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Наприкінці минулого року у Львові з›явився стінопис 
Сергія Брильова з легендарним «Гадяцьким сафарі», 
яким кременчуцький митець представив вклад 
рідної Полтавщини у захист країни 
від російських загарбників.
«Оскільки я малюю свій «Щоденник війни», то 
бажання зобразити «Гадяцьке сафарі» було 
в першочергових планах. Проте, поступово, 
доводилося відкладати малювання цієї історії.Час 
минав, й от хтось із друзів дізнається про конкурс 
ескізу для марки й повідомляє про це мені. З новою 
енергією я починаю створювати цю ілюстрацію, 
але не встигаю завершити до оголошених термінів. 
Трохи засмутившись, вирішую все одно завершити 
цю роботу у вільний час. Тим часом десь у середині 
листопада з кременчуцьким митцем зв›язується 
організатор зі Львова та пропонує взяти участь у 
цікавому проєкті, де кожен художник показує свій 
рідний край, пов’язуючи зображення з війною, що 

триває. Не вагаючись він погодився. 
І от за два тижні я дороблюю макет, друкую 
трафарети, через обстріли ворожими ракетами 
та безпілотниками вирізаю під світлом ліхтариків. 
За кілька годин новий стінопис з гідністю зайняв 
своє місце серед інших робіт. Тепер частинка мого 
мистецтва залишилася й у Львові — на довжелезній 
стіні біля торговельного центру Victoria Gardens на 
Кульпарківській вулиці» .
Сергій Брильов - автор відомих на всю Україну 
стінописів «Борітеся - Поборете» із Тарасом 
Шевченком і «Погляд» із Володимиром Шаповалом, 
кременчуцьким бійцем ЗСУ, який загинув 6 
березня 2016 р.під Щастям Луганської області, на 
електростанції, та найбільшого муралу в Кременчуці 
«Літаємо всюди, де є небо!» на фасаді Льотного 
коледжу.

Сайт «Телеграф»
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ОДНИМ РЯДКОМ

У Полтавській області станом на 23.01.2023р. 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 внаслідок грипу з 
початку епідсезону зареєстровано 7 летальних 
випадків.

За 3 тиждень 2023 р. в області на гострі респіратор-
ні інфекції захворіло 4128 особи, показник захворю-
ваності – 292,9 на 100 тисяч населення, що нижче ба-
зового рівня (епідемічного порогу). Дітей захворіло 
1590, що складає 39% від усіх захворілих. Госпіталі-
зовано 210 хворих, що складає 5,0% від кількості за-
хворілих. Проти грипу в області щеплено 8181 осіб, 
в т.ч. за останній тиждень – 987 осіб (0,58% населен-
ня області).

У Гадяцькому районі за попередній тиждень на ГРІ 
захворіло 276 осіб, з них дітей- 150 (41,7%). Випад-
ків грипу не зареєстровано. Інтенсивний показник 
захворюваності на ГРІ серед населення району цьо-
го тижня 539,5 (на 100 тис. населення) і перевищує 
базовий рівень – 521,9, по м. Гадяч 479,2 (на 100 ти-
сяч населення), що нижче базового рівня.

Проти грипу з початку епідсезону (2022-2023 рр) 
зроблено 273 щеплення (0,53% населення району).

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

Вітаємо Валентину Надтоку із виходом на за-
служений відпочинок, яка багато років присвя-
тила благородній місії – допомагати народженню 
дітей та піклуванню про здоров’я жінок.

******
Гадяцька лікарня у якості гуманітарної допо-

моги від «Благодійний фонд «Національна аген-
ція гуманітарної допомоги «Здорові» отримала 
медичні костюми.

******
За новими правилами рибальства, які набрали 

чинності 9 грудня, встановлено нерестову забо-
рону на вилов щуки з 15 лютого по 31 березня.

******
У Гадяцькому ліцеї ім. Лесі Українки, провели 

змагання дівчат з баскетболу. Результати: І місце 
– команда Гадяцької громади; ІІ місце – Красно-
луцької громади; ІІІ місце –Лютенської громади.

******
Із 1 січня 2023 року для жителів Полтавської 

області змінили реквізити для сплати податків та 
зборів до бюджетів.

******
Представник Уряду у ВР Тарас Мельничук 

повідомив, що зареєстрований законопроект 
№8️37️1, який унеможливлює діяльність релігій-
них організацій, керівний центр яких розташо-
ваний у державі, що здійснює збройну агресію 
проти України.

******
У Гадячі відбувся турнір з волейболу до Дня 

соборності на підтримку ЗСУ. Участь в змаган-
нях взяли 7️ команд. Володарем Кубку турніру 
стала команда «Фортуна» (Гадяч), II місце – 
Зіньків, III місце – Красна Лука.

Під час турніру зібрали 5 тисяч гривень, які пе-
редали колективу «Гадяцький Борщ».

******
Кавалером ордену «За мужність» ІІІ ступе-

ня, посмертно, став старший сержант Максим 
Зінченко із Березової Луки. Указ Президента 
№25/2023 від 20 січня. Із загиблим Героєм по-
прощались 3 листопада.

******
У Гадяцькому профільному ліцеї імені Тараса 

Шевченка встановлять дизельну електростан-
цію і твердопаливний котел. На придбання цьо-
го обладнання із обласного бюджету виділили 
5,5 млн. грн.

******
На капітальний ремонт приміщень головного 

корпусу Гадяцького геріатричного будинку-ін-
тернату у грудні виділили близько10,5 млн гри-
вень із обласного бюджету, також планується об-
лаштування 30 ліжко-місць, зокрема й для ВПО, 
які потребують догляду. 

******
Цього року для ремонту гуртожитку Гадяцько-

го фахового коледжу культури і мистецтв імені 
І. Котляревського залучать 6,6 млн грн. з облас-
ного бюджету, крім того планують облаштуван-
ня 100 місць для переселенців. Також потребує 
ремонту один із корпусів.

******
Мін’юст повідомляє: у 2022 – 198️ 332 зареє-

строваних шлюбів, у 2021 – 190 67️8️.
******

Укрнафта завершила капітальний ремонт 
свердловини, яка може видобувати 32 тонни 
рідких вуглеводнів та 17️ тис. кубометрів газу на 
добу.

******
Від початку 2023 року до обласного управління 

Держпродспоживслужби надійшло 11 звернень 
від мешканців Полтавщини.

******
В області додатково планують встановити 119 

вузлів відеоспостереження, зокрема 300 оглядо-
вих відеокамер та 300 камер інформаційно-тран-
спортних систем. З бюджету виділять 20 млн. 
грн.

******
На Полтавщині понад 60 комунальних стома-

тологічних відділень і стоматкабінетів отрима-
ють витратні матеріали й медичні засоби в межах 
проєкту «Common Help UA» від благодійників зі 
США. 

******
На Берлінале 2023 покажуть фільм «Супер-

сила», який знімав актор та режисер Шон Пенн 
протягом 2022 року в Україні.

У понеділок, 23 січня, на нараді у начальника Пол-
тавської ОВА Дмитра Луніна з питання «Про до-
ступнiсть та забезпечення населения областi лiками 
та виробами медичного призначення через програму 
«Доступні лiки» доповідав начальник департаменту 
охорони здоров’я Віктор Лисак. За його словами, в 
областi станом на 1 січня 2023 року функціонує 128 
суб’єктів господарювання, якi провадять дiяльнiсть з 
роздрібної торгiвлi лiкарськими засобами, що стано-
вить 666 мiсць провадження цiєї дiяльностi.

Iз 60 територiальних громад Полтавської областi 
аптечнi заклади взагалi вiдсутнi в 14, зокрема і у: Ве-
ликобудищанськiй, Краснолуцькiй, Сергiївськiй.

Як вихід з цієї ситуації В. Лисак пропонує, аби 
здiйснювати вiдпуск лiкарських засобiв працiвника-
ми фельдшерських та фельдшерсько-акушерських 
пунктiв, амбулаторiй загальної практики – сiмейної 
медицини на пiдставi договорiв, укладених iз лiцен-
зiатом, що має лiцензiю на роздрiбну торгiвлю лiкар-
ськими засобами (заключити договори з аптеками).

«БМ»

МедіаДоказ систематично розповідає, 
скільки податків громадян іде на заробітні 
плати та премії очільників громад 
Полтавщини. Цього разу мова піде про 
Гадяцький виконком, від якого ми отримали 
відповідь на інформаційний запит. У даному 
матеріалі розповідаємо, скільки нарахували 
коштів голові Гадяцької міської ради 
Володимиру Нестеренку, його першому 
заступнику та секретарю міськради у 2022 
році.

Гадяч – місто в Миргородському районі, на Пол-
тавщині. Орган місцевого самоврядування – Гадяць-
ка міська рада. Окрім міста, до складу громади вхо-
дять 20 сіл.

Ми запитували в керівництва Гадяцької громади 
про нараховані кошти (зарплатню, премію, матері-
альну допомогу) окремо по місяцях, втім отримали 
у відповідь лише загальні суми на рік.

Гадяцьку громаду очолює Володимир Нестерен-
ко. Як нам повідомили у відповіді на інформацій-
ний запит, у 2022 році в міського голови Гадяча по-
садовий оклад за рік становив 180 000 грн (тобто 15 
000 на місяць). Упродовж року мер отримував над-
бавки обов’язкові та стимулюючі. Так, усього за 2022 
рік Володимир Нестеренко отримав: матеріальну до-
помогу для вирішення соціально-побутових питань 
– 53 130 грн, матеріальну допомогу на оздоровлен-
ня – 53 013 грн, надбавки обов’язкові – 52 976 грн, 
стимулюючі доплати – 403 655 грн. Усього у 2022 
році очільнику громади нарахували 742 775 грн, тоб-
то надбавки й доплати втричі перевищують оклад 
мера. Судячи із загальної суми на рік, у середньо-
му щомісячно міський голова отримував приблиз-
но 62 000 грн.

У міського голови Гадяча є лише один заступник – 
Геннадій Дроботя. Як нам повідомили у запиті, його 
посадовий оклад – 150 000 на рік (12 500 на місяць). 
Перший заступник, як і мер, отримував упродовж 
року надбавки і матеріальну допомогу. Усього у 2022 
році Геннадій Дроботя отримав: матеріальну допомо-
гу для вирішення соціально-побутових питань – 31 
743 грн, матеріальну допомогу на оздоровлення – 31 
528 грн, надбавки обов’язкові – 37 714 грн, стимулю-
ючі доплати – 189 417 грн. Усього у 2022 році заступ-
нику нарахували 440 403 грн. Таким чином надбав-
ки і доплати перевищують оклад заступника вдвічі, а 
середньомісячні нарахування складають 36 700 грн.

Отримали ми відповідь і щодо нарахувань секре-
таря Гадяцької міськради Тетяни Верещаки. У 2022 
році її оклад був 144 000 грн (12 000 на місяць), сти-
мулюючі доплати – 173 094 грн, надбавки обов’язко-
ві – 38 245 грн, оздоровчі – 28 671 грн, матеріальна 
допомога для вирішення соціально-побутових пи-
тань – 30 468 грн. Усього у 2022 році Тетяні Вереща-
ці нарахували 414 479 грн (це приблизно 34 500 грн 
на місяць).

Також ми отримали інформацію про зарплатню за-
ступника міського голови Віталія Ракочія, який 17 
серпня 2022 року був звільнений за угодою сторін. 
Усього за неповні вісім місяців він отримав 215 858 
грн. З них оклад становив 90 000 грн, стимулюючі 
доплати – 81 108 грн, надбавки обов’язкові – 6 222 
грн, оздоровчі – 25 512 грн, виплата за середнім заро-
бітком (контракт добровольця ДФТГ) – 13 015 грн.

Таким чином, усього у 2022 році з коштів платни-
ків податків на зарплатню трьох головних посадов-
ців Гадяцької громади (не враховуючи звільненого 
заступника) пішло 1 597 657 грн.

Колаж ІА МедіаДоказ на основі фото  
Гадяцької міської ради та сторінок у Facebook

Внаслідок артилерійського обстрілу, 
поблизу населеного пункту Соледар, на 
Донеччині, 14 січня загинув гадячанин, 
солдат АНДРІЙ ЛУЦАЙ, 1986 року 
народження. 
Висловлюємо співчуття рідним полеглого. 
Вічна пам’ять та шана Герою.

«БМ»

СУМНА ЗВІСТКА
ЗАРПЛАТИ ТА ПРЕМІЇ 
ПОСАДОВЦІВ ГАДЯЦЬКОЇ 
МІСЬКРАДИ У 2022 РОЦІ

У НАШИХ ТЕРГРОМАДАХ 
НЕМАЄ АПТЕК

СТАН 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ 
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Минулого тижня
народилося 
1 немовля

10 осіб 
пішли
з життя

5 пар
одружилися

жодна пара 
не розлучилася

пожежа

Подія, що змусила жінку вступити у протистояння 
зі злочинцем, сталася в одному з мікрорайонів Пол-
тави 10 січня. Того дня Дар’я Добряк разом з трьома 
маленькими дітьми гостювала в приватному будин-
ку своїх батьків.

Дар’я пригадує як близько 13 з мамою загляну-
ли до кімнати, де спав її трирічний син, і побачили 
невідомого чоловіка з ножем у руці. Тієї миті жін-
ка ледь не зомліла від страху, який «паралізував» ро-
зум і тіло. Спочатку вона розраховувала на допомо-
гу батька, який займався господарськими справами у 
дворі. Вона кричала щосили, щоб він почув і відвер-
нув лихо. Однак, коли почула від чужинця жахли-
ві слова «твого сина вже немає» надію на сторонню 
допомогу довелося відкинути. Сліпий страх витіс-
нив материнський інстинкт – захистити дітей. Дар’я 
зрозуміла, що потрібно діяти самій, а не розрахову-
вати на інших. 

«Я за ним бігала, ганялася – не давала йому втек-
ти. Навіть не здогадувалася, що я така сильна. Але на 
третій раз він сильно вдарив мене у живіт.  Я впала, 
а він побіг земельними ділянками сусідів у бік доро-
ги», – розповіла Дар’я.

Батько дівчини наздогнав зловмисника, а згодом 
приїхав і її чоловік поліцейський. Як стало відомо 
в процесі досудового розслідування, на «рахунку» 
52-річного нападника ще кілька майнових злочинів, 
вчинених у Полтаві.

За даним фактом розпочали досудове розсліду-
вання за частиною 2 статті 15 частиною 4 статті 186 
Кримінального кодексу України. Чоловіка взяли під 
варту.

Керівництво обласної поліції відзначило відвагу та 
мужність батька і доньки, які дали рішучу відсіч зло-
вмиснику, не зважаючи на можливу небезпеку. За до-
помогу у затриманні серійного злодія та грабіжни-
ка у Главку поліції Полтавщини їм вручили Подяки.

Нацполіція Полтавщини

На сторінці Полтавського обласного управління 
лісового та мисливського господарства повідомля-
ють про активізацію шахраїв, які «продають» дрова 
від імені лісогосподарських підприємств у соціаль-
них мережах. 

Як зазначають в організації, такі шахраї пропону-
ють деревину за зниженою ціною від імені офіцій-
ного управління господарством, та просять оплатити 
відразу на банківську карту. Після того, як зловмис-
ники отримають кошти, вони блокують свою жертву 
та зникають. Відповідно, людина залишається і без 
товару, і без грошей.

Зафіксований випадок шахрайства в одній із міс-
цевих груп у соцмережі Facebook

В управлінні наголосили, що лісогоподарські фі-
лії не приймають оплату на карту. Придбати дрова 
можна в офіційному державному інтернет-магази-
ні «Дрова Є».

21 січня, о 16:00, в с. Ручки, на вул. 
Хорольська сталася пожежа у житловому 
будинку. Вогнем пошкоджено 1 кв. м. 
перекриття та домашнє майно.

Пожежа ліквідована Петрівсько – Роменською МПО 

Справу затриманого на хабарі Віктора Іваненка мав 
розглядати Октябрський районний суд Полтави, од-
нак підозрюваний попросив перенести її до Мирго-
родського міськрайонного суду.

Про це повідомило видання «Шишаччина» 18 
січня.

Октябрський районний суд Полтави задоволь-
нив клопотання обвинуваченого в хабарництві ек-
сначальника Миргородської районної військової ад-
міністрації. Обвинувальний акт у кримінальному 
провадженні щодо Віктора Іваненка направили до 
Полтавського апеляційного суду, який розв’яже пи-
тання щодо передачі матеріалів до Миргородсько-
го міськрайонного суду для розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні прокурор вказував, що 
справа підсудна Октябрському районному суду Пол-
тави, однак обвинувачений Іваненко заперечив це й 
разом із захисником клопотав про передачу справи 
до Миргорода.

За даними слідства, тодішній голова Миргород-
ської РВА Віктор Іваненко торік взяв хабар за надан-
ня перепусток для проїзду транспорту ТОВ «Агро-
молтранс» під час комендантської години. Його 
затримали 20 травня після перерахування 50 тис. 
грн на рахунок громадської організації «Відроджен-
ня Полтавщини». Це була частина із 500 тис. грн, 
які підозрюваний вимагав у бізнесу за інформацією 
прокуратури.

Іваненку повідомили про підозру в хабарництві у 
великому розмірі, поєднане з вимаганням. Відпові-
дальність за правопорушення передбачає від 5 до 10 
років позбавлення волі з позбавленням права обій-
мати певні посади на строк до 3 років, із конфіска-
цією майна.

У травні затриманого чиновника випустили з СІЗО 
під заставу в 567 тис. грн.

ШАХРАЇ «ПРОДАЮТЬ» 
ДРОВА У ФЕЙСБУК

ЗАТРИМАНИЙ НА ХАБАРІ 
ЕКСНАЧАЛЬНИК МИРГОРОДСЬКОЇ 
РВА ПОПРОСИВ РОЗГЛЯДАТИ 
СПРАВУ В ЙОГО РАЙОНІ

ДАЛА ВІДСІЧ 
ЗЛОВМИСНИКУ, 
ЩО ВДЕРСЯ У 
БУДИНОК

Колишньому очільнику НАК «Нафтогаз України» 
Андрію Коболєву НАБУ та САП повідомили про 
підозру. Його підозрюють у заволодінні понад 229 
млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі про-
ти «Газпрому». Про це повідомила пресслужба Наці-
онального антикорупційного бюро. 

Слідство встановило, що очільник компанії у 2014-
2021 роках в травні 2018 року «всупереч вимогам за-
конодавства видав наказ про преміювання працівни-
ків компанії, на підставі якого йому виплатили майже 
261 млн грн за екстраординарні досягнення». А саме 
– за позитивне рішення у справі щодо контракту ку-
півлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр, тоб-
то перемогу у Стокгольмському арбітражі проти ро-
сійського «Газпрому».

Хоча ім’я підозрюваного не називається, у 2014-
2021 роках «Нафтогаз» очолював Андрій Коболєв. 
Сума премії, переконане слідство, суттєво переви-
щувала нормативно визначені розміри таких виплат 
у розмірі 37,48 млн грн. Також за перемогу в арбітра-
жі Коболєв вже отримав премію у 2017 році у розмі-
рі 12,49 млн грн, додають в НАБУ.

«Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як 
вважає слідство, незаконно виплатили коштом ком-
панії понад 229,25 млн грн – це різниця між фактич-
но виплаченою премією і максимально допустимим 
її розміром» ,– заявили в Бюро. 

У свою чергу, Коболєв у своєму Facebook проко-
ментував повідомлення про підозру у справі: «Розу-
міючи, що відбувається її [підозри] підготовка, коли 
знаходився за кордоном, відразу повернувся в Укра-
їну, щоб не давати привід для звинувачень, що я ку-
дись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збира-
юсь, а збираюсь доводити свою правоту».

Крім того, правоохоронці зазначають, що під час 
розслідування стикнулися з перешкодами з боку ко-
лишнього керівництва держкомпанії, яке скерувало 
документи стосовно виплати премій до іноземних 
радників, які відмовлялися за запитом Національно-
го бюро про міжнародну правову допомогу їх видати. 
Після того, як у 2022 році ці документи повернулися 
у розпорядження компанії, детективи НАБУ їх вилу-
чили, «що допомогло надати належну правову оцін-
ку діям колишнього керівника компанії».

Дії особи кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.
Нагадуємо: у 2017 році правління «Нафтогазу» от-

римало премії за виграш першої частини судового 
спору з «Газпромом». Тоді список премійованих скла-
дався з 8 осіб. Серед них - Андрій Коболєв, Сергій 
Перелома, Юрій Вітренко, Ярослав Теклюк і Кос-
тянтин Пожидаєв. 28 лютого 2018 року Стокголь-
мський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» 
щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» об-
сягів газу для транзиту. Після цього наглядова рада 
«Нафтогазу» вирішила виплатити премії топменедж-
менту за внесок у перемогу в Стокгольмі. Загальна 
сума винагороди передбачалися на рівні 1% суми ви-
грашу в арбітражі ($4,6 млрд) – тобто $46,3 млн. Від-
повідне рішення прийнято за виграш другої частини 
судового протистояння - так званого «транзитного» 
контракту.

У 2018 році була виплачена перша частина цих пре-
мій на суму $20,7 млн. Як зазначається в звіті «На-
фтогазу» Андрій Коболєв отримав 261 млн грн – 
близько $9,5 млн на той момент. 

Юрій Вітренко з невідомих причин подав заяву про 
відставку з посади Голови НАК «Нафтогаз» на по-
чатку листопада минулого року. Вітренко був при-
значений 28 квітня 2021 року після звільнення Ан-
дрія Коболєва.  

Про це повідомила речниця 
відомства Інна Усова 24 січня.
Слідчі Полтавського СБУ під процесуальним ке-

рівництвом Полтавської обласної прокуратури 
проводять обшуки у межах попередньо відкритого 
кримінального провадження. Працівники СБУ вилу-
чають документацію, яка потрібна слідчим в рамках 
досудового розслідування. Йдеться про криміналь-
не провадження, у межах якого оголосили підозру 
Олександрові Мамаю. Його підозрюють у розголо-
шенні секретної інформації про новий армійський 
корпус на Полтавщині. Прокуратура й СБУ напо-
лягають на взятті голови громади під варту.  Попри 
розголос та кваліфікацію ймовірного злочину, пер-
ші 2 рішення у справі були на користь підозрювано-
го. Йому не обрали запобіжний захід і не відсторо-
нили від посади.

Про це повідомили в Полтавському обласному 
територіальному центрі комплектування 
та соціальної підтримки 23 січня.
Обстрілами росіяни пошкодили цивільну інфра-

структуру Сумщини, зокрема в кількох місцях пере-
били лінію електропередач на 10 кіловольт, що живи-
ла домівки. Молодший сержант Сергій Мараховець 
з Полтавщини в мирному житті працював началь-
ником тягової підстанції на залізниці. Разом із дво-
ма військовими він відремонтував пошкоджену ме-
режу, однак для цього довелося здолати мінне поле й 
працювати під обстрілами. 

ЕКСГОЛОВА 
НАФТОГАЗУ 
ПІДОЗРЮЄТЬСЯ 
У ЗАВОЛОДІННІ 
229 МЛН ГРН 
ПРЕМІЇ

ОБШУКИ У ПОЛТАВСЬКІЙ 
МІСЬКІЙ РАДІ

Тероборонівці з Полтавщини 
пройшли мінне поле, щоб відновити 
пошкоджену росіянами мережу, бо 
у людей пів року не було світла. 
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Замовник: Виконавчий комітет Гадяцької 
міської ради.
Виконавець  - Приватне підприємство 
«Інститут агрономії».

Вид та основні цілі документа державного 
планування, його зв’язок з іншими 
документами державного планування

Вид документу державного планування – Стратегія 
розвитку Гадяцької міської територіальної громади на 
2023 - 2027 роки (далі – Стратегія) та є документом 
державного планування місцевого рівня.

Головною метою Стратегії є формування нового ба-
чення сталого місцевого розвитку, підвищення конку-
рентоспроможності місцевої економіки, інвестиційної 
привабливості, якості життя у громаді через ефектив-
не використання ресурсів та реалізацію узгоджених 
інтересів влади, громади та бізнесу.

Основними стратегічними цілями Стратегії є на-
ступні: економічний розвиток громади, висока якість 
життя, комфортні умови та добробут, ефективне 
управління просторовим розвитком, енергоефектив-
на та безпечна інфраструктура, поліпшення екологіч-
ної ситуації.

Зв’язок з іншими документами державного плану-
вання: Стратегія узгоджується з Державною страте-
гією  регіонального розвитку України на 2021-2027 
роки, Стратегією розвитку Полтавської області на 
2021-2027 роки, Регіональною програмою охорони 
довкілля, раціонального використання природних ре-
сурсів та забезпечення екологічної безпеки з ураху-
ванням регіональних пріоритетів Полтавської облас-
ті на 2022 – 2027 роки.

Те, якою мірою документ державного планування 
визначає умови для реалізації видів діяльності або 
об’єктів, щодо яких законодавством передбачено 
здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у 
тому числі щодо визначення місцезнаходження, роз-
міру, потужності або розміщення ресурсів)

Стратегію розроблено з урахуванням стратегічних 
та операційних цілей Стратегії розвитку Полтавської 
області на 2021-2027 роки.

У відповідності до ст. 3 Закону України «Про оцін-
ку впливу на довкілля», зазначені у Стратегії заходи, 
які відносяться до сфери застосування оцінки впли-
ву на довкілля, підлягають процедурі оцінки впливу 
на довкілля.

Ймовірні наслідки:
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки 

(далі – СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки 
реалізації Стратегії. Зокрема, мають бути оцінені на-
слідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;
водні ресурси;
промислові та побутові відходи, викиди та стоки; 
земельні ресурси;
біорізноманіття та рекреаційні зони;
наслідки для здоров’я населення.
б) для територій з природоохоронним статусом:
Під час здійснення СЕО, необхідно оцінити ймовір-

ні наслідки від реалізації заходів Стратегії, що про-
понуються відповідно до Стратегії, на: території та 
об’єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, 
території й об’єкти, що мають особливу екологічну, 
наукову і естетичну цінність та об’єкти комплексної 
охорони. 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому чис-
лі для здоров’я населення:

У рамках проведення СЕО проєкту Стратегії не пе-
редбачається оцінка транскордонних наслідків для до-
вкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, 
у тому числі якщо документ державного планування 
не буде затверджено:

Зважаючи комплексність рішень проєкту Страте-
гії, що обумовлюється необхідністю виконання пріо-
ритетних цілей та завдань Стратегії, призначених для 
різних видів промислово-виробничої, соціальної, ре-
креаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється 
розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. 

При впровадженні заходів Стратегії, у порівнянні із іс-
нуючим станом, очікується позитивний вплив на на-
вколишнє природне середовище, у тому числі на здо-
ров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде 
затвердження запропонованої Стратегії.

Проте в процесі здійснення стратегічної екологіч-
ної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:
«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування 

та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначе-
ного документа державного планування;

Альтернатива 2:
Опис, прогнозування та оцінка ситуації у результа-

ті впровадження проєкту Стратегії.
Оцінка ефективності вказаних альтернативних ва-

ріантів буде відображена у Звіті про стратегічну еко-
логічну оцінку.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і 
критерії, що використовуватимуться під час страте-
гічної екологічної оцінки:

Для проведення стратегічної екологічної оцінки 
буде використана наступна інформація: доповіді про 
стан довкілля; статистична інформація; дані моніто-
рингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступ-
на інформація. 

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки 
будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тен-
денцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до кон-
трольного переліку, відповідний експертний аналіз. 

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки буде 
здійснено:

збір та аналіз інформації про поточний стан складо-
вих довкілля, включаючи значення ключових еколо-
гічних показників;

проведення аналізу слабких та сильних сторін про-
єкту Стратегії з точки зору екологічної ситуації;

проведення консультацій з громадськістю щодо еко-
логічних цілей;

визначення можливих чинників змін антропогенно-
го та природного характеру;

проведення оцінки впливу Стратегії на складові до-
вкілля та на стан здоров’я й добробут населення;

моніторинг фактичного впливу впровадження Стра-
тегії на довкілля.

Зокрема, будуть використані різні методи участі 
громадськості, такі як інформування, консультуван-
ня, опитування, коментування, обговорення. 

7) Заходи, які передбачається розглянути для запо-
бігання, зменшення та пом’якшення негативних на-
слідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцін-
ки передбачається розглянути заходи із запобігання, 
зменшення та пом’якшення негативних наслідків для 
довкілля, визначені законодавством. Так, Закон Укра-
їни «Про охорону навколишнього природного середо-
вища» визначає загальні вимоги в галузі охорони на-
вколишнього середовища. Законом встановлено, що 
використання природних ресурсів громадянами, під-
приємствами, установами та організаціями здійсню-
ється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання при-
родних ресурсів на основі широкого застосування но-
вітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, 
забрудненню, виснаженню природних ресурсів, не-
гативному впливу на стан навколишнього природно-
го середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлю-
ваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших мето-
дів поліпшення якості природних ресурсів, які забез-
печують охорону навколишнього природного середо-
вища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-запо-
відного фонду, а також інших територій, що підляга-
ють особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без 
порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснаж-

ливого використання біологічного різноманіття під 
час провадження діяльності, пов’язаної з поводжен-
ням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та 
пом’якшення негативних наслідків для здоров’я на-
селення, визначатимуться відповідно до вимог Зако-
ну України «Про забезпечення санітарного та епіде-
мічного благополуччя населення».

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про 
стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обся-
гах, визначених статтею 11 Закону України «Про стра-
тегічну екологічну оцінку».

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологіч-
ну оцінку Стратегії:

1) зміст та основні цілі документа державного пла-
нування, його зв’язок з іншими документами держав-
ного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому 
числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього 
стану, якщо документ державного планування не буде 
затверджено (за адміністративними даними, статис-
тичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяль-
ності населення та стану його здоров’я на територіях, 
які ймовірно зазнають впливу (за адміністративни-
ми даними, статистичною інформацією та результа-
тами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впли-
ву на здоров’я населення, які стосуються докумен-
та державного планування, зокрема щодо територій 
з природоохоронним статусом (за адміністративни-
ми даними, статистичною інформацією та результа-
тами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому 
числі пов’язані із запобіганням негативному впливу 
на здоров’я населення, встановлені на міжнародно-
му, державному та інших рівнях, що стосуються доку-
мента державного планування, а також шляхи враху-
вання таких зобов’язань під час підготовки документа 
державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення, у тому числі вторинних, куму-
лятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довго-
строкових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно), постій-
них і тимчасових, а також позитивних і негативних 
наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобіган-
ня, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 
виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, 
що розглядалися, опис способу, в який здійснювала-
ся стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-
які ускладнення (недостатність інформації та техніч-
них засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу 
наслідків виконання документа державного плануван-
ня для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за 
наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, пе-
редбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане 
на широку аудиторію.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропози-
ції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стра-
тегії розвитку Гадяцької міської територіальної гро-
мади на 2023 - 2027 роки подаються до Виконавчого 
комітету Гадяцької міської ради за темою листа «До 
заяви про визначення обсягу СЕО» (адреса: вул. Лесі 
Українки,2, Миргородський район, Полтавська об-
ласть, 37300, e-mail: hadiach-mrada@ukr.net).

Відповідальна особа: Інна Олександрівна Галушка, 
тел. (05354) 2-14-29.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 
днів, тобто до 10 лютого 2023 року.

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку 

Гадяцької міської територіальної громади   
на 2023 - 2027 роки  
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Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

ДОРОГОДОРОГО
Корів, биківКорів, биків

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

закуповує у населення

Термінові 
виклики

Цілодобово

ДОРОГО
ЗАКУПОВУЄМО 

У НАСЕЛЕННЯ КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ

0664217175
0983080738Те

л.
 

Оголошення, реклама

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

КУПЛЮ 
ДОРОГО

0668309648, 
0985629180

Термінові виклики за 
вимушеним дорізом. 

Живою вагою.
Самовивіз в будь-який час

БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Ж
е

н
я

СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Закуповуємо 
корів, биків, 

телиць, коней, 
кіз, баранів

ДОРОГО

Тел. 0501814950, 0981001813

Доріз 
Цілодобово

Тел. 0508859882, 0960958788 Сергій

м. Харків закуповує 
ЦІЛОДОБОВО 

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ Вимушений 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»

0506741605
0975139528

КУПИМО ПАЇ
Швидке оформлення

Тел. 
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Дорогі земляки!  
Ми усі разом зібрали  
і відвезли хлопцям дуже необхідні  
речі і засоби.

Тепер хлопці «зрячі» вночі, будуть ситі, тепло одяг-
нені і взуті.

На цей раз відвезли неймовірну кількість в’язаних 
шкарпеток, бо дуже багато жінок долучилось до цієї 
справи. 

Відвезли тепловізор, хімічні та каталітичні грілки, 
теплий одяг і взуття, ліки, смаколики, вітаміни...

Дитячі малюнки і обереги, що передали ЗДО 9 
«Дзвіночок», Сарський Опорний Ліцей. 

Поїздка на цей раз була дуже важка, адже маршрут 
пролягав там, де ДОРІГ НЕМА, від слова ЗОВСІМ! 
Де місцева влада і до війни не переймалася цим...

Але ми зробили це, не зважаючи на обставини. Дя-

куючм усім, хто долучився і взяв учвсть у зборі і ор-
ганізації цієї поїздки!

Усі вітання і подяку хлопці передають:
Християнській організації П’ятидесятників 
за придбання ТЕПЛОВІЗОРА і гостинці.
Галина Шайко
Людмила Пилипенко 
Краснолуцький Волонтерський Рух
Ккз Дружба Гадяч
Олена Будник
Даша Москаленко
Alena Gorban 
Середняківській громаді Тамара Вінцюк
Петрівсько-Роменській громаді Євгенія Швед
Гадяцький Борщ
Ирина Каплий
Колеутиву «Хітцівські вареники» Люда Ващенко

Світлана Таран 
Alla Lyashenko
Здобавачі освіти, керівники 
гуртків Гадяцького ВПАУ,
Отцю Олегу Пограничному за допомогу 
коштами на пальне і солодощі.
Галина Семенова
Паша Лобода
Усім не байдужим, хто допоміг коштами на пальне 
Перепрошую у тих кого не згадав, але нас неймо-

вірна кількість, хто долучається до наближення 
перемоги!

Усі разом об’єднані однією 
метою - Перемога і МИР!
СЛАВА ЗСУ!

О. Крамчанінов у facebook

19 СІЧНЯ В 
КУП’ЯНСЬКОМУ 
НАПРЯМКУ ПІД 
ЛУГАНЩИНУ

ЗВІТ ПРО 
ПОЇЗДКУ  

«Пункти Незламності» – це місця, де люди можуть 
зігрітися, випити гарячого чаю та зарядити свої мо-
більні пристрої в той час, коли внаслідок ворожих 
обстрілів у їхніх домівках тривалий час немає світ-
ла і тепла.

Щоб підтримати жителів Гадяцької громади, на-
родний депутат України Олексій Устенко разом з го-
ловою обласного осередку Валентиною Різник пере-
дали генератор для одного з «Пунктів Незламності» 
нашого міста.

«Я хочу подякувати тим очільникам громад, які 
сьогодні поставились серйозно до потреби облашту-
вання таких пунктів. Звичайно, ми всі будемо споді-
ватись, що вони не знадобляться. Але ми маємо бути 
готовими до всього, адже ворог веде війну не тільки 
з військовими, а й з мирним населенням», – зазначив 
Олексій Устенко.

Міський голова Володимир Нестеренко зауважив, 
що в нинішніх умовах обов’язково має бути альтерна-
тива на випадок тривалого відключення світла. Така 
допомога – суттєвий вклад у забезпечення роботи 
«Пункту Незламності».

Виконком Гадяцької міськради

ГЕНЕРАТОР 
ДЛЯ «ПУНКТУ 
НЕЗЛАМНОСТІ»
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БУДИНКИ
Продаж

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

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

	� БУДИНОК, центр м. Гадяч. Тел. 
0993618788

	� БУДИНОК, с. Ціпки. Газ, вода, коло-
дязь, бойлер, душова кабінка. Деталі по 
телефону. Терміново. Тел. 0974714164. 

	� БУДИНОК, з усіма зручностями, м. 
Гадяч. Тел. 0502045073. 

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

КВАРТИРИ
Продаж

 

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

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

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

	� 3-КІМН.кв., центр міста, вул. Полтав-
ська. З/п 68,7 м.кв., 1-й поверх, індиві-
дуальне опалення. Ціна договірна. Тел. 
0953115816. 

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

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

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

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

ОБМІН

	� ЛИСТ	н/ж	сталі харчової 1х2м., на б/в 
медогонку. Тел. 0953312666

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

ЗНІМУ

	� 1-КІМН. кв., у м. Гадяч, з меблями та 
усіма зручностями. Тел. 0504239508

ЗДАМ

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.

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

	� БУДИНОК, поряд з центром. Газ, 
вода, каналізація, вмебльований. Тел. 
0502933421

 � Візьму на квартиру порядну жінку, 
бажано переселенку. Тел. 0663542831

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� ДИЗЕЛЬНІ	ТА	БЕНЗИНОВІ	ГЕНЕРА-
ТОРИ. МТЗ,	дискові	борони,	розки-
дачі, плуги, культиватори, обприскувачі, 
подрібнювачі гілок, гума, скло, інше. Тел. 
0679001648, 0507664550

АВТО
Продаж

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

	� DAEWOO	Lanos, у хорошому стані, 
капіталовкладень не потребує. Тел. 
0996604893

	� ВАЗ-2111, 2004 р.в., бензин, ГБО, 
двигун 1,6, 16кл., колір темно-зелений. 
Тел. 0509582518. 

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

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)

	� КОЛЕСА до УАЗа, у зборі, б/в, 215/90-
15с 8.40.15. «Кенгурятник», піддон 
масляний. Тел. 0667011653, 0975799474. 

	� З/Ч	до	ГАЗ-2410	(Волга), «кен-
гурятник» до УАЗа. Тел. 0667011653, 
0975799474. 

	� З/Ч	ДО	VW	Golf B5, B3: двері, капот, 
скло, ходова, двигун. Тел. 0667225130

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

РІЗНЕ
Продаж

	� БУРЯК кормовий. Тел. 0669568122
	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильні камери, 

пральні машини, мікрохвильові печі, теле-
візори. Гума, диски. Тел. 0953094117

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

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

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

	� 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)

	� 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 

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

	� ПШЕНИЦЯ. Тел. 0957763190
	� 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.

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

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

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

	� ТЕЛЕВІЗОР. Холодильник. Все у гар-
ному стані. Недорого, с. Лютенька. Тел. 
0950900328. 

	� ДРОВА фруктових дерев (2,5 куба). 
Ціна договірна. Тел. 0669303913. 

	� БУРЯК кормовий. Велосипед дитячий. 
Тел. 0984219200

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

	� БУРЯК кормовий. Картопля дрібна. 
Тел. 0509463784, 0958497363. 

	� БУРЯК кормовий «центаур», м. Гадяч, 
3 грн./кг. Квітка алое, вік 5 років, 150 грн. 
Тел. 0507666196. 

	� ЛЬОДОБУР для зимової риболовлі. 
Плішня для рубки льоду. Тел. 0667011653. 

	� ЕЛЕКТРОДВИГУНИ: 1-фазний 2,2кВт., 
3000 об./хв., та 2,2 кВт., 1500 об./хв. Тел. 
0500223103.

	� ДРОВА рубані, твердих і м’яких порід. 
Доставка. Тел. 0957998288

	� ДРОВА пиляні. Дошка. Обрізки з пило-
рами. Тирса. Доставка. Тел. 0979796234

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

	� КУКУРУДЗА. Тел. 0971077639

ТВАРИНИ
продаж

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

Поросна свинка. Кролики. Тел. 
0967434939

	� КОРОВА	чорно-біла, тільна 5-м телям. 
Недорого! Всі питання по телефону. Тел. 
0996604893. (Володимир)

	� КОРОВА.	Деталі по телефону. Тел. 
0999127189

	� ТЕЛИЦЯ парувального віку. Тел. 
0669991506

	� ВІДДАМ	ЦУЦЕНЯТ вівчарки, недо-
рого, господарям в хороші руки. Грай-
ливі, розумні. Вівчарка - мати розуміє 
різні команди, здоровається лапою, навіть 
може витягти хозяїна з річки. Вірний 
товариш і надійний охоронець гаранто-
ваний. Тел. 0668424498

	� КАБАН, годований для себе. Тел. 
0509947445

	� КОЗИ кітні. Тел. 0951619082. 
	� Симпатичні	грайливі	цуце-

нята шукають гарних господарів. Тел. 
0667549418

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

БЮРО ЗНАХІДОК
	� ВТРАЧЕНЕ	посвідчення	оператора	

здобування	нафти	і	газу	видане на ім’я	
Юрія	Васильовича	Павленка

ПОСЛУГИ
	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	холо-

дильників,	мультиварок,	мікрохви-
льовок,	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	

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

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	холо-
дильників,	мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлібопічок	та	
іншої	побутової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	пило-
сосів, холодильників, чистка бойлерів та 
іншої електротехніки. Виїзд майстра. Зва-
рювальні роботи, пайка. Тел. 0997199623 
(Олександр)

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ	за 
викликом. Тел. 0990617751, 0977600263

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

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

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	холо-
дильників,	мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлібопічок	та	
іншої	побутової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ Газель. 
Тел. 0979796234

	� УКЛАДАННЯ	ЛАМІНАТУ. Недорого. 
Тел. 0992878418, 0980569035

	� ПОСЛУГИ	САНТЕХНІКА. Євроремонт. 
Тел. 0991440911 (Андрій)

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	СЛУЖБОВЕЦЬ. 
Освіта:професійна технічна,вища. Галузь 
знань: бухгалтерський облік. Стаж 
роботи: 1 рік. Знання ПК, комунікатив-
ність, відповідальність, бажання працю-
вати та дізнаватись і навчатись новому 

22.02.2023
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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 Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а
4

обов’язково. Тел. 0504044106
	� ТОВ	«Агро-Край» на постійну роботу 

потрібен	ФАХІВЕЦЬ	із	земельних	
питань. Вимоги: вища освіта відповід-
ного напрямку,  вільне володіння ПК. 
Звертатися за адресою: м. Гадяч, вул. 
Лохвицька, 29. Тел. 0675369805

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

	� ТОВ	«Агро-Край» на постійну роботу 

потрібен ВОДІЙ	автотранспортних	
засобів (мікроавтобуса). Вимоги: наяв-
ність посвідчення категорії D.  Звертатися 
за адресою: м. Гадяч, вул. Лохвицька, 29. 
тел. 0672471461

 � В продовольчий магазин у м. 
Гадяч потрібна ЗАВІДУЮЧА	мага-
зином (відділом) продуктів харчування. 
Тел. 0504044106На роботу потрібні ТОР-
ГОВІ	ПРЕДСТАВНИКИ з власним авто. 
З/п: ставка, + бонус, + амортизація. Тел. 
0505890057  

	� Потрібна	людина	по	догляду за 
пристарілою людиною. Тел. 0660328311

	� ШУКАЮ	РОБОТУ по догляду, або 
прибиральниці. Тел. 0664530248
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МІСЯЦІ СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ

Заборонені 
дні

6-8, 20-22 4-6, 18-21 13-15, 17-21 14, 15, 20 11, 12, 19 7, 8, 18

Ризиковані 
дні

18 4-6 20, 22 19, 21 18, 20 17, 19
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Д
Н
О
Р
І
Ч
Н
І

Зелені овочі
(листові)

У т. ч. 
капуста, 
салати, 
Цибуля, 
фенхель, 
кріп, ревінь, 
селера, 
спаржа.

ЛЮТИЙ 2, 3,9, 10, 24, 25

БЕРЕЗЕНЬ 1-4, 24-29

КВІТЕНЬ 5-8,12, 25, 26, 30

ТРАВЕНЬ 7-10, 25-26

ЧЕРВЕНЬ 7,8,18

ПАСЛЬОНОВІ:
Помідори, перець, 
баклажани, фізаліс

ЛЮТИЙ 2-4, 24, 25

БЕРЕЗЕНЬ 1, 2, 23, 25, 28-30

КВІТЕНЬ 5, 24-28

ТРАВЕНЬ 22-25, 28, 30 

ГАРБУЗОВІ:
Гарбузи, кабачки, 
патисони, огірки, 
дині, кавуни, 
кукурудза овочева

КВІТЕНЬ 5-8, 22, 23

ТРАВЕНЬ 2, 6, 21, 29-31

БОБОВІ
Боби, квасоля, 
горох

КВІТЕНЬ 5, 6,25,26

ТРАВЕНЬ 21, 29-31

БУЛЬБОВІ
Картопля, батат, 
топінамбур, чуфа

КВІТЕНЬ 5-8, 11-13

ТРАВЕНЬ 5, 6, 9, 10, 16

ЛОБОВІ
Редиска, буряки 
столові, бруква, 
катран, хрін

БЕРЕЗЕНЬ 8, 9, 11, 12, 15-17

КВІТЕНЬ 7, 8, 11, 12

ТРАВЕНЬ 6-10, 15-17

ЗОНТИЧНІ
морква, пастернак, 
петрушка на 
корінь, селера на 
корінь

БЕРЕЗЕНЬ 11, 12, 16

КВІТЕНЬ 5-8, 11-13, 16

ТРАВЕНЬ 4-6, 9, 10, 14

ЦИБУЛЕВІ
Цибуля-ріпка, 
порей, шалот, 
часник ярий

КВІТЕНЬ 9-13,16,17

ТРАВЕНЬ 7-10

ПОЯСНЕННЯ ДО КАЛЕНДАРЯ:  
тут враховані найбільш сприятливі 
дні. Замочування насіння у дні Риб 

– не рекомендується. Однорічні і 
багаторічні культури сіяти та садити 

поряд не рекомендується!
Проводити боротьбу з бур’янами 

(прополювання) краще у заборонені 
дні, а поливати та підживлювати – у 

сприятливі дні (за винятком Риб).

М. Ніконенко. Гадяч

Помідори дуже тендітні та потребують 
правильного догляду. В іншому випадку 
неможливо буде виростити гарний врожай. 
Також, перед посадкою слід правильно 
обрати місце для вирощування помідорів. 
Перш за все потрібно дотримуватися правил 
сівозміни та підібрати правильних сусідів. 
Якщо помилитися, тоді інша культура може 
забирати деякі поживні речовини та не тільки.
Посадку томатів слід здійснювати 
за місячним календарем:
Високорослі сорти саджають з 14.02, а також 16.02, 

18️.02, 24.02, 26.02-28️.02.
Ранні та середні сорти: 1.03-4.03, 10.03, 12.03, 

20.03, 25.03, 30.03-31.03.
Також, можна висаджувати помідори в квітні: 8️.04, 

12.04, 13.04, 22.05, 26.04, 28️.04. 
Цей період підходить для надранніх сортів томатів.
Також визначені сприятливі дні для сіяння перцю 

на розсаду:
У 2023 році сіяти перець можна в такі дні: 
Лютий — 7️,8️,12,13,21
Березень — 5,6,7️,15,20,21,24,25
Квітень — 3,4,8️,9,15,17️,18️
Травень — 1,2,15,27️,28️.

ЗАМОЧУЙТЕ НАСІННЯ
Чиста вода, можна з додаванням біостимуляторів 

росту. Для того, щоб провести замочування насіння, 
необхідно взяти невелику ємність, марлю (вату, сер-
ветки, фільтрувальний папір) і воду або 0,01% розчин 
гумату калію. Краще не занурювати голе насіння в 
воду, а загорнути його в серветки або фільтрувальний 
папір, з доступом повітря і світла. Насіння необхідно 
залити водою так, щоб рідина покрила тканину з по-

сівним матеріалом. Температура води повинна бути не 
менше +23°С, а оптимальна – +25…+27°С. Для ство-
рення парникового ефекту, вкрийте харчовою плів-
кою. Розмістити в темному місці.

Воду міняйте хоча б раз на добу. Час замочування: 
кропу, цибулі, петрушки та моркви - 48 годин; кабач-
ків, буряка, огірків, кавуна, капусти, томатів – 17-18 
годин; а ось горох і квасолю досить замочувати 12-
15 годин.

Насіння помідорів замочуються в готовому розчині 
(соди, марганцю) на 18-24 годин. 250 мл води і 2 гра-
мів соди, або на 250 мл 1 гр (блідо – рожевий колір).

Перець: тепла вода + 40 С. Розчин марганцівки: 1 
грам на 300 мл. Замочування не довше ніж 30 хвилин, 
потім промити під водою і просушити. Розчин пере-
кису водню: 10 мл на 1 л води – методика аналогічна. 
Сольовий розчин: чайна ложка на 250 мл. Можна не 
промивати після обробки. 

В ЯКІ ДНІ КРАЩЕ СІЯТИ 
ОВОЧІ НА РОЗСАДУ
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ГАННА АНТИПОВИЧ (ДЕНИСКО)

Народилася 25 січня 1949 року в с. Загрунівка Зінь-
ківського району Полтавської області. Поетеса, лі-
тератор, публіцист, член Правління Полтавського 
ОО ВУТ «Просвіта». Співзасновниця і перша голова 
Полтавського осередку «Союзу українок». Закінчила 
Львівський університет ім. І. Франка (1972). Працю-
вала у пресі Зіньківщини та Полтави, власним корес-
пондентом газети «Молодь України» у Полтавській, 
Сумській та Харківській областях. У 1987році поли-
шила журналістську роботу через неможливість віль-
но висловлювати свою позицію. На початку 1990-х 
була поміж фундаторів та провідних публіцистів часо-
писів «Полтавський вісник» та «Полтавська Думка». 
У 2005-12 рр. - редактор газети ПОО ВУТ «Просві-
та» «Наше слово». Друкувалася у журналах «Вітчиз-
на», «Прапор», «Полтавські єпархіальні відомості», 
альманасі Полтавського педуніверситету «Рідний 
край», колективних збірниках «Поети Полтавської 
«Просвіти», «Поети Зіньківщини», «Калинове ґро-
но», газетах «Слово Просвіти», «Літературна Украї-
на», «Книжник-ревю» та ін. Автор повістей і нарисів 
«Сестри твої, Хатинь» (1982), «Хліб і совість» (1984), 
«Світанкові зорі Ганни Сиволап» (1985), «Червоні 
лелеки» (1986), збірки поезій «Все так давно, немов 
і не було…» (2011). Нагороджена орденом «За заслу-
ги» 3 ст. (2009). Лауреат обласної премії ім. Симона 
Петлюри.

Полеглим під Крутами присвятила «Український 
романс», написаний під враженням перших по десяти-
літтях замовчування публікацій про Героїв Крут. Вірш 
поклали на музику і виконували полтавська просві-
тянка Орися Ковалевич, відроджувач «Пласту» Во-
лодимир Скоробський (м. Київ), а полтавський бард 
Юрій Трейгель, створивши свою інтерпретацію, про-
ніс «Український романс» через майдани Революції 
Гідності і виконує його й нині на зустрічах у бібліоте-
ках, школах та інших патріотичних заходах. 

 

Український романс
Ми упали в сніги.
Наші очі викльовують круки.
А нащадків навчать,
як тим крукам співати хвали.
Україно, живи! -
Простягаємо зранені руки,
Україно, прости,
що від ката тебе не спасли!
Боже нив і дібров,
наші душі до Тебе у леті,
Боже, Матір Вкраїну
хоч Ти заступи і спаси!
Нас укрили сніги –
і хорунжих, і просто поетів,
а її ще терзають
московські розлючені пси.
Ми упали в сніги…
Нас підступно ударили в спину
комісарський наган
і незгода у хаті вітця.
Україно, прости,-
хоч ми впали, та бились до згину
Із тими, що хотіли,
щоб крові не було кінця.
Ми зостались в снігах…
В Київ сунуть нові муравйови.
Хоч були ми орли,
нас онук-яничар розпина.
Україно, устань,
дай зневіреним сили й любові,
Україно, прости,-
коли є ще за нами вина.
Пом’яніть нас усіх.
Ми увійдемо в Божі оселі.
Ми за вас Його будемо
денно і нощно молить -
За зчужілі міста
і засипані стронцієм села,
За усе, що так тяжко
вкраїнському серцю болить.
Ми упали в сніги…
Пом’яніть нас усіх…

ГРИГОРІЙ БУЛАХ
Український поет, перекладач, прозаїк, майстер ху-

дожнього слова, народний артист України. Народив-
ся 10 квітня1938 р. у селі Піски Лохвицького району 
Полтавської області. З 01.07.1982 року член Націо-
нальної спілки письменників України. У 1990-1996 рр. 
— автор і ведучий програми «Живе слово» на Україн-
ському телебаченні. 1994-1998 рр. — член Центрально-
го правління Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
імені Тараса Шевченка. Керівник творчо-мистецької 
групи з питань роз’яснення положень проекту Кон-
ституції України (1996). Автор вірша «Сніг». Вне-
сок у розвиток української культури, виховання гро-
мадян-патріотів Григорій Булах примножував також 
як заступник голови Правління ГО «Шевченківський 
фонд — XXI століття» при Комітеті з Національної 
премії України імені Тараса Шевченка, шеф-редактор 
всеукраїнської газети «Християнська Україна», голо-
ва Свято-Успенської парафії м. Києва. Пісні на слова 
Григорія Булаха звучать у виконанні Дмитра Гнатю-
ка, Павла Дворського, Назарія та Дмитра Яремчуків, 
Фемія Мустафаєва, Алли Кудлай.

Сніг
Цей білий сніг на чорнім чорноземі, 
Як білий аркуш у крутянський степ. 
Я знов торкаюся тієї теми, 
В якій кривавиться нестерп. 
 
В якій невигойність і болі. 

Бинтів — немає! Тільки — сніг! 
Цей білий сніг на чорнім полі, 
Цей білий сніг — у ізголов’я ліг. 
 
Цей білий сніг молодший за їх юність, 
Цей білий сніг — шрапнеллю у світи. 
Цей сніг в майбутнє, 
у сьогодні, 
у минулість! 
Цей сніг нетанучий, на лицях молодих! 
 
Цей чорний креп чорніше чорнозему. 
В сльозі Тичини — вибухає схлип! 
Червона кров дописує поему 
Про білий цвіт весняних лип. 
 
«Ви знаєте, як липа шелестить 
У місячні весняні ночі? 
Кохана спить... Кохана спить... 
Піди збуди, цілуй їй очі». 
 
А білий сніг — на чорний чорнозем. 
Коханий спить... 
У ізголов’ї — степ! 
Не розбудити сон рядком поеми, 
Бо юний цвіт — в снігу отерп! 
 
Ви знаєте, як сніг той шелестить 
На мертвих лицях, у січневі ночі? 
Кохані сплять... Коханий спить! 
Ніхто не поцілує в мертві очі! 
 
Ви знаєте, як сніг на мертвих лицях 
Шелестить? 
Кохані сплять... Коханий спить. 
Ні! Ви не знаєте, як сніг той шелестить.

ПОЛІКАРП ПЛЮЙКО
Народився 3 березня 1903 року у селі Білогорілка 

Лохвицького повіту. Український поет, прозаїк, діяч 
діаспори(літературний псевдонім Поль Половець-
кий). Ходив до церковно-приходської школи, згодом 
вчителі порадили батькам віддати його в Лохвицьку 
школу, де навчався у 1915-1923 роках. Окремо брав 
уроки гри на фортепіано. Працював у школі Глинська, 

ДО 105-річчя БОЮ:
Широко цитованим є вірш Павла Тичини «Пам’яті тридцяти». Але окрім нього,бій оспівали й 
опоетизували й інші класики української літератури – Євген Маланюк, Богдан-Ігор Антонич, Юрій Клен, 
Яр Славутич, Антоніна Листопад та ін. Загалом відомо про близько сотні «крутянських» віршів, серед 
них і ті, що належать перу полтавців. Це настоятель Свято-Миколаївської церкви у Полтаві й учасник 
бою Демид Бурко. Це діаспорні поети родом із Лохвицького й Зіньківського районів Полікарп Плюйко 
і Олексій Шевченко, яких невблаганні вітри ХХ століття закинули за океан. А ще наші сучасники - 
активісти «Просвіти» Ганна Антипович (Дениско) і Григорій Булах.
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ПОЕТИ ПОЛТАВЩИНИ 
ПРО КРУТИ

організував хор, яким диригував. 1926 року вступив до 
Київського інституту інженерів шляхів. По його за-
кінченні (1930) відділом кадрів спрямований як «по-
літично неблагонадійний» до роботи на Томську за-
лізницю. Тоді написав низку віршів, які побачили світ 
лише по війні. 1935 року звільнений з роботи. Перебу-
вав під постійним наглядом НКВД, оскільки «демон-
стративно розмовляв з усіма працівниками установи 
лише по-українськи». Брат його Іван, учитель, на той 
час був закатований сталінськими дияволами 1938 
року (посмертно реабілітований 1958 р.). У липні 1941 
року, не бажаючи евакуюватися на Урал, переховуєть-
ся в Києві.1945 року опиняється у Західній Німеччині, 
у таборі утікачів в Міттенвальді, там працює учителем 
математики в українській гімназії.1950 року переїхав 
до США. Професор, одним з перших узявся досліджу-
вати ґенезу Голодомору 1932-1933 років, послугову-
вався власним досвідом і спостереженнями та архіва-
ми американських газет, зокрема «TheNewYorkTimes». 
У 1944 році написав вірш про бій під Крутами. У серп-
ні 1974 року написав коротку автобіографію «Мій ро-
довід». Вийшли друком:1965 — історична поема-сати-
ра «Цар Премудрий Саривон»,1966 — «Проти течії» 
(праці-роздуми на соціально-політичні теми), «Наша 
Батьківщина», Канада,1978 — лірика-сатира «Над 
безоднею»,«Геєнна огненна». Ненадруковані твори: 
«Записки крігсфербрехера», «Намісники Христа і їх 
діяння». Друкувався у 1960-х роках у газеті «Наша 
Батьківщина», Торонто. Помер 1979 року у США.

Крути
Тож не хмари чорні крили снігові рівнини,
Не татари йшли на здобич в землі України.
З Москівщини більшовицьких диких орд навали
Молодую Україну багнетом вітали,
Шматували воскреслеє тіло сиротини,
Готували їй глибоку, темну домовину…
…Боронили соколята підступ до столиці,
Поливали сніг пухнастий краплі кривавиці.
Турбували й відбивали люту, злу навалу,
Не чекаючи зі сходу шаленого шквалу…

ДЕМИД БУРКО
Історик церкви, літератор. Народився 29.08.1894 

р. у с. Пирогів на Вінниччині. Водночас життя його 
пов’язане і з Полтавою та селом Яреськи Шишацько-
го району Делегат І Всеукраїнського військового з’їз-
ду (05.1917) , референт інформаційного бюро Секре-
таріату військових справ Центральної Ради. З жовтня 
1941 – секретар Полтавського єпархіального управ-
ління УАПЦ. Служив настоятелем Миколаївської цер-
кви м. Полтави. Підготував до друку видання Єван-
гелія (у перекладі Морачевського) та молитовника 
(Полтава, 1942). У газеті «Голос Полтавщини» (1941-
1943 р) надрукував низку статей з історії літератури 
і мистецтва, вірші і спогади з пережитого. Автор кни-
ги «Українська Автокефальна Православна церква – 
вічне джерело життя» (1988, Бавнд-Брук, США). На 
її сторінках знайшли місце і враження автора про пол-
тавський період життя. Вірш «Крути» написав у 1938 
році. Тоді сталіністи лютували особливо, вирубуючи 
під корінь усе українське. У передмові зазначив: «Цей 
вірш написано в 20 роковини битви  під Крутами, в 
січні 1938 , на самому полі бою за найтяжчих москов-
сько-більшовицьких  окупаційних умов».

Крути
Стою німий... Схиляю низько чоло...
У спогадах подія судних днів
Жива встає... Точився бій навколо...
О, скільки їх, відважних юнаків,
За рідний край і за любов до волі
Лягли от тут, на цьому полі!..
Ой, поле, поле крові і скорботи!..
Тут в сяйві ранку нашої весни
Почавсь новий шлях хресний до Голготи
І залунало зрадливе: «Розпни!»...
Немов Христа друге страшне розп’яття
Судилося Вкраїні... О, прокляття!

ОЛЕКСІЙ ШЕВЧЕНКО
Народився 22 серпня 1928 року у селі Лютенські Бу-

дища Зіньківського району Полтавщини. Після Дру-
гої світової війни жив із батьком у Західній Німеччині, 
згодом оселився у США, закінчив міський університет 
Нью-Йорка,здобув фах інженера-електрика. Ще в сту-
дентські роки писав вірші, оповідання на літературоз-
навчі й політичні теми, які публікувались у журналі 
«Смолоскип» та в багатьох інших українських діа-
спорних часописах. Вірш «Крутянці» написав у 1953 
році. Був активним студентським, церковним і громад-
ським діячем. Після здобуття незалежності кілька ра-
зів відвідував Україну, своє рідне село, був представни-
ком Міжнародного Благодійного фонду і видавництва 
«Смолоскип» у США і Канаді. Побратим видатного 
українського видавця Осипа Зінкевича. Помер 5 серпня 
2008 року в місті Бріджвотер. Похований на україн-
ському православному цвинтарі у Бавнд Бруку.

Крутянці
Морозне повітря дрижало
Від згуків потужних гармат,
А Ви залягли в окопах
Без куль, без шинель, без гранат.
Лиш триста пішло Вас,
Щоб волю здобути,
Щоб вірність навіки
Батькам присягнути.
Пощо Вам шинелі, пощо кулемети,
Хіба ж Ви навчилися цього?
Ви ж мрійники юні у світі фантазій,
І що Вам, що січень січе…
Лиш Ви замінили
Перо на рушницю.
А Вам назустріч іде
Шість тисяч п’яниць.
Ваш голос лунає в широкому світі
В просторах небесних тремтінь,
В блакиті глибокій, над золотом нив
В серцях наших юних, уже без терпінь.
Ми йдемо за Вами
В простори чарівні,
бо хочемо бути
Із Вами спільні!

Упорядкував Олег Пустовгар, регіональний представник 
Українського інституту національної пам’яті  

в Полтавській області



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ОВЕН	(21.03	-	20.04)
Вам доведеться поборотися за свої права. 
Зберiгайте спокiй i пiдберiть належне аргу-
ментування, тодi до вас прислухаються. Зараз 
необхiдно заховати свої вразливi мiсця подалi 

вiд поглядiв оточуючих. Четвер буде насичений спiлку-
ванням з рiзними людьми. Намагайтеся бути люб`яз-
ним, цiкавим i привабливим спiвбесiдником.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05)
Вiдчуття невпевненостi може перешкодити 
вам зосередитися на роботi, повiрте, у вас 
бiльше сил i знань, нiж ви думаєте. Ваша iн-
туїцiя загостриться як нiколи, навiть в бiльш 

нiж незвичних ситуацiях ви безпомилково вгадаєте пра-
вильну лiнiю поведiнки. В кiнцi тижня посеред загально-
го хаосу i суєти ви випромiнюватимете спокiй i оптимiзм. 
Погоджуйте вашi плани на вихiднi з близькими людьми.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06)
Сприятливий час для вирiшення проблем 
будь-якої складностi. Великий шанс знайти 
кошти i можливостi для реалiзацiї давнiх за-
думiв. Ви постiйно вiдчуватимете пiдтримку 
оточуючих. Вiрогiднi позитивнi змiни на роботi 

i в особистому життi. Вам у всьому супроводжуватиме 
удача.

РАК	(22.06	-	23.07)
Цього тижня будуть вдалими поїздки i контак-
ти, особливо - вiдрядження або спiлкування з 
iноземцями. Таке становище справ укрiпить 
ваш авторитет i пiдвищить самооцiнку. Не пiд-

давайтеся панiцi, ви зможете домовитися з будь-якими 
опонентами. Подiї, що вiдбуваються у п`ятницю, можна 
розглядати як знаки долi.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08)
Цього тижня вам необхiдно зберiгати ясну 
голову i тверезiсть думок. Пiдтримка впливо-

вих осiб в середу допоможе вам зайняти новi позицiї 
в дiловiй сферi. У четвер велика вiрогiднiсть конфлiкту 
на роботi. Плани, складенi у п`ятницю, можуть не ви-
правдати витрат часу i сил. У суботу вiдверта розмова 
з близькими людьми дозволить вирiшити проблему, яка 
давно турбувала вас.

ДIВА	(24.08	-	23.09)
Прекрасний час для кар`єрного зросту, тiльки 
будьте готовi збiльшити робоче навантаження. 
Бажано не конфлiктувати з начальством, а пiти 
на розумний компромiс. Якщо будете пливти 

проти течiї, ви можете витратити багато сил i прийти до 
нульового результату. Якщо вам потрiбна стабiльнiсть в 
особистому життi, то, схоже, доведеться вiдмовитися 
вiд романтики на користь побуту.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10)
Цього тижня у вас може початися бурхливий 
роман, прислухайтеся до заклику серця. Чет-
вер i п`ятниця загрожують виявитися повни-
ми суєти, рiзноманiтнi подiї вимагатимуть ва-

шої уваги i участi, а також рiшучостi i швидкої реакцiї. 
Прагнiть уникати рiзких слiв i спонтанних вчинкiв. Якщо 
ви в емоцiйному поривi не скажете щось зайве, то у вас 
може виникнути хороший шанс для службового зросту.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11)
Ви багато працювали i заслужили пiдвищен-
ня. Ваш авторитет в професiйнiй сферi зро-
сте. Упорядкуйте свiй спосiб життя, не втя-
гуйтеся у вир чужих проблем. Будуть вдалi 
дiловi поїздки i просто подорожi. У четвер 

можливi приємнi новини. У вихiднi вас порадує особисте 
життя i романтичнi побачення.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12)
Намагаючись скрутити гори на своєму шляху, 
ви можете трохи не розрахувати i переоцiнити 
свої сили. Бiльше цiкавтеся проблемами своїх 
колег i пiдлеглих, i тодi вашi зусилля не пропа-

дуть дарма. I вiд ситуацiї, що склалася, ви тiльки вигра-
єте. Настає вдалий час для давно назрiлих змiн. Вихiднi 
проведiть активно: ковзани, лижi, прогулянки.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01)
На початку тижня не затiвайте нiчого нового, а 
просто приведiть до ладу все старе, позбавте-
ся поганих думок про людей i життя в цiлому. 
Намагайтеся не дратувати i не кривдити iнших, 

iнакше вам пригадають старi образи, живiть скромно, 
але зi смаком. Прагнiть трохи менше розказувати про 
свої плани, оскiльки доброзичливцi щиро захочуть допо-
могти, але можуть зiпсувати всю справу. Менше критики 
i самокритики. Упевненiсть в своїх силах приведе вас до 
бажаного успiху.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02)
Вам необхiдно чiтко розпланувати тиждень i 
вирiшити для себе, що потрiбно зробити в пер-
шу чергу. Менше хаосу i спонтанностi в спра-
вах i розвагах. Друзi допоможуть розвiятися i 

подарують цiкавi iдеї, до яких варто було б прислухати-
ся. У вихiднi ви будете здатнi пiдкорити не одне серце 
своєю рiшучiстю, упевненiстю в собi i чарiвнiстю.

РИБИ	(20.02	-	20.03)
Тиждень буде вельми напруженим i насиче-
ним рiзноманiтними подiями. Не поспiшайте i 
не рвiться починати щось нове, спробуйте не 
форсувати подiї, це лише невчасна витрата 

сил. Намагайтеся зберiгати душевну рiвновагу i вчiться 
радiти тому, що маєте. Захистiть себе вiд сiмейних кон-
флiктiв i безглуздих суперечок.

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ

Банкетне меню

Тел. 066 2473630
Поминальні обіди

Астрологічний гороскоп
30 січня - 5 лютого 2023 року


