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105 років тому – 22 січня 1918 року – Українська 
Народна Республіка проголосила незалежність 
і боролася за право бути «самостійною, ні 
від кого незалежною, вільною, суверенною 
державою українського народу». Цей факт 
абсолютно руйнує твердження російської 
пропаганди, буцімто Українська держава ніколи 
не існувала, її вигадали більшовики.
Радянська та російська пропаганда завжди 
нав’язували нам переконання, що українці 
діляться на «східняків» і «западенців». Проте 
в сучасному спротиві російській агресії ми 

довели свою згуртованість и спільне прагнення 
жити у вільній державі, яка сама визначає 
майбутнє. Таким чином, антиукраїнська 
пропаганда зазнала краху.
Нині Україна продовжує боротьбу за 
незалежність і соборність. Тому соборність 
залишається на порядку денному національних 
завдань. Цілісність буде цілковито відновлена 
після того, як Україна звільнить усі території, 
захоплені ворогом. 
Соборність – мета Перемоги.

ВЕРТАЄМО СВОЄ. 
УКРАЇНСЬКИЙ СПРОТИВ 
РОСІЙСЬКІЙ ОКУПАЦІЇ

Детально на стор.2

РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ!
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«На дворі стояла зимова погода та крі-

пкий сивий мороз. Снігом вкриту Софій-
ську Площу залили маси народу, –так 
описує день проголошення Акта Злу-
ки у 1919 році в спогадах «Від легенд 
до правди» Лонгин Цегельський – по-
літик, дипломат, на той час був секрета-
рем іноземних справ ЗУНР. –По боках 
площі військо, наші Січові Стрільці, що 
у французьких шоломах виглядали ще 
рослішими, утворили чотирикутник, 
призначений для духовенства і пред-
ставників держави. Українські прапо-
ри лопотіли у вітрі на високих щоглах. 
Ось так виглядала Софійська Площа, 
коли о 12-й вполудне ми, західноукраїн-
ська делегація в силі 65 голов, Директо-
рія та придніпрянський уряд і штаб, за-
їхали на неї військовими самоходами. 
Ми стояли двома групами – представни-
ки двох українських земель. По галиць-
кому боці переважно селяни в своїх міс-
цевих ношах, по боці Придніпрянців самі 
інтелігенти. По галицькому боці старші 
люди, деякі сивоволосі, по боці Придні-
прянців відносно молоді люди. Між га-
личанами я був один із наймолодших; 
між Придніпрянцями Чехівський, Вин-
ниченко, Петлюра і Мартос – хоч дещо 
молодші від мене – були найстаршими. 
Та ось пролунала команда почесного ку-
реня: «Позір!» і прапор його схилився 
до половини. Десь на Печерську залу-
нав перший гарматний стріл. Рівночасно 
з першим стрілом загули дзвони на Мазе-
пинській Дзвіниці Софійського Собору. 
З великої брами Собору вийшла церков-
на процесія: золототкані корогви, блиску-
чі патериці, духовенство в святочних ри-
зах. Після молебню заграв марш і почали 
рухатися військові колони. Лави за ла-
вами…понад 10 000. Першою появилася 
кіннота – Придніпрянці. Коні чудові, ко-
заки один в одного! Їхали свобідно, по-ко-
зацьки вигукуючи «Слава!». Публіка ві-
тала їх одушевлено. За кіннотою полки 
піхоти. Салютували шаблями. Аж ось пу-
бліка, нагло загуділа, закричала: «Слава! 
Слава! Слава!». В залізних шоломах, рос-
лі, стрункі наближалися Січові Стрільці. 
Наче могутня, думкою керована маши-
на, ішли їх лави – самопевні, здисциплі-
новані. Увесь час, як вони проходили жи-
вою рікою гриміло «Слава!» За полками 
Київських Січових Стрільців чути тяж-
кий гуркіт. Це артилерія. Польові гарма-
ти, батареї за батареєю. А далі мортири, 
гаубиці. По чотири пари коней тягне їх. 
Залізо бряжчить якось грізно. Накінець 
кілька панцирних авт. За панцирниками 
кіннота і кінець дефіляди». Так 22 січ-
ня 1919 року відбувалося офіційне уро-
чисте проголошення злуки Наддніпрян-
ської та Західноукраїнської Народної 
республіки. Невдовзі уряд УНР залишив 
Київ, який захопили більшовики. Більшу 
частину Західної області УНР окупували 
польські війська, Північну Буковину – 
румунські, Закарпаття відійшло Чехосло-
ваччині. За часів радянського панування 
на Наддніпрянщині проголошення неза-
лежності УНР (22 січня 1918) і День Со-
борності не відзначали і згадки про ці по-
дії були заборонені. На Західній Україні 
та на еміграції українці, наскільки дозво-
ляли обставини, зберігали традицію від-
значення злуки. 

1926
У США Український народний союз 

зі сторінок газети «Свобода» закликав 
українців зібратися в Українському на-
родному домі, щоб «показати, що собор-
ність живе в наших серцях, що ідея со-
борної України рівнозначна у нас з ідеєю 
вольної України, що ми готові боротись за 
неї, поки не впадуть кордони, що покра-
яли Україну, і доки всі частини України 

не стануть одним тілом раз і навіки». Під 
час урочистої академії, організованої Со-
юзом українських товариств Нью-Йорка 
активісти збирали грошові пожертви, які 
використовувалися на потреби інвалідів 
українських армій та для українських ін-
ституцій у Чехо-Словаччині.

1932
31 січня 1932 року українські громади 

штату Нью-Йорк влаштували масштаб-
не святкування Дня Соборності в Укра-
їнсько-американському горожанському 
клубі у Водервліт. 700 запрошених гос-
тей із задоволенням слухали промови ке-
рівників українських громад. На завер-
шення ухвалили резолюцію з протестом 
проти переслідувань поляками україн-
ського населення на західноукраїнських 
землях. Резолюцію надіслали до Ліги На-
цій, урядів США та європейських дер-
жав. Пожертви, які вдалося зібрати під 
час заходу передали Українській військо-
вій організації. 

1935
16-ту річницю Злуки українці містеч-

ка Пассейк штату Нью-Джерсі поєднала 
з вшануванням пам’яті Михайла Грушев-
ського. 22 січня 1935 року в українській 
церкві відбулася Служба Божа. Увечері 
– урочиста академія і святковий концерт, 
на якому виступав хор Лисенка. 

1939
Після набуття автономії Карпатською 

Україною її уряд урочисто відзначив 20-
ту річницю проголошення Злуки. День 22 
січня 1939 року став символом національ-
ного єднання жителів краю з українцями 
по інший бік Карпат.

«Від самого ранку поїзд за поїздом 
вбігає, українське населення спішить 
до столиці (м. Хуст) на маніфестації, –
зі спогадів письменника Василя Гре-
нджі-Донського. –Довжезний ряд селян-
ських возів з близької околиці, вантажні 
самоходи з дальших сіл, а поїзди з най-
дальших закутин привозять учасників. 
Тисячі возів, роверів, авт, заповнили біч-
ні вулиці. Сотні, ба тисячі синьо-жовтих 
прапорів по вулицях, ці дві барви сьогод-
ні домінують. Уніформи, народні одяги 
з різних околиць по хустських вулицях 
маком цвітуть. Зразу можна розрізнити з 
одягу: Гуцульщина, Хустщина, Волівщи-
на, Севлющина, навіть із далекої Ужан-
щини та Середнянщини людей повно. Це 
ж річниця української соборності, вели-
ке свято! Під синьо-жовтими прапорами 
маршують із різних напрямків, найбіль-
ше від станції, з піснями на устах. Біля 
тридцять тисяч учасників зійшлося з ці-
лої Карпатської України. Це найбільші 
збори, які я під цими зеленими Карпата-
ми бачив за останнє двадцятиріччя.

Десь біля одинадцятої години після Бо-
гослужби сформувався величезний похід, 
замаяли сотні прапорів і ми перейшли з 
площі Волошина на головну вулицю. Ор-
кестри заграли українські походові пісні. 
Старинний хустський замок ще не бачив 
такого величавого всенародного здвигу! 
Під звуки маршових пісень легко маршу-
вати, радість, утіха і якась невимовна гор-
дість підносить душу. Три години тривав 
похід вулицями нашої столиці і аж біля 
чотирнадцятої години розпочались свя-
точні збори на площі. Вже речники про-
мовляли з півтора години, як з’явився 
прем’єр Волошин, що якраз прибув з по-
дібних зборів у Білках. А в Білках учасни-
ки вигукували: «Геть з чехом міністром, 
хочемо міністра українця!»

1940-ві
Організація українських націоналістів 

та Українська повстанська армія 22 січня, 
як День державності та соборності Укра-
їни визнавали за одне з найбільших наці-
ональних свят. ОУН мала на меті розбу-
дову незалежної української держави на 

всіх українських етнічних землях.
«За Українську Самостійну Собор-

ну Державу!» –їхнє гасло. Присяга воя-
ка Української Повстанської Армії мала 
такі слова: «Я, воїн Української Повстан-
ської Армії, взявши в руки зброю, уро-
чисто клянусь своєю честю і совістю пе-
ред Великим Народом Українським, 
перед Святою Землею Українською, пе-
ред пролитою кров’ю уcix Найкращих 
Синів України та перед Найвищим Полі-
тичним Проводом Народу Українського: 
Боротись за повне визволення всіх укра-
їнських земель і українського народу від 
загарбників та здобути Українську Са-
мостійну Соборну Державу». Наказ ко-
мандира з’єднання груп «33» військової 
округи «Турів» Кайдаша за грудень 1944 
року зобов’язував:«1. Провести підготов-
ку до відсвяткування річниці Свята Со-
борності (22 січня) та Свята Крут. 2. Під-
готовити відділи до прийняття присяги 
на Свята Крут». А директивний документ 
командування армії «Напрямні та план 
виховно-політичної роботи в УПА» від 
1 січня 1945 року в розділі «Національні 
свята» чітко визначав, що «В дні 22 січ-
ня перевести з вояками та командним 
складом Свято Соборності і незалежнос-
ті українських земель. Кличі на це свя-
то такі: «Cлaвa Укpaiнськiй Caмoстiйнiй 
Coбopнiй Дepжaвi!», «Xaй живe Укpaїн-
ськa Haцioнaльнa Peвoлюцiя!»

«День 22 січня - це наше найбільше 
національне свято, свято - Самостійної 
й Соборної Української Державності! - 
йдеться у наказі ОУН від 22 січня 1946 
року. - Ідеал 22-го січня - це наш всена-
родний ідеал, наше прагнення і наша ціль! 
Присягаємо, що не зложимо зброї, не пе-
рервемо боротьби, не завернемо з шляху 
Національної Революції, доки знову не 
здійснимо цього Великого Святого Ідеа-
лу, доки не здобудемо Української Неза-
лежної Держави!»

1955
20 січня 1955 року в конгресі США ми-

трополит Української православної цер-
кви США Іоан Теодорович та протоі-
гумен Чину святого Василія Великого 
(чернечий орден Української греко-като-
лицької церкви) Микола Когут “з нагоди 
роковин української державності і собор-
ності” провели молитву “За український 
народ та його волю

1956
Українське національне об’єднання Ка-

нади звернулося до українських осеред-
ків, парафій у Торонто із закликом: «...у 
День Державності і Соборності на до-
мівках піднести український національ-
ний прапор і канадійський державний 
прапор».

1959
В газеті «Місія України» за кві-

тень 1959 року йшлося про таке: «Се-
ред держав, що не визнали у 1918 році 
Української республіки були США, 
уряд яких у 1933 році визнав СССР. 
Отже, фактично санкціонував загар-
бання большевицькою росією України. 
В останніх роках в урядових колах США 
помітна «ревізія» настанови щодо Укра-
їни. Ми є свідками того, що в Конгресі 
США з нагоди роковин 22-го січня від-
правляється Молитва за Україну, а в 

кільканадцятьох стейтах губернатори 
проголошують «Український День» з ви-
вішуванням на ратушах міст українського 
національного прапору, включно із спіль-
ною резолюцією Конгресу в справі про-
голошення Президентом кожного 22-го 
січня Днем Української Незалежності на 
всьому терені США».

1989
В УРСР перше відзначення Злуки від-

булося у Львові 22 січня 1989 року. Ор-
ганізували його члени Марійського то-
вариства «Милосердя» та Української 
гельсінської спілки. На подвір’ї собору св. 
Юра зібралися львів’яни для участі у мо-
лебні, який проводив монах греко-като-
лик. Міліція не заважала, натомість пред-
ставники Російської православної церкви 
увімкнули музику з гучномовців.

1990
21 січня 1990 року в Україні відбува-

ється одна з найбільших у Централь-
но-Східній Європі масових акцій – «жи-
вий ланцюг» – як символ єдності східних 
і західних земель України. Вона приуро-
чена 71-ій річниці Акта Злуки. За нео-
фіційними підрахунками, учасника-
ми «живого ланцюга» стають від одного 
до трьох мільйонів людей. Узявшись за 
руки, вони створють безперервний лан-
цюг від Івано-Франківська (оскільки 
саме це місто у 1919 році було столицею 
ЗУНР) через Львів до Києва. Оскільки 
день Злуки (22 січня) припадав на поне-
ділок, то організатори вирішили прове-
сти акцію напередодні, у неділю. Бо за-
діяти стільки людей у будній день було 
б неможливо. «Живий ланцюг» простяг-
нувся практично на 700 км. Акція засвід-
чила, що українці подолали страх перед 
комуністичною партією і готові проти-
стояти тоталітарному режимові. 30 років 
тому ця подія стає провісником падіння 
СРСР і відновлення незалежної України. 
«Це перша спроба публічно відзначи-
ти роковини української самостійної со-
борної держави, «поклонитися УНР і 
ЗУНР», -із записки ідеологічного відді-
лу ЦК Компартії України про плани полі-
тичних акцій Народного руху України на 
січень 1990 рік і заходи щодо їх нейтра-
лізації, -Живий людський ланцюг має, за 
задумом його ініціаторів, символізувати 
єдність західних і східних земель Укра-
їни, єдність духовної культури україн-
ського народу, єднання церков, а головне 
– показати наскільки населення респу-
бліки підтримує Рух. Переконати лідерів 
НРУ у недоцільності організації живо-
го ланцюга, його безплідності не вдало-
ся. Вони наполягають на проведенні цієї 
акції і мають намір звернутися до партій-
них і радянських органів за допомогою в 
її здійсненні». 

2020-ті
З 1999 року День Соборності був запро-

ваджений указом Президента України на 
державному рівні. А «живі ланцюги», які 
символізують єдність українського наро-
ду уже стали традиційними для відзна-
чення Соборності. У Києві такий ланцюг 
проходить через міст Патона, що з’єднує 
правий та лівий береги столиці. У 2021 
році, коли пандемія внесла корективи в 
життя цілої планети, українці влаштува-
ли символічний ланцюг єднання у соці-
альних мережах. 

А нині Україна відстоює свою незалеж-
ність та бореться за соборність своїх зе-
мель з тим самим агресором, що і в 1919 
році. І лише разом, об’єднавши зусилля 
усіх громадян України по обидва боки 
Дніпра, ми зможемо зберегти нашу краї-
ні і повернути окуповані росією території. 

Наталя Слобожаніна, співробітниця 
Українського інституту національної пам’яті 
(за матеріалами Центрального державного 

архіву зарубіжної україніки)

ЯК ВІДЗНАЧАЛИ УКРАЇНСЬКУ СОБОРНІСТЬ 
ПІСЛЯ ПРОГОЛОШЕННЯ АКТА ЗЛУКИ

ЄДИНІ, ЯК НІКОЛИ
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ОДНИМ РЯДКОМ
Із 9.01.2023 року Юрія Георгійовича Шніта 

начальника Лубенського районного управління 
Головного управління Держпродспоживслуж-
би в Полтавській області в установленому зако-
ном порядку призначено на посаду виконуючого 
обо’язки начальника Миргородського районно-
го управління Головного управління Держпрод-
споживслужби в Полтавській області Наказ № 
6-о від 09.01.2023 року.

******
Уряд, планує розглянути і встановити нові по-

казники щодо виплат при народженні дітей. Згід-
но законопроекту №7044 розмір виплат при на-
родженні дитини становитиме: перша дитина – 50 
тис. грн., друга дитина – 100 тис. грн., третя і 
кожна наступна – 150 тис. грн.

******
11 січня у Петрівці-Роменській відбулася хо-

кейна гра між ХК «КАЖАНИ» с. П- Роменська 
та ХК «ДАКСИ» м. Гадяч. З рахунком 7:3 пере-
могу здобули «КАЖАНИ».

******
Гадяцьку вишиту сорочку хочуть внести до на-

ціонального переліку елементів нематеріальної 
культурної спадщини. Нитки кольору індиго та 
поєднання рослинних і геометричних орнамен-
тів вирізняє Гадяцьку вишивку з-поміж інших 
технік вишивання.

******
У ліцеї № 4 імені Лесі Українки провели спар-

такіаду волейболу, «Різдвяні канікули-2023». 
Змагалися 9 команд із 5 територіальних гро-

мад: І місце – Сергіївський ліцей;
ІІ місце – Мартинівська школа; ІІІ місце – Пе-

трівсько-Роменський ліцей.
******

В Україну завезли генераторів сумарною по-
тужністю як один енергоблок АЕС, – повідомляє 
Forbes. Потужність всіх завезених пристроїв за-
галом становить щонайменше 1 ГВт.

******
Полтавщина увійшла до трійки регіонів Украї-

ни, де найбільше медиків-переселенців знайшли 
роботу за фахом. В нашій області працевлашту-
валися 310 фахівців.

******
Гадяцький профільний ліцей ім. Є. П. Кочергі-

на перейменовано у рамках декомунізації. Із 12 
грудня – Гадяцький профільний ліцей імені Т. Г. 
Шевченка Полтавської обласної ради.

******
«Гадяцький борщ» за тиждень напакували 1050 

наборів сухих страв, більше 150 смаколиків, 55 
банок засобів від кашлю, трав’яні чаї, теплі нос-
ки і «сидушки». Невдовзі, все поїде нашим вої-
нам на фронт.

Рішенням виконкому сільської ради за № 169 ство-
рили комісію з перейменування назв вулиць і про-
вулків, які пов’язані з СРСР та державою-окупан-
том росією. 

Комісію створено відповідно до Законів «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», «Про присвоєння 
юридичним особам та об’єктам права власності імен 
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святко-
вих дат, назв і дат історичних подій»; «Про правовий 
статус та вшанування пам’яті борців за незалежність 
України у XX столітті» (ст. 5 п. 4.), «Про заборону 
пропаганди російського неонацистського тоталітар-
ного режиму, акту агресії проти України з боку росій-
ської федерації як держави-терориста».

Комісія має проаналізувати усю топоніміку грома-
ди та визначити перелік топонімів, які звеличують, 
увіковічують, пропагують або символізують держа-
ву-окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та 
культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здій-
снювали військову агресію проти України та інших 
суверенних країн, державну тоталітарну політику 
та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції 
(опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за 
критику тоталітарного радянського та тоталітарно-
го російського режиму, зокрема й громадян України, 
які мешкають на тимчасово окупованих територіях 
України або тимчасово перебували на території дер-
жави-окупанта та стали жертвами переслідування з 
боку російських репресивних органів. А ще комісія 
напрацює пропозиції й готуватиме довідки відповід-
но до встановленого переліку. Після цього ініціативи 
комісії винесуть на громадське обговорення на офі-
ційному сайті Петрівсько-Роменської сільської ради. 

Очолила комісію голова постійної депутатської ко-
місії сільської ради з гуманітарних питань Світлана 
Білик. До цієї дорадчої інституції увійшли місцеві 
депутати, співробітники виконкому сільради, краєз-
навець з села Ручки Володимир Мовчан, вчителька 
історії з села Березова Лука Тетяна Троян, бібліоте-
карі, ветерани російсько-української війни, учасни-
ки добровольчого формування тероборони, керівни-
ки сільських будинків культури, також регіональний 
представник Українського інституту національної 
пам’яті у Полтавській області Олег Пустовгар.

«Деколонізація топоніміки має на меті недопущен-
ня повторення злочинів російського неонацистсько-
го й комуністичного режимів, відновлення історич-
ної справедливості, усунення загрози незалежності, 
суверенітету, територіальній цілісності та національ-
ній безпеці України. Приємно, що Петрівсько-Ромен-
ська громада не стоїть осторонь», — кажуть у Полтав-
ському офісі УІНП.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової 
трансформації.

Сервіс «Дія» відкрив запис на бета-тест обміну 
п’ять старих ламп на п’ять нових — енергоощадних. 
Долучитися можуть громадяни України віком від 18 
років. Забрати лампи можна буде на найближчому 
відділенні Укрпошти.

Фахівці розповіли, що перехід на LED-лампи cко-
ротить споживання на 7-10% в моменти пікового на-
вантаження. Це допоможе суттєво зменшити дефі-
цит електроенергії в системі.

Через найбільший ефект економії забезпечувати-
муть спочатку обласні центри і великі міста. До кінця 
лютого лампочки мають надійти і до найменших сіл.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, 12 січня, 
зустрічався з головами громад Полтавщини. У пові-
домленні міністра зазначено, що спільна взаємодія 
місцевої влади та Міністерства охорони здоров’я сьо-
годні дають позитивні результати. 

Наразі одне з основних завдань - покращення до-
ступу сільського населення до якісних медичних 
послуг:

- покращення матеріально-технічної бази лікарень;
- розвиток сімейної медицини на місцях та залу-

чення молодих кваліфікованих фахівців в сільську 
місцевість;

- пріоритетний процес - посилення якості медич-
них послуг в сільській місцевості та формування ме-
режі надання первинної; медичної допомоги

- діяльність приватних сімейних лікарів;
Голови громад мали можливість поставити прямі 

питання і отримати вичерпні відповіді. 
На зустрічі була озвучена пропозиція придбати 

магнітно-резонансний томограф для Гадяцької МЦЛ, 
яка є опорним закладом і надає медичну допомогу 
жителям колишніх Гадяцького, Лохвицького та Зінь-
ківського районів. Придбання такого апарату допо-
може забезпечити безкоштовну ранню діагностику 
захворювань та оперативне лікування.

«БМ»

У Куп’янському районі Харківської 
області у бою за Батьківщину, виявивши 
мужність та стійкість, залишившись вірним 
військовій присязі, 13 січня, загинув житель 
Великих Будищ 
ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЕНКО, 1976 року 
народження.
Щиро співчуваємо рідним загиблого. 
Наш захисник залишиться у пам’яті своїх 
земляків навічно: мужній та відважний син 
свого народу. 
Вічна пам’ять.

Якщо людина травмувалася та не може руха-
тись, відчуває різкий біль – потрібно викликати 
«швидку» за номером екстреної медичної допо-
моги «103».

Якщо пацієнта з травмою госпіталізували, то 
в безоплатний пакет медичної допомоги в стаці-
онарі входять:

- інструментальні та лабораторні обстеження;
- полегшення, зняття чи усунення симптомів 

захворювання;
- знеболення та медикаментозна терапія;
- хірургічні операції, післяопераційний мо-

ніторинг пацієнта і подальша медикаментозна 
терапія;

- медична реабілітація в гострому періоді.
Якщо пацієнт травмований, але може дістати-

ся до поліклінічного відділення, то електронне 
направлення до лікаря-травматолога в такому 
випадку не потрібне.

Амбулаторна допомога включає діагностику, а 
також лікування травм та реабілітацію.

Лікар може обстежити пацієнта в амбулатор-
них умовах, провести необхідні лікувальні про-
цедури або вирішити питання щодо потреби хі-
рургічного втручання.

І якщо після травми пацієнт потребуватиме ре-
абілітації, то це також передбачено Програмою 
медичних гарантій.

ФБ Гадяцької МЦЛ

У ПЕТРІВСЬКО-РОМЕНСЬКІЙ 
ГРОМАДІ РОЗПОЧАЛИ 
ДЕКОЛОНІЗАЦІЮ ТОПОНІМІКИ

СУМНА ЗВІСТКА

ЗУСТРІЧ ІЗ 
ГОЛОВНИМ 
ЛІКАРЕМ КРАЇНИ

ОБМІН СТАРИХ 
ЛАМП НА 
ЕНЕРГООЩАДНІ 

БЕЗОПЛАТНА 
МЕДДОПОМОГА 
ПРИ ТРАВМАХ

«БМ»

У Полтавській області станом на 15.01.2023р. за-
хворюваність на гострі респіраторні інфекції (включ-
но з COVID-19) не перевищує базовий рівень (епі-
демічний поріг - 521,9). Спостерігається циркуляція 
вірусів грипу А та В. В Україні циркуляція вірусів 
грипу визначалась в 19 областях. Внаслідок грипу з 
початку епідсезону зареєстровано 5 летальних випад-
ків в т.ч. 1 в Полтавській області.

За 2 тиждень 2023 р. в області на гострі респіратор-
ні інфекції захворіло 3544 особи, показник захворю-
ваності – 418,6 на 100 тисяч населення, що нижче ба-
зового рівня (епідемічного порогу). Дітей захворіло 
1415, що складає 40% від усіх захворілих.

Госпіталізовано 215 хворих, що складає 6,0% від 
кількості захворілих. Проти грипу в області щепле-
но 7194 осіб, в т.ч. за останній тиждень – 1679 осіб 
(0,51% населення області).

У Гадяцькому районі за попередній тиждень на 
ГРІ захворіло 311 осіб, з них дітей- 119 (38,3%). Ін-
тенсивний показник захворюваності на ГРІ серед на-
селення району цього тижня 607,9 (на 100 тис. на-
селення) і перевищує базовий рівень – 521,9, по м. 
Гадяч 816,6 (на 100 тисяч населення), що перевищує 
середній рівень інтенсивності епідемічного проце-
су (659,5).

Проти грипу з початку епідсезону (2022-2023 рр) 
зроблено 273 щеплення.

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

СТАН 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ 
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Минулого тижня
народилося 
1 немовля

12 осіб 
пішли
з життя

2 пари
одружилися

1 пара
розлучилася

пожежі

У Вельбівці, 31 трав-
ня минулого року, пра-
цівниками ПрАТ «Га-
дячгаз», було виявлено 
несанкціонований газо-

провід. Врізка до системи постачання газу була вико-
нана місцевим мешканцем гумовим шлангом, прокла-
деним під ґрунтом, в обхід приладу обліку газу.

Оплачувати нарахований борг крадій відмовив-
ся, тому підприємство звернулося до суду. 12 січня, 
на фейсбук-сторінці «Гадячгазу» з’явилось повідом-
лення про завершення судового процесу та його ре-
зультати. За рішенням суду, споживач зобов’язаний 
компенсувати «Гадячгазу» вартість вкраденого газу 
– понад 110 тисяч гривень, а також сплатити усі су-
дові витрати.

Слід зазначити, що незаконні підключення спо-
живачів до газопроводу проводяться із грубим по-
рушенням Правил безпеки систем газопостачання 
та несуть загрозу здоров’ю та життю оточуючих лю-
дей. У місцях самовільних врізок через нещільність 
з’єднання труб завжди виникають витоки газу, що в 
наслідку може призвести до вибухів та задухи при-
родним газом.

«БМ»

Поліція встановила чоловіка, який ошукував меш-
канців Кременчуцького району. До місцевого управ-
ління поліції протягом двох місяців надходили звер-
нення від мешканців, яких ошукав невідомий чоловік 
під приводом продажу металокерамічних обігрівачів.

У ході оперативно-розшукових та слідчих дій нами 
встановлено причетність до скоєного мешканця Го-
рішніх Плавнів, 1984 року народження. Під час санк-
ціонованого обшуку помешкання фігуранта, під про-
цесуальним керівництвом Кременчуцької окружної 
прокуратури, слідчими вилучено ряд речових дока-
зів, що підтверджують його причетність до скоєння 
шахрайств. Наразі вирішується питання про пові-
домлення йому про підозру та обрання запобіжно-
го заходу. П’ятеро потерпілих вже впізнали правопо-
рушника. Попередня сума завданих шахраєм збитків 
становить понад 25 тисяч гривень.

За фактом розпочали кримінальне провадження за 
частиною 1 та 2 статті 190 (Шахрайство) Криміналь-
ного кодексу України.

Також слідчі поліції перевіряють на причетність 
чоловіка до вчинення інших подібних кримінальних 
правопорушень на території області. Триває досудо-
ве розслідування.

Відділ комунікації Поліції Полтавщини

14 січня, о 16:30, у Соснівці, Лютенської грома-
ди, сталася пожежа на відкритій території (горіли 
луки ). Вогнем знищено суху рослинність на площі 
5 га. Пожежа ліквідована Рашівською МПО.

17 січня о 17:00 у м. Гадяч, по вул. Набережна 
Грунь, сталась пожежа у господарчій споруді. Вог-
нем було знищено дану споруду. Пожежа ліквідо-
вана одним відділенням 6 ДПРЧ. Працювала лан-
ка ГДЗС. 

У результаті спецопера-
ції у Полтавській області 
нейтралізовано потужне 
кримінальне угрупован-
ня, яке тероризувало і на-

магалось тримати в страху місцевих жителів.
Зловмисники налагодили масштабний збут нарко-

тиків і психотропів на території регіону.
Великі партії заборонених речовин продавали че-

рез розгалужену мережу наркодилерів або вико-
ристовували систему так званих «закладок».

Сотні тис. грн незаконних «прибутків» вони на-
правляли до злодійської «каси» для підтримки кри-
міналітету та розширення злочинного впливу на інші 
регіони.

Крім того учасники банди активно озброювались. 
Для цього організували підпільний «цех» з перероб-
ки травматичних пістолетів у бойові зразки.

За оперативними даними, зловмисники намагались 
залякувати людей, щоб запобігти зверненням до пра-
воохоронних органів щодо діяльності банди.

У таких випадках учасники угруповання погро-
жували громадянам насильством або фізичною 
розправою.

За даними слідства, до складу злочинної групи вхо-
дило до 10 осіб. Серед них – кримінальники, яких 
раніше притягували до відповідальності за вчинен-
ня тяжких злочинів. Їхньою діяльністю керував міс-
цевий кримінальний «авторитет», який постійно на-
магався залучати до банди нових учасників. Під час 
17 обшуків за адресами проживання фігурантів та в 
їхніх автомобілях правоохоронці виявили незареє-
стровану зброю і підготовлені до збуту наркотики.

За матеріалами СБУ, організатору та шести актив-
ним учасникам угруповання повідомлено про підозру 
за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

Вирішується питання щодо повідомлення про 
підозри іншим фігурантам та обрання міри запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники 
СБУ Полтавської області спільно з Національною 
поліцією за процесуального керівництва обласної 
прокуратури.

Пресслужба СБУ

СПОЖИВАЙТЕ 
ГАЗ ЗА 
ПРАВИЛАМИ

ШАХРАЙ ВДАВАВ 
ПРОДАЖ 
ОБІГРІВАЧІВ

СБУ 
ЗНЕШКОДИЛА 
ЗЛОЧИННЕ 
УГРУПОВАННЯ

Служба безпеки знешкодила агентурну мережу фсб 
у результаті багатоетапної спецоперації у Полтав-
ській області.

Представники спецслужби країни-агресора нама-
галися отримати інформацію про об’єкти критичної 
інфраструктури регіону та підрозділи Сил оборони, 
які задіяні у їх захисті.

Зловмисники «полювали» за бойовими позиціями 
комплексів протиповітряної оборони С-300 та скла-
дами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ.

Також вони намагались виявити місця базуван-
ня реактивних систем HIMARS і далекобійних га-
убиць М777.

У разі виявлення українських військових об’єктів 
агенти рф планували їх знищити через підпал і потім 
детонацію боєкомплекту. У разі наявної інформації 
про значне скупчення військової техніки та чіткі ге-
ографічні координати – передати дані для ліквідації 
через ракетний удар військами рф.

За знищення зразків іноземного та українського 
озброєння російські куратори обіцяли своїм попліч-
никам від 20 тис. дол.

Гроші мали отримати на спеціально відкриті бан-
ківські картки одразу після успішного виконання во-
рожих завдань.

Однак, співробітники Служби безпеки запобігли 
диверсіям – своєчасно викрили, задокументували та 
припинили злочинні дії учасників ворожої агентур-
ної мережі у Кременчуці.

Ними виявились двоє переселенців зі сходу Укра-
їни, які були завербовані представником так званої 
«мдб днр» Дмитром Зіпіром.

Перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку 
він дистанційно координував дії своїх агентів на те-
риторії Полтавщини і «доповідав» про їх результати 
кадровим співробітникам фсб.

Наразі він переховується від правосуддя на тим-
часово захопленій частині Донецької області. Втім, 
співробітники СБУ знають про його місцезнаходжен-
ня і проводять комплексні заходи для притягнення 
зловмисника до відповідальності.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації 
дій інших співучасників задокументованого злочину.

СБУ

Наприкінці жовтня 2022 року, голова фермерського 
господарства «Логос» під час полювання застрелив 
чоловіка — суд відправив підозрюваного у вбивстві 
під нічний домашній арешт. 23 грудня Октябрський 
районний суд Полтави продовжив цілодобовий до-
машній арешт для голови фермерського господарства 
«Логос», якого підозрюють у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК 
України). З Єдиного державного реєстру судових рі-
шень відомо, що підозрюваний голова фермерського 
господарства «Логос» — уродженець села Покров-
ське (Жовтневе) Решетилівського району, має вищу 
освіту, раніше не судимий, має на утриманні батьків 
похилого віку та є інвалідом 3 групи. Також в мате-
ріалах справи зазначено, що чоловік мешкає разом із 
дружиною та дітьми.

А 26 жовтня 2022 року, близько 18.00, 49-річний 
підозрюваний разом зі своїм 31-річним знайомим пе-
ребував у полі неподалік села Білоконі Решетилів-
ської громади. За версією слідства, на ґрунті непри-
язних стосунків голови фермерського господарства 
вистрілив із мисливської рушниці у свого знайомого. 
Внаслідок отриманого вогнепального поранення че-
рез масивну крововтрату потерпілий помер по дорозі 
у лікарню. Наступного дня правоохоронці затримали 
чоловіка, а 28 жовтня йому повідомили про підозру в 
умисному вбивстві. Під час судового засідання голо-
ва фермерського господарства провину не визнав та 
пояснив суду, що вчинив необережний злочин і має 
намір відшкодувати потерпілим спричинену шкоду. 
Так, чоловік зазначив, що вбивати знайомого не хо-
тів, а поцілив у нього випадково під час полювання 
на дику козу. Також з матеріалів справи відомо, що 
підозрюваний привіз пораненого чоловіка до сво-
го будинку, де зателефонував дружині та попрохав її 
відвезти потерпілого до лікарні. Коли жінка привез-
ла пораненого до Решетилівської центральної лікар-
ні, то медики констатували смерть чоловіка та викли-
кали поліцію. Адвокат підозрюваного клопотав про 
зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт, 
але Октябрський райсуд Полтави відмовив та продо-
вжив дію цілодобового домашнього арешту до 27 січ-
ня 2023 року.

Нагадаємо, що Рада оборони області рішенням від 
19 серпня 2022 року заборонила займатися мислив-
ством до кінця дії воєнного стану.

14 січня близько 19:30 на Кам’янському водосхо-
вищі поліцейські виявили трьох порушників, в ма-
шині яких знайшли мішки із незаконно виловленою 
рибою.

Їх виявили поліцейські, поблизу села Самусіїв-
ка Кременчуцького району, у ВАЗ 2107 порушни-
ки складали мішки із свіжовиловленою рибою, всьо-
го 150 кг. За попередньою оцінкою фахівців, завдані 
державі збитки становлять близько 564 тис. грн. На-
разі речові докази вилучені та триває досудове 
розслідування. 

Поліція Полтавщини

Державна прикордонна служба України 16 січ-
ня повідомила про нелегалів, які хотіли перетнути 
кордон.

Серед них — 36-річний полтавець, який, сховав-
шись під ковдрами, намагався незаконно виїхати за 
кордон у поїзді «Харків — Хелм». Прикордонники 
виявили його у пункті пропуску «Ягодин». Полта-
вець зважився на таку авантюру, оскільки не мав за-
конних підстав для виїзду з України.

Нагадаємо, восени Служба безпеки України в ході 
спецоперацій одразу у декількох областях України 
заблокувала три масштабні канали нелегального пе-
реправлення за кордон українських громадян при-
зовного віку.

ГОТУВАВ ДИВЕРСІЇ НА 
ОБ’ЄКТАХ ОБОРОНИ

ХОТІВ НЕЛЕГАЛЬНО 
ВИЇХАТИ ДО ПОЛЬЩІ

БРАКОНЬЄРИ 

ПІД ЧАС ПОЛЮВАННЯ 
ЗАСТРЕЛИВ 
ЧОЛОВІКА
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Французький виробник овочевих консервів 
Bonduelle потрапив у скандал через новорічний пода-
рунок російським військовослужбовцям, які беруть 
участь у війні на території України. І хоча компанія 
офіційно заперечує, що дарувала свою продукцію 
солдатам рф, багато українських супермаркетів вже 
відмовляються продавати їх консерви та замороже-
ні продукти та прибирають їх із полиць магазинів.

Слідом за «Bonduelle» у скандал потрапив вироб-
ник Lay’s: згідно з повідомленням одного з костром-
ських сайтів, їхні чипси дуже полюбляють російські 
«чмобіки», при чому настільки, що замовляють їх 
своїм кураторам з расії прямо на передову.

Цікаво, чи Lay’s, як і Bonduelle, вкладає у свої упа-
ковки вітальні листівочки для окупантів з побажан-
ням перемоги? 

До речі, це не єдиний скандал, в якому зашкварив-
ся Lay’s: також відомо, що вони разом з Cheetos на-
весні 2022 року постачали свою продукцію для росій-
ських благодійних фондів (наприклад, тульському 
фонду «русь»). Вочевидь, так Lay’s, «Bonduelle» та 
Cheetos розуміють соціальну відповідальність біз-
несу. А якщо вони так хочуть бути соціально корис-
ними в рф і годувати російських солдат, то явно не 
планують йти з російського ринку. То, може, нашим 
торговельним мережам варто прискорити їхній вихід 
з українського ринку? Прибрати токсичну продук-
цію зі своїх полиць і більше не мати справи з бренда-
ми-колаборантами? А ви також дивіться, що купуєте.

«БМ» 

Рашисти знищили чимало енергетичних 
об’єктів України - їх треба терміново 
чимось компенсувати. В Україні планують 
розгорнути мережу мініелектростанцій, 
щоб унеможливити тривале виведення 
енергосистеми з ладу. Про це повідомило 
на своєму сайті Міністерство з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих 
територій.

Призначення мініелектростанцій — убезпечити ос-
новні станції, сформувати критичний резерв і неза-
лежність генерування енергії. Вони також допома-
гатимуть постачати воду і тепло у населені пункти 
і забезпечуватимуть енергетичну безпеку атомної 
генерації.

Мініелектростанції невеликі та не вимагають осо-
бливого обслуговування. Двадцять таких станцій 
можуть видати потужність одного атомного блоку. 
До прикладу, для старту атомного блоку необхідно 
100-150 МВт. Генератори такої потужності не досяга-
ють, а ось мініелектростанції добре впораються з цим 
завданням. У Міненерго зауважили, що цього року 
найбільше навантаження ляже на теплову електроге-
нерацію, адже Україна втратила більшу частину віт-
рової (до 90%) та до 40% сонячної генерації.

Про це під час наради з розгляду проблем діяльно-
сті державних вугледобувних підприємств повідомив 
міністр енергетики Герман Галущенко. Він підкрес-
лив, що протягом останніх трьох місяців енергетичні 
об’єкти України піддаються щоденним обстрілам во-
рога. Тому ситуація у вугільній галузі, як і в цілому в 
енергетичній сфері держави, досить складна. Герман 
Галущенко також наголосив, що з огляду на завда-
ні руйнування, зокрема об’єктам теплової генерації, 
розрахунки щодо балансу і споживання вугілля були 
відкориговані за підсумками листопада і грудня 2022 
року. «Зараз основне завдання – пройти осінньо-зи-
мовий період. Однак навантаження на теплову гене-
рацію буде зберігатися протягом усього року. росіяни 
окупували нашу найбільшу атомну електростанцію - 
ЗАЕС, крім того, через них ми втратили близько 90% 
вітрової генерації і до 40% сонячної. Таким чином, те-
плова генерація буде нести значне навантаження», - 
сказав міністр енергетики. «Цей і наступний опалю-
вальні сезони ми будемо жити за рахунок власного 
видобутку. І це факт, який треба прийняти і виходя-
чи з нього розраховувати подальші плани», - резюму-
вав Герман Галущенко.

Часто українок- біженок заманюють неправдиви-
ми обіцянками в інші країни, де вони зазнають сексу-
ального насилля. Генеральний секретар ОБСЄ Гель-
га Шмід заявила, що війна в Україні призвела до 
зростання злочинності і посилила проблему торгів-
лі людьми та сексуального рабства українок. Про це 
вона розповіла в інтерв’ю німецькому виданню Welt. 

«З початку війни пошуки в Інтернет сексуальних 
послуг і порнографічних зображень українських жі-
нок і дітей зросли на 600 відсотків. Торгівля вагітни-
ми жінками також значно зросла з початку війни», 
- навела дані Шмід. Вона зауважила, що жертв сексу-
альних злочинів заманюють в Інтернеті брехливими 
обіцянками, зловживають у приватних помешканнях 
у приймаючих країнах або їх перехоплюють безпосе-
редньо на кордоні торговці людьми під прикриттям. 
Часто у цьому бере участь організована злочинність. 
Людям, які потребують допомоги, обіцяють її, а по-
тім змушують заробляти гроші.

ОБСЄ спільно з Thomson Reuters запустила кампа-
нію «Будь у безпеці», у рамках якої людей поперед-
жають про практику торгівлі людьми перед тим, як 
вони залишають свою країну, і пропонують звертати-
ся на «гарячу лінію», повідомила Шмід. Очолювана 
нею структура також тісно співпрацює з урядами су-
сідніх країн у цьому питанні та намагається привер-
нути їх увагу до цього питання. Коментуючи ситуа-
цію з торгівлею людьми у світі загалом, генсек ОБСЄ 
визнала, що кількість випадків різко зростає.

«Зараз ми оцінюємо від 25 до 27 мільйонів жертв 
на рік, і, на жаль, лише 10 тисяч із цих випадків що-
року потрапляють до правоохоронних органів. Вза-
галі вдається ідентифікувати менше одного відсо-
тка жертв. Таким чином, у торгівлі людьми злочинці 
здебільшого залишаються безкарними», - констату-
вала Шмід.

Крім сексуальної експлуатації, за її словами, спо-
стерігається також зростання кількості примусово-
го жебракування та фіктивних шлюбів. За останні 
15 років річний прибуток від торгівлі людьми зріс у 
п’ять разів і становить приблизно 150 мільярдів до-
ларів на рік. Вона заявила, що ОБСЄ є одним із лі-
дерів у боротьбі з торгівлею людьми, яка є нічим ін-
шим, як сучасним рабством.

Г енеральний секретар ОБСЄ Гельга Шмід заяви-
ла, що не передбачено механізму для виключення 
росії з лав Організації з безпеки та співробітництва 
в Європі.

У кінці січня  до Полтави привезуть нову гумані-
тарну допомогу від Канади — теплицю на 200 м кв. 
Її встановлять на території «Декоративних культур» 
поруч з парком «Перемога». А у лютому там виса-
дять перші овочеві культури, які направлять на по-
треби громади. Полтавська міська рада успішно про-
йшла етап відбору в рамках всеукраїнської ініціативи 
«Сади Перемоги у містах» та наразі реалізовуватиме 
проект «Міський сад-город у Полтаві». Така співп-
раця відбувається у відповідності до укладеного Ме-
морандуму між міською радою та Alinea International 
Ltd, як виконавцем проекту «Супровід урядових ре-
форм в Україні» (SURGe). Про це «Полтавщині» по-
відомила керівник КО «Інститут розвитку міста Пол-
тава» Тетяна Татаріна.

Довідково. Проект міжнародної технічної допомоги 
«Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) фі-
нансується Урядом Канади та впроваджується ком-
панією Alinea International. Сьогодні проект допо-
магає задовольнити критичні потреби громадян в 
продуктах харчування, засобах гігієни та медичних 
препаратів на прифронтових та тимчасово окупова-
них територіях.

ПОЛТАВА ОТРИМАЄ 
ВЕЛИКУ ТЕПЛИЦЮ 

РОЗГОРНУТЬ 
МЕРЕЖУ МІНІ-
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

ВІЙНА РІЗКО 
ПОСИЛИЛА ПРОБЛЕМУ 
СЕКСУАЛЬНОГО 
РАБСТВА 

Благодійники Сергій Притула та Сергій 
Стерненко оголосили акцію «Збір на помсту». 
За кошти українців, що були зібрані за 
добу, а це 352 млн грн, для українського 
війська придбано 142 дрони. Серед них — 50 
безпілотників, що робитимуть «бавовну» на 
відстані до 800 км. Повідомив Сергій Притула 
на своїй сторінці у Фейсбуці.

«3 місяці тому було закінчено збір коштів «На по-
мсту», організований нашим фондом спільно з Сер-
гієм Стерненком. За добу ми акумулювали 352 млн 
грн, які запланували витратити на «бавовну». Як ми 
і обіцяли, бавовни буде багато. І буде вона на різних 
дистанціях. Розслаблятися окупантам не доведеться 
ні неподалік від лінії фронту, ні в глибокому тилу, ні, 
взагалі, там де бавовною і не пахло раніше! Ще раз 
хочу щиро подякувати усім добрим людям, які долу-
чилися до збору», - йдеться у повідомленні.

За словами Притули, 142 дрони загальною вартіс-
тю 351 434 900 грн передадуть (а деякі вже переда-
ють) окупантам вітання. «Залишок 565 100 грн пере-
кидаємо на придбання чергового комплексу БПЛА 
«Валькірія», який допоможе нашій арті нищити во-
рога. Ну а ми продовжимо працювати над забезпе-
ченням потреб українського війська».

 Додамо, що Фонд Сергія Притули збирає 200 млн 
грн на 50 бронетранспортерів Spartan.

Російські нелюди знищують екологію 
України: через пожежі в лісах, загинули 
тисячі тварин.

Через війну в Україні страждає не тільки населен-
ня, а й екологія. Понад 59 тисяч га лісів та інших 
насаджень були випалені ракетами та снарядами. 
Більшість з них не підлягають відновленню. Про це 
повідомляє Державна екологічна інспекція.

Деякі з цих лісів можуть відновлюватимуться про-
тягом десятка років за найоптимістичніших розра-
хунків, решта – втрачені назавжди.

У воду потрапили вже 1,5 тисячі тонн забрудників. 
Також внаслідок 10 місяців війни: 
понад 280 тисяч м кв ґрунтів забруднено небезпеч-

ними речовинами; 
11 млн м кв земель засмічено залишками знищених 

об’єктів та боєприпасів; 
майже 686 200 тонн нафтопродуктів згоріло під час 

обстрілів, забруднивши атмосферне повітря небез-
печними речовинами; 

більш ніж 979 тис. м кв об›єктів, зокрема критичної 
інфраструктури, були знищені, а їхні залишки спри-
чинили шкоду довкіллю; 

932,5 кг – маса сторонніх предметів, матеріалів, від-
ходів чи інших речовин; 

410 150 000 м куб – обсяг самовільно забраної чи 
використаної води.

У Держекоінспекції кажуть, що ці зміни «вкрай не-
гативно впливають на навколишнє природне середо-
вище не лише України, але й Європи».

Через війну росії проти України дельфіни в Чорно-
му морі  мігрували на мілководдя, де мало їжі.

РАКЕТАМИ І 
СНАРЯДАМИ 
ВИПАЛЕНО 60 ГА ЛІСІВДРОНИ 

ДЛЯ ЗСУ
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Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

ДОРОГОДОРОГО
Корів, биківКорів, биків

телят, коней, свинейтелят, коней, свиней
Перевезення худоби для власних потреб

закуповує у населення

Термінові 
виклики

Цілодобово

ДОРОГО
ЗАКУПОВУЄМО 

У НАСЕЛЕННЯ КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ

0664217175
0983080738Те

л.
 

Оголошення, реклама

ТЕЛЕФОН	редакції:	

0508011885	

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 забій0991447457

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.
 

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

Цілодобово

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ.ТЕЛИЦЬ.

Тел. 0509319593, 0982347037
(Іван Миколайович)

Тел. 067 460 31 83
КУПИМО ПАЙ 

з а к у п о в у є  у  н а с е л е н н я 
М ’ Я С О К О М Б І Н А Т

Перевезення худоби 
для власних потреб
Термінові виклики

 Цілодобово 
Тел. 0506470658, 0671773949

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, 
КОНЕЙ, СВИНЕЙ

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» 

Фундаментні блоки
Дорожні плити

тел. 0504154469

К У П Л Ю

будь-якої складності
ТА ПІДРІЗАННЯ ДЕРЕВ

тел. 0505609195, 0988654900

СПИЛЮВАННЯ 

(в п’яти кольорах: червоні, сріблясті, зозу-
лясті, чорні, попелясто-блакитні)

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

та зносить 1 - 2 яйця на день. 
Яйце велике, цегляно - кремового кольору.

3 міс. – 195 грн. 4 міс. – 235 грн. 

ПОРОДИСТА 
КУРОЧКА- МОЛОДКА

ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ 

тел. 0683733905 

на січень, лютий, 
березень
від чеського стада 
першої лінії 
«Чеський домінант»
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Меншовартість всього українського в порівнянні 
з російським почалася з моменту утворення росії, як 
держави, а саме: 22 жовтня 1721 року.

Саме тоді Петро І проголосив «московське царство» 
російською імперією, а москвинів або московитів - ро-
сіянами. З тих пір і почалося нав’язування світу мен-
шовартості всього українського і з’явилися байки про 
величність російської культури.

Спробуємо розібратися чому росіяни і руські стали 
синонімами і руська культура ототожнюється з росій-
ською у перевернутій свідомості вже різних суспільств 
століттями?

Справа в тому, що етно ад’єктив до прикметника 
руський є Русь, тобто територіально - Україна. Адже 
Русь - це землі навколо Києва, Чернігова і Переясла-
ва, а пізніше усі землі, що корилися Києву від Бал-
тійського до Чорного морів. На мапах мандрівників 
тих часів є багато доказів того, що ці землі Русі мали 
назву Україна і означали приблизно те саме, що ми 
розуміємо під словом «імперія». Тобто назву ніколи 
свою Україна не змінювала. Тобто руські люди - це й 
були українці. А древня руська мова - це і є україн-
ська мова, про що свідчать навіть написи на фресках 
Софії Київської.

А на московії жили московити. Назву «росія» вони 
вкрали у нас, бо в грецькому варіанті Русь звучить як 
ро’сія. Дослідження Ольги Соколовської.

А чи взагалі існувала  
колись російська культура?
У 1648 році за першу граматику свого язика моско-

вити мали граматику Мелетія Смотрицького, який 
народився в м. Смотрич, що на Хмельниччині, звідти 
він Смотрицький. І була вона у них аж до Ломоносо-
ва, який до речі навчався в Києво-Могилянській Ака-
демії. Взагалі, випускники Києво - Могилянки в 16-17 
ст. їздили на Московію просвіту їм чинити. У ІІ поло-
вині 17 ст. завезли їм туди староукраїнську мову, тому 
ми можемо почути спільні лексичні одиниці з москов-
ською мовою. З тих пір, фактично, вони і почали тво-
рити російську імперію на другому етапі. На другому, 
тому що перший етап освоєння тих далеких диких зе-
мель - то було Володимиро - Суздальське князівство: 
Середні Віки, Північно-Східна Русь, Великий Новго-
род. (Примітка: Північно-Східна Русь завжди була да-
лекою окраїною східнослов’янських земель.

А до ІХ ст. тут жили фіно-угорські та балтійські пле-
мена. Лише на зламі ІХ - Х ст. з новгородської землі 
почали переселятися сюди ільменські слов’яни, з пів-
денного заходу - в’ятичі. Від іншої частини Русі ці зем-
лі відокремлювали густі й важко прохідні ліси, тому 
цей край часто називали Заліссям).

А другий етап творення російської імперії - це якраз 
16-18 ст. У 18 ст. архітекторами московської держави 
(якщо минути той період, коли архітекторами їхньої 
держави було Татарське Іго) були зовсім не представ-
ники «велікой руской культури» (потому что её ни-
когда не было), були НІМЦІ !

Саме чистокровним німцем був кат України Петро 
І, чистокровною німкенею була Катерина ІІ, чисто-
кровними німцями були діячі російської державнос-
ті: Бенкендорф (Олександр Христофорович - голов-
ний жандарм росії, улюбленець Миколи 1, «гонитель 
і душитель», як його називали тоді. Народжений в 
Естонії, чистокровний німець.) А також автор «нор-
манської теорії» виникнення російської державності 
Фрідріх Генріх Штрубе де Пірмонт. А також Сергій 
Юрійович Вітте - голова ради міністрів рос. імперії, 
міністр фінансів і шляхів сполучення, народжений 
у Грузії, німець. З його іменем пов’язаний економіч-
ний ривок 1890-х років. Виступав прибічником вели-
ко-державницьких ідей, ще один великорос, так ска-
зати був. А також: Дубельт (Леонтій Васильович von 
Dubelt) - масон. Начальник жандармерії, член голов-
ного управління цензури і секретного комітету, кара-
тель старовірців. Нащадки всіх цих державотворців 
потім чинили судилище над Т. Шевченком. А також: 
німець Брокгауз (Фрідріх Арнольд) і єврей Єфрон 
(Ілля Абрамович) написали і видали для московитів 
першу енциклопедію.

Для цієї мови, яку ми їм завезли, треба було укла-
сти словник. Він називався «Тлумачний словник жи-
вої великоруської мови» і уклав його напівданець-на-
півнімець Даль, який мав псевдо Козак Луганський. 
Тому, що він народився у Луганську. А предок його був 
данець, мама - німкеня. То треба ж було, щоб данець 
і німець уклав для них словник живой руzкой рєчі?

Від 12 до 18 ст. московити мали лише перекладну лі-
тературу, бо ніхто з них не здатен був народити ори-

гінального твору. За 500 років вони написали лише 2 
книги! В той час, як українці мали надзвичайно бурх-
ливий питомий розвиток філософської, природничої 
і перекладної літератури.

Ідемо далі...Пушкін, якого певна частина світово-
го суспільства асоціює з «руской літературой». Пуш-
кін був нащадком ефіопа Ганібала, який був рабом у 
Петра І і у жилах Пушкіна ні краплі російської кро-
ві не було. Там текла кров німецька, італійська і, звіс-
но, ефіопська. Удома цей «засновник вєлікой руzкой 
літератури» розмовляв французькою. Як і багато ін-
шої «інтелігенції» тих часів. Бо ця мова була рідніша 
і зрозуміліша европейцям, які приїхали туди їх циві-
лізувати, освоювати тамтешні землі.

Серед інших представників «вєлікой руской літе-
ратури» ми маємо німців: Блока, Герцена, Салтико-
ва-Щедріна, Фонвізіна, Фета.

А далі вже долучилися наші зрадники, яничари, ре-
негати, холуї, за яких ми і сьогодні кров’ю наших свя-
тих хлопців і дівчат платимо.

До таких зрадників належать Анна Ахматова 
(справжнє прізвище Горенко), такий собі Бунін (тоб-
то українець Буньковський), такий собі найбільший 
яничар України Гоголь, такі собі М.М. Зощенко, Коро-
ленко, Немірович - Данченко. А може представника-
ми «вєлікой руской літератури» були Мандельштам, 
Пастернак і Багрицький? Ні, вони були представни-
ками єврейського народу. І татари долучилися до на-
чебто «вєлікой руzкой літератури»: Аксаков, Карам-
зін, Тургенєв. Але як можна долучитися до того, чого 
не існує? А може хочете згадати про Достоєвського? 
Згадаємо: дід Достоєвського був греко-католицьким 
унійним священником на Вінниччині і підписувався 
«Андрій». Не Андрєй! Син цього діда (батько Федо-
ра) навчався у Подільській семінарії і підписувався 
Михайло, а не Міхаїл. Правда, що мати Федора була 
вже московкою.

А може згадаємо ще Лєрмонтова? Давайте: предок 
Лєрмонтова (Джорж Лермонт), в православії Юрій 
Андрійович, народився в 1590-і роки в Шотландії, м. 
Файф. І був він шотландським найманцем, що перей-
шов на рос. службу. Він брав участь на боці польсько-
го короля Сігізмунда ІІІ у рос. - польс. війні 1608-1618 
рр. І, потрапивши у полон, перейшов на рос. сторону, 
подавши чолобитну новообраному цареві Михайлу 
Федоровичу. Тютчев також походив з древнього іта-
лійського роду з татарською кров’ю.

Або згадаємо напівтурка В. Жуковського - поета при 
царському дворі. Його мати туркеня Сальха 16-річною 
дівчиною була подарована наложницею А. І. Буніну. А 
хрещеним батьком Василя був українець А.Г. Жуков-

ський, який і всиновив байстрюка.
Але ж ви знаєте, що й музика - складник великої 

культури. Так от, як же ж це московити співали? І хто 
навчив їх хорового співу? Вони навіть не знали, що 
можна хором співати! Вони виють лише тоді, як зали-
ють горлянки водкою.

Так от музику для них творили наші видатні ком-
позитори: М. Вілінський, М. Березовський, Бортнян-
ський, Глинка, якого росіяни звуть Глінка. Але серед 
його пращурів - Герб Глинських, воєначальників і дер-
жавних діячів Великого Князівства Литовського. Пра-
дід його був польським шляхтичем з роду Глинків гер-
бу Тржаска.

Чи ви може думаєте, що Чайковський московит? Ні! 
Тому що по батькові походить із роду Чайок, а прадід 
Чайковського родом із Кременчука, того самого Кре-
менчука, в який вже не одна ракета влетіла через по-
ширення «руzкого міра», бо путін прийшов тут захи-
щати руzzкій мір. І предок Чайковського з козацького 
роду, а саме козак із Миргородського полку. А син його 
Петро народжений на Полтавщині і навчався у Києво 
- Могилянській Академії і вже там прийняв прізвище 
Чайковський. Нажаль, одружився з московкою і на-
родив сина Іллю Петровича. Мати композитора спіл-
кувалася з ним зовсім не російською мовою, доречі, а 
французькою. І зовсім не російської літератури навча-
ла цього видатного українця, а французької.

Я вже не кажу, що текст славня московити вкрали в 
англійців, герб вкрали у греків, барви прапора - у гол-
ландців, а назву держави - в українців.

А сьогодні крадуть у нас пральні машини, унітази, 
спідню білизну і вижирають нутеллу.

А ще крадуть і далі нашу генетику: близько 300 ти-
сяч українських дітей вивезено до Московії.

Як ми бачимо, створити самі росіяни нічого не мо-
жуть, а лише крадуть і присвоюють. Найбільше мене 
дивує, що це нас вважають гіпер націоналістами, в той 
час, як самі вони з усім своїм руzкім лізуть до усіх су-
сідів і вищать на весь світ, що весь світ г@мно, а вони 
бач вєлікіє! Пост про те, що ніхрена вони не вєлікіє. 
А лише ворюги, ґвалтівники і низькі покидьки. У них 
навіть матрьошка крадена у японців! А найгірше, що 
вони й досі колонізатори і, окупувавши чужі території, 
вони знищують не лише будинки і відбирають життя, 
вони намагаються знищити культуру. А що таке нація 
без культури? Біомаса, якою легко управляти, як було 
в СРСР, куди вони так прагнуть. Їх національна риса 
- пиячити і лаятися матом. Їх реальність саме така від 
5 століття і по сьогодні. Нехай це роблять на своїх не-
об’ятних просторах, а не нашій Святій Землі. 

ВОНИ НІЩО, ВБИВЦІ І НЕЛЮДИ
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БУДИНКИ
Продаж

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

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

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

	� БУДИНОК, с. Мартинівка. Газ, госпо-
дарські споруди. З/д 30 соток. Ціна дого-
вірна. Тел. 0684205152

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

	� БУДИНОК, с. Книшівка, газ, коло-
дязь, пічне опалення, з/д приватизована. 
Тел. 0957757334. 

	� БУДИНОК, с. Красна Лука. Газ, вода, 
поруч ліс, річка. Можливий обмін. Тел. 
0957757334

КВАРТИРИ
Продаж

 

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

	� 1-КІМН. кв., р-н Черемушки, 2-й 
поверх, житловий стан. Не кутова, тепла, 
опалення працює при відсутності елек-
троенергії. Ціна 16 тис. у.о. Можливий 
торг. Тел. 0999662263

	� 4-КІМН. кв., у «болгарському» 
будинку, м. Гадяч. Квартира на 1-му 
поверсі, 4 кімнати, кухня, 2 балкони, 
окрема кімната для пральної машини, 
гардеробна, житловий стан. Ціна 50 тис. 
у.о. Можливий торг. Тел. 0999662263, 
0955260281, 0506745996 (Viber) 

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

	� 3-КІМН.	кв., р-н Черемушки. Тел. 
0502859646

ОБМІН

	� 2-КІМН. кв., 1/5 поверх, на 1-кімн. кв. 
з доплатою не вище другого поверху, м. 
Гадяч. Тел. 0952264923

ЗДАМ

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.

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

	� МАГАЗИН в с. Соснівка. Або продам. 
Тел. 0509238910

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� ДИЗЕЛЬНІ	ТА	БЕНЗИНОВІ	ГЕНЕ-
РАТОРИ. МТЗ,	дискові	борони,	
розкидачі,

 � плуги, культиватори, обприскувачі, 
подрібнювачі гілок, гума, скло, інше. Тел. 
0679001648, 0507664550

	� ТРАКТОР ДВ-244 АНТ, 2020 р.в. Куль-
тиватор, плуг, окучник. Тел. 0509700672. 

	� ГРАБЛІ ворушилки, б/в, на 4 колеса 
«сонечко», в-к Польща. Тел. 0958348174

АВТО
Продаж

	� ЛУАЗ	«Волинь», 1993 р.в., двигун 
ВАЗ, ГБО, рейка Гольф. Нова гума + б/ч 
нових запчастин. Тел. 0500223103. 

	� SKODA	Octavia	A5, 2007 р.в., у гар-
ному стані. Перша реєстрація в Україні. 
Терміново. Тел. 0665243477

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

МОТО
Продаж

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

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

РІЗНЕ
Продаж

	� БУРЯК кормовий. Тел. 0669568122
	� КРИХТА мармурова, бочки залізні 

200л., ємність 2 куб., залізо оцинко-
ване 2х1м., 2мм. Колонка газова 2010 
р.в. Яблука зелені, калина в пучках, кар-
топля дрібна, сухофрукти, капуста. Тел. 
0506867885

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильні 
камери, пральні машини, мікрохви-
льові печі, телевізори. Гума, диски. Тел. 
0953094117

	� ДРОВА пиляні. Дошка. Обрізки 
з пилорами. Тирса. Доставка. Тел. 
0979796234

	� СІНО, солома в тюках. Перегній. 
Доставка. Тел. 0501446845

	� ЯЩИКИ залізні. Розмір 
1,95х1,50х1,0м., та 2,55х1,50х1,0м. Тел. 
0506867885

	� ВУЛИКИ б/в, на українську рамку. Тел. 
0506533984

	� ЗЕРНО кукурудзи. Тел. 0506740355
	� КУКУРУДЗА. Тел. 0971077639
	� ТЕЛЕВІЗОР «Thomson», розмір екрану 

42х32, кольоровий, 2008 р.в. м., Гадяч. 
Тел. 0999533821.

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

	� КАРТОПЛЯ дрібна, 2 грн./кг. Тел. 
0669454582

	� МЕБЛІ. Стільці. Бак, бочка для 
зерна. Сітка рабиця. Палатка. Вело-
сипед, стільчик дитячі. Плащ брезент. 
Штани ватні. Телевізор. Відеомагні-
тофон, колонки. В’язальна машина. Тел. 
0955711574

	� ВЗУТТЯ зимове, нове, чоловіче: 
ботинки р.42, кросівки р. 40-41. Коляска 
інвалідна. Тел. 0954655612

	� ВІДХОДИ	кукурудзи, ціна 1 грн./
кг., с. Мартинівка (тік). Працює з 8.00 до 
14.00 з понеділка по суботу. Тел. 066505 
4399 (Надія Василівна)

	� ЕЛЕКТРОДВИГУН новий, 2,2 кВт., 
1500 об./хв. Редуктор черв’ячний 1Ч-63А. 
Двигуни різні, б/в. Тел. 0500223103. 

	� КОЛЯСКА інвалідна з електропри-
водом, нова. Ціна 200 тис. грн. Можливий 
торг. Тел. 0994464893, 0500546819

	� ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», 
2-камерний. Диван, ширина 2,6м. Ліжечко 
дитяче з матрацом. Тел. 0662444097 

	� КУРТКА зимова, чобітки на 10 років, 
велосипед, тренажер, акордеон. Тел. 
0662180357

	� БУРЯК, ціна договірна. Тел. 
0959379325, 0509193068. 

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

	� БАНКИ 0,25л. (для хрону). Штани 
ватні, р.52. Тел. 0994594987. 

	� КОМПРЕСОР б/в, 24л. Ком-
пресор «Extel», 50л., гарний стан. Тел. 
0985593384. 

	� ПЛИТА газова, 4-камфорна, теле-
візор, таганок, велосипед, пральна 
машина, ДКУ. Тел. 0662000908, 
0680700452. 

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

	� М’ЯСОРУБКА електрична, нова, 2 
тис. грн. Мультиварка нова, 2 тис. грн. 
Циркулярка електрична, 220В. Тел. 
0967191416 

	� ПШЕНИЦЯ. Тел. 0957763190
	� ДРОВА пиляні із власного саду, різних 

порід. Тел. 0958348174

ТВАРИНИ
продаж

	� ТЕЛИЧКА, вік 11 місяців. На утри-
мання. Тел. 0508695893

	� ТЕЛИЦЯ.	Тел.0990452170
	� ПОРОСЯТА в’єтнамські, маленькі. 

Поросна свинка. Кролики. Тел. 
0967434939

	� КОЗИ, 2шт., окіт у лютому місяці. Ціна 
1500 грн. Тел. 0954136812

КУПЛЮ
	� КІЗ,	цапів –12 грн./кг., овець –25 грн./

кг. Електронні ваги. Тел. 0990128098 
(Олег)

	� ОВЕС, кукурудзу суху. Кілька тонн. 
Тел. 0668165445

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові плити, 
пральні машини, телевізори у робочому 
та неробочому стані. Тел. 0662000908, 
0680700452

	� БУДИНКИ під розбір. Тел. 
0986458835, 0502385035

	� ГАЗ-53 з підйомником, у гарному 
стані. Тел. 0997648724

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ	посвідчення	оператора	
здобування	нафти	і	газу	видане на ім’я	
Юрія	Васильовича	Павленка

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	мікро-
хвильовок,	пилососів,	хлібопічок	та	
іншої	побутової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	РОБІТ: 
монтаж – демонтаж, металопласт – екоп-
ласт, каналізація. Встановлення лічиль-
ників, бойлерів, насосних станцій. Вода, 
опалення. Ремонт. Тел. 0662743611. 
(Олексій)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН, м/х 
пічок, м’ясорубок, мультиварок, блен-
дерів-комбайнів, пилососів, хлібопічок, 
духових шаф, інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, «болгарок», дрилів 
та ін. Виїзд на замовлення. Досвід роботи 
12 років. Доступна ціна. Тел. 0957423588, 
0684830471	

	� РЕМОНТ	ТА	МОНТАЖ внутрішньої 
електропроводки. Встановлення реле 
напруги. Встановлення УЗО. Підключення 

бойлерів. Тел. 0667462853, 0960575617
	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі види внутрішніх 

робіт. Санвузол під ключ. Зварювальні 
роботи. Тепла підлога. Виїзд по району. 
Тел. 0661194638

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	мікро-
хвильовок,	пилососів,	хлібопічок	та	
іншої	побутової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� Внутрішні	ремонтні	та	оздоблю-
вальні	роботи	квартир,	офісів.	Тел.	
0501950323	(3)

	� Організація	виконає	якісно	ремонт	
квартир	та	санвузлів	під	ключ.	Монтаж 
та демонтаж. Якість гарантуємо. Будь-яка 
зручна форма оплати. Тел. 0991180975, 
0962932557 

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
пилососів, холодильників, чистка бой-
лерів та іншої електротехніки. Виїзд май-
стра. Зварювальні роботи, пайка. Тел. 
0997199623 (Олександр)

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ	за 
викликом. Тел. 0990617751, 0977600263.

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

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	мікро-
хвильовок,	пилососів,	хлібопічок	та	
іншої	побутової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

РОБОТА
 

 � Пропонуємо роботу ОХОРОНЦЯ 
(чоловіки та жінки), вахтовий метод 
15*15 діб. Проїзд, проживання за 
рахунок фірми. Заробітна плата від 
5000 грн. за вахту. Тел. 0668008713, 
0674627014 

 � На роботу в дружній колектив 
потрібен ОФІСНИЙ	СЛУЖБО-
ВЕЦЬ. Освіта:професійна технічна,-
вища. Галузь знань: бухгалтерський 
облік. Стаж роботи: 1 рік. Знання ПК, 
комунікативність, відповідальність, 
бажання працювати та дізнаватись 
і навчатись новому обов’язково. 
Тел. 0504044106

	� ТОВ	«Агро-Край» на постійну 
роботу потрібен	ФАХІВЕЦЬ	із	
земельних	питань. Вимоги: вища 
освіта відповідного напрямку,  
вільне володіння ПК. Звертатися за 
адресою: м. Гадяч, вул. Лохвицька, 
29. Тел. 0675369805

	� ТОВ	«Агро-Край» на постійну 
роботу потрібен ДИСТАНЦІЙНИЙ	
ПІЛОТ	безпілотного	повітряного	
судна. Вимоги: вища освіта відпо-
відного напрямку,  вільне володіння 
ПК, посвідчення водія кат. «В». Звер-
татися за адресою: м. Гадяч, вул. 
Лохвицька, 29. Тел. 0675369805

	� ТОВ	«Агро-Край» на постійну 
роботу потрібен ВОДІЙ	автотран-
спортних	засобів (мікроавто-
буса). Вимоги: наявність посвід-
чення категорії D.  Звертатися за 
адресою: м. Гадяч, вул. Лохвицька, 
29. тел. 0672471461

 � В продовольчий магазин у м. 
Гадяч потрібна ЗАВІДУЮЧА	мага-
зином (відділом) продуктів харчу-
вання. Тел. 0504044106
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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

55

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

Пляшки горілчані – 2 грн./шт.
Склотару, алюмінієві 
баночки, макулатуру, 

поліетилен, беги.

Тел. 0501838458, 0980922374

КУПЛЮ

Виплата державних соціальних допомог — це інструмен-
том підтримки уразливих категорій населення та охоплює 
понад 700 тисяч мешканців Полтавської області, що по-
кладає безумовну відповідальність на органи соціально-
го захисту, щодо дотримання вчасності їх призначення та 
нарахування.

З метою забезпечення адресності соціальної допомоги та 
уникнення соціальної напруги, Кабінетом Міністрів Украї-
ни прийнято рішення про автоматичне продовження виплат 
ряду державних допомог на період дії воєнного стану (По-
станова від 27 грудня 2022 р. № 1460).

Що це означає?
Отримувачам наступних видів державних допомог НЕ 

ПОТРІБНО подавати новий пакет документів.
на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,
на дітей, хворих на тяжкі захворювання,
дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів,
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю 

І та ІІ внаслідок психічного розладу;
особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю.
Виплата зазначених допомог у яких термін призначен-

ня закінчився, на період воєнного стану та одного місяця 
після його припинення чи скасування буде продовжена 
автоматично.

Це розповсюджується на допомогу внутрішньо перемі-
щеним особам?

Виплата допомоги на проживання ВПО, як окремий вид 
державної допомоги, буде продовжено АВТОМАТИЧНО, 
адже вона призначається з місяця звернення без кінцевої 
дати її припинення.

Кому потрібно подавати документи? 
ВАЖЛИВО! Отримувачам державних допомог, термін ви-

плати яких закінчився в період дії воєнного стану (крім тих 
осіб, які проживають на території територіальних громад, на 
яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих територі-
ях), з 1 січня 2023 року необхідно підтвердити право на про-
довження виплати адресних видів допомог та пільг, які на-
даються з урахування сукупного доходу та майнового стану.

Це стосується наступних видів допомог:
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям,
державної допомоги на дітей одиноким матерям,
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пен-

сійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
одержувачів пільг, яким на період введення воєнного ста-

ну їх надання продовжено без додаткового звернення.
Якщо заява та пакет документів на призначення допомо-

ги на новий період уже подано раніше (після 31 липня 2022 
року) та відповідно термін її отримання (6 місяців) не закін-
чився, то подавати нові НЕ ПОТРІБНО до закінчення тер-
міну призначення.

Куди звертатись та подавати документи?
Документи на призначення державних допомог можли-

во подати через:
уповноважену особу відповідної територіальної громади;
центри надання адміністративних послуг;
управління соціального захисту населення — в містах об-

ласного значення.
Для оновлення документів, необхідних для продовжен-

ня з 1 січня 2023 р. надання пільг та проведення їх перера-
хунку необхідно звертатися до сервісних центрів Пенсій-
ного фонду України, які здійснюють прийом документів за 
екстериторіальним принципом, тобто незалежно від місця 
проживання.

Безкоштовна обласна гаряча лінія з питань соціального 
захисту 0 800 500 620.

За матеріалами Департаменту соціального захисту 
населення Полтавської ОВА

ОТРИМАННЯ ДЕРЖАВНИХ 
СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ — 
ЩО ЗМІНИЛОСЬ З 1 СІЧНЯ 
2023 РОКУ?



№ 3 (1051)
19 січня 2023 року 9

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Cумуємо, пам’ятаємо

Упродовж слідства обвинуваче-
них утримували у в›язниці №2 – 
«Замарстинівській». Слідство за-
вершилось 13 грудня, а 17 січня 
1941 р. у Львові, у залі будинку 
Управляння НКВС по Львівській 
області (нині по вул. Вітовсько-
го) розпочався закритий судо-
вий процес, названий «Процесом 
59-ти» або «Процесом 2-ї екзеку-
тиви ОУН». Підсудні були звину-
вачені у зраді батьківщини, теро-
ристичній діяльності, шпигунстві 
на користь Німеччини та членстві 
в націоналістичній організації , 
яка готувала антирадянське зброй-
не повстання. Молодих націона-
лістів захищали адвокати Роман 
Криштальський, Василь Жовнір та 
Іван Скибінський.

19 січня суд на вимогу прокурора 
виніс смертні вироки 42 підсудним, 
у тому числі 11 дівчатам; наймолод-
шим зі смертників був сімнадцяти-
річний Богдан Грицалюк. Решта 
17 осіб були ув›язнені до 10 років 
ув›язнення у виправно-трудових 
таборах із конфіскацією майна та 
подальшим позбавленням грома-
дянських прав на 5 років; у берез-
ні їх вивезли до Омська у Західно-
му Сибіру.

У лютому Верховний Суд УРСР 
затвердив смертні вироки, і 14 квіт-
ня 20 хлопців і 1 дівчина були стра-
чені. Іншим смертникам - 10 ді-
вчатам і 11 хлопцям, - Колегія 
Верховного Суду СРСР 15 березня 

замінила розстріл на 4-10 років кон-
цтаборів. Одна підсудна, Ірина Пік 
як громадянка США була вислана 
за межі СРСР.

21 червня 6 дівчат і 11 хлопців 
були перевезені до в›язниці у Бер-
дичеві, а 4 дівчат через хворобу за-
лишились у Львівській в›язниці 
(вони втекли звідти в перші дні ні-
мецько-радянської війни). Коли 5 
липня німецька армія наблизилась 
до Бердичева, співробіники НКВС, 
що охороняли в›язницю, підпалили 
її, закидали камери гранатами і ста-
ли стріляти по в›язнях, які намага-
лися вибратися звідти. При цьому 
загинули Олег Левицький та Ми-
хайло Пецух, решті в›язнів удалось 
утекти.

Четверо із тих утікачів загинули 
під час війни: Роман-Дмитро Кляч-
ківський (Клим Савур), командир 
«УПА-Північ», загинув 12 лютого 
1945 р. у бою з підрозділом НКВС 
на хуторі Оржівський на Рівненщи-
ні; так само загинув і старший УПА 
Богдан Куницький; Галину Столяр 
у 1942 р. вбили гестапівці у в›язни-
ці в Берліні, а Наталю Винників во-
сени того ж року нацисти розстрі-
ляли у Бабиному Яру. Натомість 
Люба Комар пережила війну і 1970 
р. видала у США книгу своїх спога-
дів під назвою «Процес 59-и».

Майже всі підсудні заявили, що 
не хочуть зупинити ворожої діяль-
ності проти Радянської влади.

ПРОЦЕС 59-И

«Люди вистояли,  
не витримав бетон».
Всеукраїнський день пам’яті 
захисників Донецького аеропорту 
було встановлено з ініціативи 
українських воїнів, які 242 дні 
боронили цей стратегічний об’єкт. 
Відзначають 16 січня. Бої за 
аеропорт тривали з 26 травня 
2014 року до 22 січня 2015 року і 
закінчились після повної руйнації 
старого та нового терміналів.

У Донецькому аеропорту та селищі 
Піски протягом цього періоду воювали 
спецпризначенці 3-го окремого полку, 
бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобіль-
них та 93 окремої механізованої бригад, 
57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го 

окремого аеромобільного та 74-го окре-
мого розвідувального батальйонів, бійці 
полку «Дніпро-1», Добровольчого укра-
їнського корпусу (ДУК) та інші. В обо-
роні аеропорту також брали участь во-
лонтери і медики.

За стійкість і незламність українських 
захисників назвали «кіборгами». Вони 
стали символом мужності та відданості 
ідеалам вільної та незалежної України.

У період з 18 до 21 січня 2015 року 
внаслідок підриву окупантами терміна-
ла ДАП загинуло 58 «кіборгів». Захища-
ючи Донецький аеропорт, загинули понад 
200 українських захисників, поранено по-
над 500. Багатьох із них відзначено дер-
жавними нагородами, декого - посмертно.

ЗАХИСНИКІВ 
ДОНЕЦЬКОГО 
АЕРОПОРТУ

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
У вересні 1940 р. співробітники НКВС заарештували 
у Львові 59 молодих людей - 37 юнаків і 22 дівчини 
у віці від 15 до 30 років. Серед них було 3 студенти 
Політехніки, 13 - Львівського університету, 6 - 
Медичного інституту, 12 гімназистів, 5 випускників 
гімназій і 6 випускників вишів. Більшість заарештованих 
були членами ОУН, із них 8 керівників, як-от: голова 
референтури пропаганди Кость-Арпад Березовський, 
керівник розвідки крайової екзекутиви Микола 
Матвійчук та голова Юнацтва ОУН Станіславщини 
Роман-Дмитро Клячківський, решта - рядові члени, 
як зв›язкові Люба Комар, Наталя Винників і Наталя 
Шухевич (сестра Романа Шухевича).
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Попри те, що війна росії з Україною 
триває вже майже рік, бізнес, пов’яза-
ний з країнами-агресорами, не пішов з 
країни. Продовжує працювати 20 314 
компаній з російським чи білоруським 
корінням, за даними russian Roots, ймо-
вірно, найбільшого реєстру компаній, 
пов’язаних з рф і рб, для професійної 
перевірки контрагентів та виявлення 
російського коріння. А на полицях ма-
газинів, відповідно, все ще можна знай-
ти товари таких компаній.

172 компанії з російським та білорусь-
ким корінням продовжують виготовля-
ти й продавати продукти в роздрібному 
та мережевому ритейлі, онлайн-магази-
нах. Платформа великих даних Vkursi 
проаналізувала, скільки компаній з ро-
сійським та білоруським корінням, які 
виробляють харчові продукти й про-
дають їх в Україні, та що з ними зараз 
відбувається.

Які компанії з російським 
та білоруським корінням 
виготовляють продукти в Україні?
У реєстрі таких компаній виявило-

ся 172, вони продовжують працювати 
в Україні й не мають припиненої реє-
страції. У топ-7 таких компаній за до-
ходом увійшли:

1. ТОВ «ТС Трейд» (раніше були 
ТОВ «Орімі Україна»): кава «Жокей», 
«Jardin», чай «Greenfield», «Принце-
са Нурі», «Tess». Дохід компанії склав 
1,69 млрд грн за 2021 рік. Компанія по-
сідає перше місце за доходом у цій га-
лузі. ТОВ «ТС Трейд» займається ви-
робництвом чаю та кави. До 12 грудня 
2022 року одним із її засновників та ди-
ректором був громадянин рф Олексій 
Геннадійович Дубровський. Одним із 
засновників досі залишається кіпрська 
компанія «Рімексо Лімітед», яка є бе-
нефіціаром також для компаній ТОВ 
«Ексімтрейд» (де Олексій Дубровський 
вписаний засновником й досі) та ТОВ 
«Орімі Трейд ЛТД». Громадянка біло-
русі Тетяна Вахляєва вийшла зі складу 
бенефіціарів цієї компанії у 2022 році, 
зараз кінцевий бенефіціар – Вероніка 
Касьяненко, громадянка Сполученого 
королівства. Антимонопольний комі-
тет України все ж встановив факт наяв-
ності родинних зв’язків між бенефіціа-
ром ТОВ «Орімі Україна» Веронікою 
Касьяненко (громадянка Великої Бри-
танії) та одним із власників російської 
компанії «Орими Трейд» – Сергієм 
Касьяненком.

Які зміни відбулися: компанія зміни-
ла найменування, з ТОВ «Орімі Украї-
на» на ТОВ «ТС Трейд». Можливо, щоб 
замаскувати своє російське коріння. 22 
грудня стало відомо, що Антимонополь-
ний комітет України оштрафував ТОВ 
«ТС Трейд» на 80 млн грн за прихову-
вання факту зв’язків з рф.

2. ТОВ «Єрмак Голд»: хінкалі «Со-
чинские» та «Кавказские», пельмені 
«Богатырские» і «Аппетитные», варени-
ки «Ароматные» та голубці «Сельские». 
Дохід компанії склав 1,87 млрд грн за 
2021 рік. Компанія посідає друге місце 
за доходом у цій галузі. Засновником є 
АТ «Ебр Фінанцхолдінг Аг» (Швейца-
рія) та Ілля Алєксандров, громадянин 
Мальти, який мешкає у росії. 12 серп-
ня 2022 року Бюро економічної безпеки 
(БЕБ) арештувало корпоративні права 
компанії у вигляді відповідно 70% і 30% 
статутного капіталу засновників. Зага-

лом розмір основного обтяження стано-
вить 63,36 млн грн. Єдина країна, у яку 
ця компанія експортувала свої товари, – 
росія. За 2020 рік туди експортували то-
варів на суму 410 тисяч гривень. 

Які зміни відбулися: БЕБ арештувало 
корпоративні права компанії у вигляді 
відповідно 70% і 30% статутного капіта-
лу засновників.

3. ТОВ «Крупяний Двір»: «Крупяний 
двір» та «Yoshi». Дохід компанії за 2021 
рік склав 456,25 млн грн. Компанія посі-
дає 14 місце за доходом у галузі. Займа-
ється виготовленням борошномельної 
і круп’яної продукції. Бенефіціар ком-
панії громадянин росії Алавді Халідов. 
Він також є засновником ТОВ «Тра-
пеза», яке працює в Україні. У компа-
нії є популярна ТМ «Крупяний двір», 
під яким випускається чимало круп, 
та «Yoshi», під якою випускається рис 
для суші. Які зміни відбулися: жодних 
державних санкцій на компанії не було 
накладено.

4. ТОВ «Оржицький Молокозавод»: 
«Світанок». Дохід компанії за 2021 рік 
склав 147 млн грн. Компанія посідає 77 
місце за доходом у галузі. Одним із бе-
нефіціарів компанії є Валерій Вікторо-
вич Горб, який до грудня 2022 року був 
зареєстрований у рф, але наразі перере-
єстрував своє місце проживання у Пол-
тавській області. Єдина торгова марка 
компанії – це СФГ «Світанок», яке ви-
рощує різноманітні зернові культури. 
Загалом компанія займається переро-
бленням молока, виробництвом масла 
та сиру. Компанія експортує товари до 
рф, торік ця сума склала 1,68 млн грн. 
До того ж, компанія виграє чимало дер-
жавних тендерів – 557 за весь час сво-
го існування й на суму 29,3 млн грн. А 
лише у 2022 році її дохід від державних 
тендерів склав понад 6 млн грн. На ком-
панію не накладено національних санк-
цій, але є 7 діючих обтяжень на суму 85 
млн грн.

Які зміни відбулися: головний бе-
нефіціар компанії, місце проживання 
якого було зареєстровано у рф, перере-
єструвався у Полтавській області.

5. ТОВ «Лосинівський Маслосирза-
вод»: «Мілком» та «Лосинівка». Дохід 
компанії за 2021 рік склав 31,83 млн грн. 
Вона посідає 112 місце у галузі за дохо-
дом. На початку повномасштабної війни 
2022 року бенефіціаром був громадянин 
рб Олексій Володимирович Савчук, а 
потім його замінив Максім Табуноу, 
який проживає у США. Компанія за-
ймається переробленням молока, ви-
робництвом масла та сиру. Зареєстрова-
ні на неї торгові марки – це «Мілком» та 
«Лосинівка», під якими, власне, й про-
даються різноманітні молочні продукти. 
Єдина країна експорту – це білорусь. У 
2021 році туди експортували товарів на 
суму у 2,4 млн грн.

Які зміни відбулися: у компанії замі-
нили свого бенефіціара, який був гро-
мадянином рб, на громадянина США.

6. ТОВ «Трапеза», виготовляє різ-
номанітні крупи. Дохід компанії торік 
склав 50,3 млн грн. Компанія посідає 
103 місце за доходом у галузі. Бенефі-
ціаром довгий час був громадянин рф 
Халідов Булат, який вийшов зі складу 
у листопаді 2022 року. Компанії також 
належать ТМ: «Gurme», «Bellissimo», 
«Trapeza» та «Дубаєв продукт». Які змі-
ни відбулися: бенефіціар Халідов Булат, 
який був зареєстрований як громадянин 

рф, вийшов зі складу. Натомість він пе-
ререєструвався і зараз зазначений у пе-
реліку засновників уже як громадянин 
Туреччини.

7. ПАТ «Коростенський Хлібзавод»: 
«Твій хліб». Дохід компанії у 2021 році 
склав 25,97 млн грн. Загалом вона посі-
дає 241 місце у галузі за доходом. Кінце-
вий бенефіціар компанії громадянин рф 
Олександр Вікторович Моряков, який 
досі не вийшов зі складу. Компанії на-
лежить ТМ «Твій хліб». Які зміни від-
булися: не відбулося жодних змін, та-
кож ніяких обтяжень, боргів та санкцій 
у компанії зараз немає.

«Деокупація» етикетки: які брен-
ди змінили назви з російської на 
українську

Є ще одна проблема українських і 
міжнародних компаній – складні від-
носини з українською мовою. Вони 
продовжують пропонувати на полиці 
роздрібного та мережевого ритейлу про-
дукцію з російськомовними логотипами 
чи брендуванням, словами «білоруська 
якість» й т.д.

Після повномасштабного вторгнення 
така символіка не надто приваблювала 
клієнтів і радувала українців. Тому тво-
рцям білоруського пломбіру потрібно 
було терміново щось змінювати. Крім 
того, на полицях істотно більше про-
дукції з англомовними написами. Або 
ж – польською.

Російська все ще трапляється часто, 
але у лінійках продукції є одночасно як 
етикетки, оформлені з використанням 
як російської, так і української, що може 
вказувати на різні партії виготовлення 
продуції і вселяти надію, що з часом ро-
сійські варіанти зникнуть, а українська 
мова стане єдиним варіантом спілку-
вання з споживачем через такі важливі 
рекламні площини як етикетка, слоган, 
склад продукції, контретикетка.

Так, наприклад, лідер ринку морепро-
дуктів України «Водный мир» завер-
шує процес патріотичного ребрендин-
гу та стає «Водним Світом». Це одеська 
компанія, яка, хоч і мала проукраїнську 
позицію, 21 рік існувала на ринку з ро-
сійськомовним логотипом. Однак нава-
жилась на правильний крок і в цілому 
може бути прикладом реакції на асоці-
ацію споживача російськомовних напи-
сів з російським походженням бренду.

У 2012 році з’явилася торгова марка 
«Белая Бяроза» – бренд морозива та на-
півфабрикатів, які вироблялися у Дні-
прі. У компанії казали, що рецепти й си-
ровину імпортували саме з білорусі. Але 
після початку повномасштабного втор-
гнення бренд пояснив, що не має жод-
ного стосунку до білорусі, і вже змінив 
назву на «Біла Береза». Зараз ця ТМ на-
лежить українському виробнику моро-
зива ТОВ «Ласунка».

В Україні також довго продавалося 
пиво «Мінскае Жыгулёўскае» зваре-
не на Львівському пивзаводі Carlsberg 
Ukraine. Зараз компанія просто випу-
скає пиво «Жигулівське». Ще в асорти-
менті був відомий лимонад «Вятрачок», 
але йому назву не міняли, а просто при-
пинили випускати.

Залишилося і чимало компаній та 
брендів, які не поспішають позбува-
тися російського та білоруського ко-
ріння чи перейменовувати свої торго-
ві марки й продукти. Наприклад, ТОВ 
«Вімм-Білль-Данн Україна», яке має фі-
лію з такою ж назвою у росії, продовжує 

випускати як «патріотичну» молочну 
продукцію під ТМ «Слов’яночка», так і 
сиркові десерти «Машенька», «Дашень-
ка», «Сирочок» і т.д.

ТОВ «Хорольський завод дитячих 
продуктів харчування» виробляє ди-
тяче харчування під ТМ «Малютка», 
«Малышка», «Малиш».

ПрАТ «Вінницяпобутхім», відо-
ме всім за торговельними марками 
«Ушастый нянь», «Лотос-М», «Новый 
жемчуг», «Sarma», також не перекла-
дало етикетки та написи на пакован-
ні. Втім, влітку арештували на 2 млрд 
грн активів цієї компанії, бо власника-
ми є російські підприємці, які володі-
ють компанією «Невська Косметика». 
У асортименті, скажімо, EVA або Мега-
маркету онлайн «Ушастый нянь» вже не 
знайти. Його нема в наявності.

Окрім того, є й чимало європейських 
та навіть американських компаній, які 
ігнорують українську мову і не пере-
кладають надписи на своїх товарах. 
Так, скажімо, у асортименті Rozetka 
можна побачити продукти харчування 
для здорового способу життя «Nordic», 
який представляє на ринку ТОВ «Рай-
сіо Україна». Надписи на титульній сто-
роні паковання – російською мовою, 
наприклад, «органические овсянные 
хлопья», «овсяная каша» чи «хрустя-
щие хлебцы».

Американська транснаціональна ком-
панія «The Procter & Gamble Company» 
випускає такі пасти, як «Blend-a-Med», 
«Oral-B», «Crest». В Україні на пастах 
також написано «экстра отбеливание» 
чи «защита от чувствительности».

Досі можна придбати товари під тор-
говими марками «Чистая линия», «Чи-
ста лінія», «Бархатные ручки», «Чер-
ный жемчуг», які належать компанії 
«Unilеver Rus» у складі британської 
компанії «Unilever». У цьому випадку 
не перекладені назви торгових марок. 
Інший титульний текст оформлений 
українською. А на пакованні «Бархат-
ные ручки» з’явилась наліпка «Укра-
їнський продукт» у формі серця кольо-
ру прапора.

Nivea, яка належить німецькій компа-
нії «Beiersdorf», також не поспішає пе-
рекладати свої етикетки українською 
мовою. Тому на полицях стоять продук-
ти з «невидимой защитой» «жемчуж-
ной красотой», «свежестью морских 
минералов». «Питание и забота» все 
ще трапляється й у онлайн-магазинах 
косметики й товарів для здоров’я. На-
приклад, такий асортимент представле-
ний у Watsons або EVA.

Українська компанія «Elfa Pharm 
Ukraine», яка входить до міжнародної 
групи компаній «Ельфа» (компанія з 
однойменною назвою є і в росії), ви-
готовляє чимало косметичної продук-
ції з російськими назвами. Сюди відно-
ситься й бренд «Зеленая аптека», й «Dr.
Sante», у якого вся етикетка написана 
лише російською, й крем «после зага-
ра» Sun Energy.

Деокупація етикеток відбувається не 
так швидко, як того хотілося б, з різ-
них причин. Це дійсно потребує чима-
ло часу, грошей та ресурсів, адже зміна 
логотипів і повний редизайн паковання 
– доволі енергозатратний процес. Втім, 
деякі компанії просто ігнорують необ-
хідність цього кроку, адже вони куру-
ються з росії й не вважають за потрібне 
перейменовувати свою продукцію.

ТОВАРИ З РОСІЙСЬКИМ КОРІННЯМ:  
ЯК МАСКУЮТЬСЯ КОМПАНІЇ

КУПУЙ УКРАЇНСЬКЕ, ПЛАТИ УКРАЇНЦЯМ
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Гадяцькому міському 
голові Нестеренку В.О.
Шановний пане Володимире!
Надаємо з метою використання 
при опрацюванні нових назв 
топонімів у Гадяцькій міській 
територіальній громаді у 
межах процесів деколонізації 
пропозиції-довідки Полтавського 
офісу УІНП про видатних 
історичних постатей, життя яких 
пов’язане з Гадяцьким краєм. 

Період Гетьманщини
Вулиця Степана Трощинського На 

честь полковника Гадяцького полку 
- українського військового та держав-
ного діяча. Гадяцький полковий обоз-
ний і полковник Гадяцького полку. У 
травні 1690 року, гетьман Іван Мазепа 
призначив Степана Трощинського го-
сподарем Гадяцького замку. Водночас 
Мазепа доручав Трощинському вико-
нання дипломатичних місій у 1692 році 
на Запорізьку Січ та в липні 1695 року 
до краківського каштеляна. У січні 1697 
отримав посаду гадяцького полкового 
обозного. 1704 року призначається пол-
ковником Гадяцького полку. Трощин-
ський симпатизував антимосковському 
повстанню Мазепи. Але Гадяцький полк 
не міг приєднатися до Мазепи, оскільки 
разом з Київським та Білоцерківським 
під час українсько-московської війни 
1708 перебував на Правобережжі. 30 ли-
стопада 1708 року Степан Трощинський 
був заарештований московським уря-
дом як родич і прибічник Мазепи. По-
мер в ув’язненні у Києві. 

Вулиця Юрія Немирича (1612–1659)
- автор проекту знаменитого Гадяцько-
го договору, державного і військового 
діяча Гетьманщини, полковника Війсь-
ка Запорозького, канцлера Великого 
князівства Руського. Народився у мі-
стечку Черняхів на Житомирщині. За-
вершивши навчання в Сорбонні, видав 
у Парижі  власний твір «Розвідка про 
Московську війну», присвячений по-
рівняльному аналізові політичного ладу 
Речі Посполитої і Російської держави. 
Перу Немирича належить також низ-
ка праць теологічно-протестантського 
спрямування, у т. ч. видрукуваний у Па-
рижі трактат «Опис і виклад духовно-
го арсеналу християн». Вернувшись на 
Батьківщину, на чолі брав участь у вій-
ні проти Московського царства 1632–
1634р. Немирич представляв інтереси 
київської шляхти в сеймах Речі Поспо-
литої, де здобув авторитет красномов-
ного лідера. Виступав посередником у 
дипломатичних зносинах Швеції, зго-
дом і Трансильванії з гетьманським 
урядом Богдана Хмельницького. Після 
капітуляції Бреста наприкінці травня 
1657 призначений шведським королем 
комендантом цього міста. При відході 
корпусу А. Ждановича в Україну висло-
вив побажання їхати до Б. Хмельниць-
кого, Прибувши до Чигирина, при-
йняв православ’я, вдався під протекцію 
Війська Запорозького та отримав від 
гетьмана звання козацького полковни-
ка. Після сходження на гетьманство Іва-
на Виговського ввійшов до його оточен-
ня. У жовтні 1657 року брав участь у 
розробці положень українсько-шведь-
ского договору. На початку 1658 року 
мав істотний вплив на перебіг україн-
сько-польських переговорів. Був ав-
тором концепції Великого князівства 
Руського як конфедеративної частини 
Речі Посполитої. На сеймі 1659 року як 
канцлер Великого князівства Руського 
був одним із керівників української де-

легації, активно агітував за ратифіка-
цію Гадяцького договору. Брав участь у 
Конотопській битві проти Московсько-
го царства. 

Вулицю Волгоградську на Конотоп-
ської битви. На прославлення видатної 
події української історії. На початку 
серпня 1658 р. гетьман Іван Виговський 
відкрито виступив проти Москви, що 
почала втручатися у внутрішньополі-
тичне життя України. Тобто вже че-
рез три роки після Переяславської ради 
вдався до її денонсації, уклавши 16 ве-
ресня неподалік Гадяча на Полтавщи-
ні знаменитий договір, який називають 
першою спробою євроінтеграції і який 
став причиною агресії Московщини про-
ти Гетьманщини. У 1659 році козаць-
ке військо на чолі із гетьманом Іваном 
Виговським (за підтримки Кримсько-
го хана) отримало блискучу перемогу 
над московським військом під керів-
ництвом Олексія Трубецького.  Гетьма-
ну Виговському вдалося заманити мос-
ковське військо в болотисту місцину 
під Конотопом. Московську армію було 
розбито, а головні сили змушені відсту-
пити з українських земель до Путивля. 
План військової кампанії Московсько-
го царства проти Гетьманщини прова-
лився. За підрахунками істориків, у бою 
загинуло близько 30 тисяч московсько-
го війська, а 15 тисяч потрапили в по-
лон. Тоді як втрати козаків були втри-
чі меншими.

Вулиця гетьмана Івана Самойловича. 
400-річчя від дня народження гетьмана 
України Івана Самойловича, життя і ді-
яльність котрого нерозривно пов’язане 
зі славним козацьким Полтавським кра-
єм, у 2020 році згідно з Постановою ВР 
відзначалося на державному рівні. На-
весні 1662 року Самойловича признача-
ють сотником Веприцької сотні Зіньків-
ського полку. 

Загалом друга половина XVII ст. (пе-
ріод гетьманування Самойловича) у 
політичному та військовому плані про-
йшла для Лівобережної України спо-
кійно. Але вже на початку січня 1673 
року ситуація ускладнюється – татари 
підійшли під Чигирин, стоять під мі-
стом та мають намір перейти на лівий 
берег Дніпра - під Гадяч. Вже на по-
чатку липня  Іван Самойлович на чолі 
тритисячного війська заходить до  Га-
дяча. На певний час Гадяч стає гетьман-
ською резиденцією і 21 липня гетьман 
іще перебуває тут. Цим числом датова-
ний його універсал про підтверджен-
ня прав гадяцького протопопа Григо-
рія Бутовича на збір повинностей від 
жителів сіл Сари та Крутьки. Згодом, 
уже перебуваючи в Батурині, отримує 
вісті від кошового отамана Запорізь-
кої Січі Івана Сірка про намір татар на-
пасти на Полтавський полк. Однак рік 
усе ж минув спокійно. Головним досяг-
ненням 1673 року і особисто гетьма-
на Івана Самойловича можна вважати 
значний приплив населення на Лівобе-
режну Україну з Правобережжя, завдя-
ки чому не лише виникали нові містеч-
ка, а й значно збільшувалося населення 
уже існуючих. 

Діячі української культури
Ізидора Косач-Борисова – мемуарист-

ка, перекладачка, репресована комуніс-

тичним російським сталінським режи-
мом, сестра Лесі Українки. 

Леонід Лиман (1922 — 2003), поет, пу-
бліцист, літературний критик, яскравий 
представник українського модернізму, 
навчався у Гадяцькому педагогічному 
технікумі. 100-річчя від дня народжен-
ня у 2022 році відзначалося на держав-
ному рівні. 

Архиєпископ 
Парфеній Левицький
На честь уродженця Гадяцького краю, 

педагога, просвітника–українофіла, 
церковного діяча, одного з чільних ор-
ганізаторів перекладу Євангелія укра-
їнською мовою та провідників укра-
їнського церковного руху. Народився 
неподалік Гадяча, у Плішивці. Ініціа-
тор спорудження у рідному с. Пліши-
вець дев’ятиверхого мурованого По-
кровського храму (1902–1906, арх.-худ. 
П. Кузнєцов) на взірець знаменитої за-
порозької дерев’яної Троїцької церкви 
18 ст. У грудні 1904 призначений єпи-
скопом Кам’янець-Подільським і Бра-
цлавським. Найвагомішим здобутком 
подільського періоду життя дослідники 
називають видання українською мовою 
Євангелія, наклад якого 5000 прим. ро-
зійшовся упродовж місяця. У 1917 пе-
реїхав на Полтавщину, де активно опі-
кувався українізацією парафій, сприяв 
упровадженню української мови у на-
вчальні заклади, підтримував Україн-
ське церковне братство. 

Михайло Позивайло, видатний укра-
їнський художник, у творчості якого до-
мінували гадяцькі мотиви. 

Борці за незалежність
Степан Лазуренко. На честь уроджен-

ця м. Гадяч, випускника Гадяцької гім-
назії, видатного борця за незалежність 
України в 20 столітті, діяча Української 
революції 1917-21 рр., українського вій-
ськового діяча, полковника Армії Укра-
їнської Народної Республіки. 130-річчя 
від дня народження у 2022 році відзна-
чалося на державному рівні. 

Олександр Шаповал, полковник Ар-
мії УНР, який навесні  1918 року брав 
участь у військовій операції зі звільнен-
ня Гадяча від російсько-більшовицьких 
загарбників та проросійських колабо-
рантів на чолі з Нероновичем. Деталь-
но у книзі «Похід Запорожців на Дон-
бас і Крим: рік 1918», автор Сергій 
Коваленко. 

Петро Дяченко На честь пол-
ковника Армії УНР, команду-
вача полку «Чорні Запорожці», 
уродженця села Березова Лука 
колишнього Гадяцького району. 

Вулиця та провулок честь 
братів Михайла та Павла Кратів
Михайло Крат- уродженець м. Гадяч, 

випускник Гадяцького повітового учи-
лища, борець за незалежність України в 
20 столітті, військовий діяч, генерал-хо-
рунжий Армії УНР. Народився 6 серпня
1892-го року у місті Гадяч й походив з 
української старшини Гадяцького полку. 

Павло Крат – політичний, релігій-
ний та громадський діяч, поет, проза-
їк, перекладач, журналіст; уродженець 
села Красна Лука, активіст Револю-
ційної Української партії. 140-річчя 
від дня народження Павла Крата у 2022 
році відзначалося на державному рів-
ні.  Вулиця і провулок братів Андрія і 
Олександра Макаренків - уродженців 
Гадяча, державних діячів, борців за не-
залежність України у 20 ст. Андрій на-
родився 17 липня 1885 року у Гадячі. 
З початку Української революції 1917-
21 рр. - організатор українських заліз-
ничників і голова їхньої спілки. У пе-
ріод Української Держави (гетьманату) 
— директор департаменту в міністер-
стві залізниць. Належав до Директорії 
УНР, яку очолював Симон Петлюра. 
Учасник проголошення Акту Злуки між 
УНР і ЗУНР . З 1920-х років в емігра-
ції. У 1928-29 Андрій Макаренко разом 
із однодумцями створив Українську На-
ціональну Раду за кордоном, яка стала 
представницьким органом наддніпрян-
ських українців у еміграції. 

Олександр народився у 1882 році у 
Гадячі. За фахом — інженер лісового 
господарства. Був одним із провідних 
діячів Української Народної Партії, а з 
грудня 1917 — голова Української партії 
Соціалістів-Самостійників, яка ставила 
за мету здобуття Україною незалежнос-
ті та розбудову держави як соціальної . 
У 1918—1919 роках — депутат Трудово-
го Конгресу України, один з найвпливо-
віших державних діячів періоду Дирек-
торії УНР.

Микола Савченко «Байда» - уро-
дженець Гадяцького краю (с. Березова 
Лука), борець за незалежність України 
у 20 столітті, майор Української Пов-
станської Армії. 

Леонтій Христовий - на честь уро-
дженця Гадяцького краю (с. Лютень-
ка), військовика Армії УНР, командира 
антибільшовицького повстанського за-
гону, який діяв у районі Гадяча, Зінько-
ва, Миргорода. 20-22 липня 1920 загін 
Христового спільно з повстанцями ота-
манів Масюти і Мандика чинили геро-
їчний опір частинам 14-ї більшовицької 
армії поблизу села Лютенька. Героїчно 
загинув у бою із чекістами.

Володимир Юревич - однин із за-
сновників Гадяцької районної органі-
зації Народного Руху України, борець 
за незалежність України у 20 ст. та де-
комунізацію у 1989-1991 рр., воїн Укра-
їнської Повстанської Армії, проживав у 
м. Гадяч по вулиці Вокзальна.

Історичні назви
Інформуємо, що вулиця Ляскіна мала 

назву Новопроложна. Вулиця Устино-
ва-Джерельна. Вулиця Андрієвського - 
Будівельників. (документи додаються).

Перелік колоніальної топоніміки 
додається.

Олег Пустовгар, Полтавський офіс УІНП
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Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Цього тижня ви вiдчуєте всю владу своєї чарiв-
ностi, а увага оточуючих тiльки змiцнить ваше 
становище. Ваша оригiнальна пропозицiя у 
вiвторок може здатися колегам по роботi ризи-

кованою, але тiльки вона допоможе впоратися з ситуа-
цiєю. У четвер i п`ятницю небажано брати на себе зайвi 
професiйнi зобов`язання, iнакше вони можуть стати для 
вас непосильним тягарем. В недiлю запланований вiдпо-
чинок загрожує зiрватися через важливi справи.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
На вас чекає успiх на роботi. Мобiлiзуйте свої 
сили в колективнiй дiяльностi i цiкавих для вас 
проектах. Саме зараз ви зможете стати лiде-
ром i органiзатором. Прагнiть не дратуватися 

через дурницi i, не сердитися на колег за зайве завзят-
тя i дрiбнi помилки. Затримки i тяганина можуть злегка 
розчарувати вас, вiднесiться до цього фiлософськи. Чим 
стриманiшiми ви будете, тим легше вам буде бiльш кон-
структивно пiдходити до рiшення ваших проблем. В не-
дiлю буде корисним пасивний вiдпочинок.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
Ви будете вельми привабливi. Велика кiлькiсть 
комплiментiв на цьому тижнi може закрутити 
вам голову, але найцiкавiше, що всi цi приємнi 
слова - правда. Бажання почнуть виконуватися, 

тому, загадуючи їх, будьте обережнi. I не соромтеся вико-
ристовувати свою чарiвнiсть не тiльки в особистих, але й 
в дiлових цiлях. У вихiднi днi будьте готовi веселитися так, 
нiби вам абсолютно неважливо, що буде потiм. Та i нiяких 
особливих наслiдкiв не передбачається.

РАК	(22.06	-	23.07).
Цього тижня цiнуватимуться такi якостi, як 
поступливiсть i сила волi. У понедiлок у вас 
з`явиться шанс просунутися кар`єрними схо-
дами. Але не думайте, що узята висота - мотив 
розслабитися. Конкуренти не дрiмають, один 

необережний рух, i корона вже не ваша. Особливу цiн-
нiсть матиме почуття гумору, спробуйте не губитися, а 
гiдно вiдповiдати. Вихiднi варто витратити на гiрськi лижi 
або похiд на ковзанку.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Цього тижня вiрогiдне дальнє вiдрядження. По-
ставтесь з увагою до нових знайомих i до їхнiх 
пропозицiй. Середа - хороший день для того, 
щоб дiзнатися щось нове або почати вчитися. 

У четвер спробуйте стримувати емоцiї, уважно стежте 
за своїми словами i поведiнкою спiвбесiдникiв. Можли-
во, таким чином ви уникнете великих неприємностей. У 
п`ятницю варто сходити до психолога або хоча б погово-
рити вiдверто з друзями. Недiлю присвятiть сiм`ї i своєму 
здоров`ю.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Ваша кипуча енергiя практично нiколи не за-
тихає, тiльки не наламайте дрiв. В середу вашi 
плани можуть змiнитися. Для нового витка ду-
ховного зросту i розвитку вам необхiдно без-

жально позбавлятися всього непотрiбного, що створює у 
вашому життi плутанину. У четвер не дозволяйте колегам 
втягнути себе в конфлiктну ситуацiю. 

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Цього тижня будьте дуже уважнi навiть до 
незначних змiн на роботi, оскiльки розумна 
пильнiсть ще нiкому не зашкодила. У вiвторок ви 
легко порозумiєтеся з начальством i пiдлеглими. 

Всi важливi службовi питання добре б вирiшити до п`ят-
ницi. У вихiднi днi спробуйте вiдпочити так, як вам цього 
хотiлося, i нiкого не слухайте.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
Цього тижня вас чекають сприятливi змiни в 
особистому життi. Контакти i зустрiчi вiднiмуть 
багато часу, зате принесуть дохiд в майбутньо-
му. У серединi тижня особливу важливiсть для 
вас набуде духовно-етичний аспект. У вихiднi 
ви зможете вирiшити давнi суперечностi, що є 

в сiм`ї, i знайти гармонiю.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
Ваша твердiсть i рiшучiсть допоможуть в здiйс-
неннi ваших планiв. Але розраховувати дове-
деться тiльки на власнi сили. Намагайтеся уни-
кати всього таємного i закулiсного, не дозво-

ляйте втягувати вас в будь-якi iнтриги i змови. Власними 
переживаннями краще дiлитися тiльки з найближчими i 
перевiреними друзями. У суботу вам доведеться витра-
тити чимало сил, щоб примусити оточуючих прислухати-
ся до ваших порад.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
Цього тижня варто знайти час для розширення 
своїх професiйних знань. Кожен новий навик, 
придбаний зараз, може виявитися затребува-
ним буквально з хвилини на хвилину. Вдалий 

тиждень для тих, хто робить кар`єру. Добре пройдуть 
поїздки i вiдрядження. Головне - уникайте конфлiктiв з 
начальством. Ви можете виявитися трохи недовiрливi. В 
кiнцi тижня вас чекає бурхливе особисте життя.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Цього тижня ви багато спiлкуватиметеся i одер-
жите вельми корисну iнформацiю. Зiрки гово-
рять, що ви можете побачити свiт по-новому i 
вiдродити деякi старi iдеї, злегка вiдкоригував-
ши їх. Сiм`я i друзi, мабуть, навряд гiдно оцiнять 

вашi досягнення, але й не чекайте похвали. Ви самi знає-
те про себе все. В недiлю варто бути уважнiшими: вели-
кий ризик обману, зради, пiдкилимових iгор.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Цього тижня можливе пiдвищення по службi, 
якого ви так довго чекали. Бажано не проявля-
ти переповнюючi вас вiдчуття дуже бурхливо, 
тримайте дистанцiю з колегами i начальством. 
Намагайтеся не провокувати плiтки, проявiть 

дисциплiнованiсть i зiбранiсть. У суботу ви вiдчуєте при-
лив сил, немов вiдкриється друге дихання. Скористай-
теся цiєю можливiстю i займiться домашнiми справами, 
що накопичилися. Намагайтеся не зловживати хорошим 
вiдношенням до вас родичiв.
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