
Михайло Крат помер 8 серпня 1979 року, 
проживши 87 років, похований в Савт Ба-
унд Бруку.

Пора подбати про увічнення пам’яті
У своїй записці від 6 грудня 1943 року 

Михайло Крат звертався до своєї рідні та 
близьких: «…На Холмщині, один за другим 
падають від ворожих стріл активні українці. 
Є чутки, що й моя праця та скромна особа не 
всім до вподоби. Отже, треба бути до всьо-
го готовим. По смерті моїй, може схоче доня 
моя переказати своїм дітям, якщо їх, дасть 
Бог, матиме, про свій рід та про Діда, а зреш-
тою навіть найближчі мені мало знають про 
моє минуле. Тому, щоб не було їм соромно, 
коли люди по моїй смерті спитають їх про 
батька, а вони не знатимуть про його життя 
докладних даних, я й пишу оце свою коро-
теньку біографію. А як не спитають, і ніхто 
не згадає, нехай так і буде, все ж якийсь слід 
по мені зостанеться, а тяжко вмирати, не зо-
ставляючи по собі нічогісінько…».

Сподіваюся, ця стаття стане скромним 
внеском у справу увічнення пам’яті про на-
шого славного земляка, який виборював не-
залежність від білих і червоних московітів. 
Маю надію, що читач тепер більше довідався  
про українського патріота-військовика, зна-
менитого уродженця міста Гадяч на Полтав-
щині Михайла Миколайовича Крата, гене-
рал-хорунжого Армії Української Народної 
Республіки, нагородженого свого часу Геор-
гіївськими хрестами за мужність, сербським 
орденом – «Звізда Караґеорґія» 4 ступеня з 
мечами, а пізніше – Залізним Хрестом, ор-
деном Симона Петлюри та іншими військо-
вими нагородами.

Настав час назвати на честь Михайла Кра-
та вулицю у Гадячі, встановити меморіальну 
дошку, створити документальний фільм. На-
ціональна пам›ять – це наша зброя за серця 
і розум українців у цій столітній війні. Нині 
справу Крата і його сподвижників продов-
жують ЗСУ, які неодмінно здолають крива-
вих московських путінських зайд.

Олександр Панченко, адвокат, доктор 
права Українського Вільного Університету, 

місто Лохвиця для Полтавського офісу УІНП

ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ
ІЗ ДОВГОЛІТНЬОГО ЗАБУТТЯ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Прийшов час радiти життю i умiло використовувати 
можливостi, що вiдкриваються. Сприятливий тиж-
день для змiн, почати можна зi свого iмiджу, про-
довжити - стилем спiлкування i роботи. Не втра-

чайте часу дарма, готуйтеся до свята, зараз ви можете легко 
знайти творчi способи рiшення проблем. У четвер на роботi 
можливий невеликий конфлiкт, але вiн швидко вирiшиться. 
Вихiднi днi - прекрасний час для спiлкування з рiднею i дiтьми, 
вдасться обiйтися без суперечок.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
На початку тижня можливий певний збiй в планах, 
а заразом - у вiдчуттях i настрої. Проте панiкувати 
не варто, незабаром перед вами вiдкриються новi 
можливостi. До кiнця тижня ви маєте право розра-

ховувати на прилив енергiї i гармонiзацiю внутрiшнього свiту. 
Ваша загострена проникливiсть сприятиме дiловим або про-
фесiйним успiхам. У четвер у вас з`явиться можливiсть одер-
жати вiдразу декiлька джерел доходу, правда, не варто пере-
оцiнювати свої сили i хапатися за все пiдряд. Субота вiдмiнно 
пiдходить для пошуку подарункiв.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
Цього тижня ви зможете вигiдно представити 
вашi дiловi якостi, що сприятливо вiдобразиться 
на ваших професiйних успiхах. Здатнiсть мрiяти i 
утiлювати свої мрiї в життя допоможе вам впора-
тися з будь-якими перешкодами i труднощами, що 

зустрiчаються на вашому шляху. Смiливий задум може стати 
повнiстю можливим, причому вже зараз. Вам буде потрiбна 
точнiсть, методичнiсть i дисциплiна, якi в поєднаннi з органi-
заторськими здiбностями можуть творити дива. Перед вами 
вiдкриються всi дверi, вас чекає любов i радiсть.

РАК	(22.06	-	23.07).
Цього тижня не варто втрачати часу дарма. Не зу-
пиняйтеся на досягнутому, смiливо перестрибуй-
те через чергову кар`єрну планку. При цьому не 
варто вiдмовлятися вiд запрошення друзiв або вiд 
галасливої корпоративної вечiрки, ви добре розва-

житесь. У п`ятницю довiртеся порадам супутника життя, вони 
освiтять навiть тонкi нюанси в назрiлiй проблемi. У суботу 
можливостi для здiйснення планiв як нiколи великi.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Тиждень насичений враженнями i повен подiями. 
Намагайтеся використовувати свою рiшучiсть для 
рiзких, але своєчасних i необхiдних змiн. Цього 

тижня все йде на лад в руках. Ви зможете впоратися майже 
зi всiма важливими справами, якi потрiбно завершити цього 
року. Намагайтеся дiяти за велiнням почуттiв, i все у вас вий-
де. У вихiднi вельми вдало пройдуть побачення.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Намагайтеся не бути занадто егоцентричними, 
озирнiться, навколо вас теж багато тонких, чуйних 
i вразливих людей. Будьте коректнi у спiлкуваннi 
з ними. Будьте мудрi i розсудливi, робiть iншим 
тiльки те, що хотiли б зробити для себе. У другiй 

половинi тижня варто зайнятися пiдготовкою до свята. Не за-
будьте нарядити ялинку i купити подарунки.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Цього тижня проявляйте бiльше активностi i твор-
чої iнiцiативи на роботi. Забудьте про те, що таке 
лiнь i утомленiсть, працюйте стiльки, скiльки змо-
жете. I у вас вийде реалiзувати вашi прагнення i за-

думи. У четвер варто допомогти тому, хто про це попросить. 
В кiнцi тижня не сидiть вдома, вибирайтеся до друзiв, пове-
селiться на корпоративi. Особливо вас радуватиме спiлку-
вання з дiтьми, тiльки не варто потурати абсолютно всiм їхнiм 
примхам. Обмежтеся парою десяткiв.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
Ваша енергiя i натиск зроблять великий вплив 
на всiх, з ким очiкується спiлкування. Бажання 
видiлитися з натовпу може привести вас до дав-
ньої мети. Пропозицiї про роботу, схоже, посипа-
лися на вас, як з рогу достатку. Ви зможете одер-
жати прибуток, але не забувайте i про вiдпочинок, 

про свято, про канiкули, якi скоро почнуться. Займiться на-

веденням ладу в будинку, i вiн стане затишнiшим i комфорт-
нiшим.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
Присвятiть першу половину тижня рiшенню на-
болiлих проблем. Ваша здатнiсть знаходити вiрнi 
шляхи може стати в нагодi. Подумайте про вiдповi-
дальний крок кар`єрними сходами, звiльнiться вiд 

зайвих емоцiй, вони можуть стати перешкодою. Атмосфера 
на роботi позитивно впливатиме на вашу працездатнiсть, i ви 
зможете завершити важливий проект. Намагайтеся зрозумiти 
близьких людей i не протиставляйте себе їхням принципам. 
Недiлю присвятiть покупцi подарункiв.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
Цей тиждень може принести серйознi змiни в про-
фесiйнiй сферi. Задумайтеся про духовне вдоско-
налення. Вашi плани i цiлi проходитимуть перевiрку 
на життєздатнiсть. На роботi вам можуть пред`яви-

ти надмiрно жорсткi вимоги, що загрожує спровокувати кон-
флiктну ситуацiю. Прислухайтеся до мудрих порад людей 
старшого поколiння. Скоро все налагодиться. Дiти порадують 
вас своїми успiхами.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Бажано провести новорiчну нiч у сiмейному колi, ви 
i так рiдко буваєте вдома, доставте радiсть близь-
ким людям. Саме час затiяти генеральне приби-
рання i прикрасити будинок гiрляндами. На роботi 
спробуйте об`єктивно оцiнити себе, не занижуйте 

свою самооцiнку. Проявiть стараннiсть i доробiть необхiднi 
справи. Вашi успiхи будуть помiченi i винагородженi началь-
ством.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Вам необхiдно продумати i рацiоналiзувати ме-
тоди вашої роботи, спробуйте не витрачати зайвi 
сили на суєту i порожнє спiлкування. Вам дуже 
важливо не створювати собi перевантажень. У 
сiм`ї можливi конфлiкти, засмучення i розчаруван-

ня. Важливо усвiдомити проблеми, а не вдавати, що їх немає. 
Якщо вас попросять про допомогу, не вiдмовляйтеся, але й не 
приймайте тягар чужих проблем на свої плечi. Недiлю краще 
провести в комфортнiй для вас обстановцi.
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