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Фабрика печива «Борзна»
виготовляє великий асортимент 

кондитерських виробів, які відрізняються 
приємним смаком та ароматом, свіжістю та якістю!

Також в нас ви можете придбати олію,
цукор, борошно та маргарин, цукерки 

за доступними цінами.

НЕОДМІННО 
ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС

Українські військові поступово переходять до контрнаступу звільнюючи окуповані руснею 
населені пункти. Зброя Західних партнерів надходить на фронт, але поки що не в достатній 
кількості. Військове командування намагається не витрачати марно жодне життя українського 
захисника. Повномасштабний контрнаступ – буде, але для всього свій час.
Нам залишається чекати і вирити. Слава ЗСУ !

Гаубиці FH70 є старішою 
артилерійською 
системою в порівнянні 
з американсько-
британськими M777, 
проте завдяки 
автоматизованому 
завантаженню снарядів 
досвідчений екіпаж може 
робити постріли через 
кожні 10 секунд.
Б’є 43-кілограмовими 
осколково-фугасними 
снарядами. Максимальна 
дальність польоту 
– 24-30 км. Система 
знаходиться на озброєнні 
армій Німеччини, 
Італії, Великобританії, 
Японії, Естонії, Норвегії, 
Нідерландів і  інших країн.

КОНТРНАСТУП - 
ТЕ ЧОГО МИ ЧЕКАЄМО
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КОМУСЬ ЖЕ ТРЕБА БУЛО
49-річний Роман Гавриленко з Бобровиці, працює в 

ПРаТ «Ічнянський завод сухого молока та масла». На по-
чатку війни, він самотужки зміг зупинити та розвернути 
колону ворожої техніки, що їхала зі сторони Браниці Ні-
жинського району.

— Який то був день війни, вже і не згадаю. — каже Ро-
ман Петрович. — Може, третій чи п’ятий. На тому в’їзді ні 
блокпоста, ні наших військових. Нікого не було. У мене 
в Бобровиці донька, онука, жінка. Треба захищати своїх. 
Тому і вирішив діяти.

— Що жінка сказала, коли вирішили їхати?
— Її вдома не було. Вона медик, в лабораторії працює 

якраз в лікарню пішла. Колона техніки їхала від церкви 
до вокзалу. Скільки — не рахував, не до того було. Спо-
чатку БТРи, за ними танки, колона десь метрів 300-400. 
Підігнав свою машину, розвернув поперек дороги. Вони 
під’їхали впритул. Я вийшов до них. До мене підійшов 
офіцер. Кажу йому: «Давай побалакаєм». А він: «Дай 
проехать нам». І двічі стрельнув із автомата вгору. Кажу: 
«Машина замінована», — розвернувся і пішов до магази-
ну, який був зачинений. Біля нього стояв знайомий, ди-
вився за цим усім. Ми перекурили. А вони трохи посто-
яли і почали розвертатися. Назад, у бік Браниці. Я сів у 
свого молоковоза, провів їх ще й до переїзду, щоб не за-
блудилися. — зі сміхом розповідає чоловік.

У результаті мужнього вчинку Романа Гавриленка оку-
панти не зайшла в Бобровицю.

— Кажуть, для хоробрості «фронтові сто грамів» 
випили.

— А хто мені їх наливав? Я б хотів би попитати у того 
розумного, який таке розказує, він мені їх наливав? Теле-
фон старий, інтернету немає, а то б розказав.

— Після того, як ви перекрили дорогу, в Боброви-
ці почали жартувати, що на ворогів можна молоковози 
пускати.

— А я і не чув такого. Коли жінка дізналася, тільки за-
питала, нащо я туди поїхав. А комусь же треба було їхати.

— Керівництво як оцінило? Премію виписали?
— Я начальства ще не бачив. Зараз, як і до 24 лютого, 

працюю, збираю молоко по селах. А чи в курсі началь-
ство, чи ні — не знаю.

Газета «Вісни Ч», Юлія Семенець.

ДИВОМ ВИЖИЛА ПІД ОБСТРІЛАМИ
13-річна Даша разом із батьком і мачухою гостювали у 

хрещеної та повертались додому. Намагались з однієї ву-
лиці Катюжанки переїхати на іншу, але потрапили під об-
стріл окупантів. Трагічну історію дівчинки розповів на-
чальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

«Російські нелюди відкрили по машині стрілянину з 
автоматичної зброї. Причому з кількох напрямків. Бать-
ка та мачуху Даші вбили на місці, а машина загорілась. 
Дівчинка вискочила з авто, намагалась втекти, ховалася 
за вантажівкою, але окупанти не припиняли стріляти в її 
бік. Дитину тяжко поранили. Даша вдала з себе мертву, 
аби російські солдати її не стратили. Росіяни підійшли, 
штурхнули ногою, перевіряючи чи вона жива, та пішли 
далі», — розповів Адрій Нєбитов.

Стікаючи кров’ю, дівчинка буквально виповзала з-під 
куль, дивом вижила. У неї потрапили дві кулі: одна в 
руку, друга у стегно.

«Я чула як вони кричать: «Слєва, слєва». Потім поча-
ли стріляти по мені. Спочатку болю не відчувала, все тіло 
просто оніміло», — згадує той жахливий день Даша.

На щастя, у дівчинки є мама та маленька сестричка. На-
разі вони проживають разом. 

Олександр ГАЛУХ, «Вечірній Київ»

ІНВАЛІД – ВІЗОЧНИК ЩОТИЖНЯ  
ВІДПРАВЛЯЄ ТИСЯЧУ ВАРЕНИКІВ ЗСУ
Біда трапилася з Євгеном Компанцем понад десять ро-

ків тому. Виробнича травма призвела до інвалідності й 
відтоді колись рухливий та енергійний чоловік змуше-
ний пересуватися на візку.

«Утім, у мене є два ангели-охоронці, – ділиться 42-річ-
ний Євген. – Це моя дружина і донька. Разом з ними я 
живу повноцінним життям і відчуваю себе потрібним 
людям».

Коли фашистська росія напала на Україну й багато Єв-
генових друзів пішли на війну, чоловік ночі не спав й все 
міркував, чим він може допомогти українській армії. Ідею 
підказала донька, котра працювала у волонтерській орга-
нізації й розвозила обіди літнім самотнім людям.

«Разом з дружиною ми почали готувати вареники й пе-
редавати їх через волонтерів на фронт, – продовжує Єв-
ген. – Щотижня відправляємо понад тисячу штук. Вій-
ськові надсилали нам навіть відео, де вони з апетитом 
смакують нашими пухкенькими виробами». Подружжя 
Компанців закуповує борошно, олію, картоплю, печінку, 
цибулю та інші інгредієнти для вареників за свої кошти. 
А їх у сім’ї небагато: інвалідська пенсія мізерна, як і ви-
плати з догляду за людиною з інвалідністю, що їх отри-
мує Євгенова дружина. Потім Євген опублікував на своїй 

сторінці у соціальній мережі розповідь про свою волон-
терську справу й подружжю трохи підкинули провізії. Це 
додало ентузіазму Компанцям й вони з подвоєним зав-
зяттям продовжили виготовляти свої фірмові вареники.

«Хотіли б крім печінково-картопляної начинки готу-
вати з капустою, та білокачанна цього року дуже дорога, 
– бідкається волонтер. – Та все ж, – запевняє, – навіть 
наші одноманітні вареники йдуть у хлопців на передо-
вій на ура. Бо з’їси п’ять-шість штук і ситий й наче вдо-
ма побував!»

Скромні й працьовиті Компанці ні до кого не звер-
талися по допомогу. Вони роблять усе задля того, щоб 
наблизити Перемогу над лютим і жорстоким ворогом. 
А хто хоче підтримати цих жертовних людей, повідом-
ляємо номер картки Євгена Компанця у Приватбанку: 
5168755466630544.

Лідія Лісова. Голос України

ДОТИК АНГЕЛА
Черговий сигнал тривоги гасив у будинках жовті ква-

дратики вікон. Здавалося, у міста від того перехоплювало 
подих. Силуети темних багатоповерхівок завмирали на 
фоні холодного пізньовечорового весняного неба. Спер-
шу Леся бігала в укриття. А потім пересиджувала триво-
гу в коридорі своєї квартири. Правило двох стін…

Максим, чоловік, воював. Коли мав змогу, телефону-
вав. Підбадьорував, бо чув у її голосі сльози та сум. Обі-
цяв повернутися живим та неушкодженим. Потім сльози 
зникли. Натомість з’явилася ненависть. До цього Леся не 
вміла ненавидіти. Це великий гріх. Її вчили змалечку до-
броти й любові. Але ненависть до ворогів була такої вели-
чезної сили, що висушила сльози. Леся - шкільна психо-
логиня. Любила свою роботу. Діти довіряли та довірялись 
їй. Вона ж приховувала тихий смуток. Його було стіль-
ки, що здавалось ось-ось вихлюпнеться з душі. Все через 
те, що в них із Максимом не було і не могло бути дітей. 
У цьому не її вина.

Якось чоловік сказав:
- Ти можеш піти від мене, якщо захочеш. Я зрозумію…
Ні, вона не могла піти, бо кохала. Бо її Максим - най-

кращий у світі. Добрий, уважний, люблячий. Не зможе 
без нього. Якщо доля їх звела, значить, мусять бути разом.

- Ми можемо всиновити дитину, - відповіла. - Можли-
во, колись зрозуміємо: ось це маленьке ангеля шукало 
нас, а ми - його.

Максим часто міркував над словами дружини. Проте, 
коли чув дитячий сміх чи бачив радісних батьків, відчу-
вав лише тихий щем. Чужі діти. Чуже щастя. Із вдячно-
сті до Лесі, до її кохання й терпіння, він міг погодитися 
взяти у сім’ю залишене кимось маля. 

… Свекруха працювала в дитячій лікарні медсестрою. 
Часто дорогою додому заходила до Лесі. Між жінками 
були гарні стосунки. Тепер вони ще більше підпримува-
ли одна одну. Максим - єдиний син у батьків. А для Лесі 
- єдине кохання. 

- До лікарні діти потрапили. Звідти... Налякані, з про-
студами. Сироти, - розповіла свекруха. - Наші медсестри 
та лікарі їм іграшки, смаколики приносять. А вони май-
же не усміхаються. Такі малі, а життя вже пошарпало. Ди-
витися боляче.

- А де їх поселили?
- В одному з дитсадків, здається.
- Якщо їм треба психолога, я могла б…
- Старшеньким, мабуть, треба. Там різні діти. Деякі зов-

сім крихітки. Я запитаю.
… Ніхто не був проти, аби вона на волонтерських заса-

дах надавала психологічну допомогу дітям. Із більшень-
кими розмовляла, малювала… 

Маленьких, які плакали, брала на руки. Крихітка з 
великими голубими очима не вередувала. Спиналася в 
ліжечку на ніжки, щось мугикала. Падала, і знову спина-
лася. Біля неї сидів хлопчик років п’яти. Леся пробува-
ла з ним заговорити. Та він вперто мовчав. І насторожено 
дивився, коли Леся бавилася з маленькою. Вихователь-
ка розповіла про гірку долю цих дітей. Софійка і Сашко. 
Вони вже майже пів року в сиротинці. Батьки в аварії за-
гинули. В бабусі після цього серце не витримало. У них 
нікого нема. Бо батько також сиротою ріс. Коли почалася 
війна, дітей евакуювали. Сашко сидить біля ліжечка се-
стрички. Стереже її, наче. І мовчить. Леся щодня навіду-
вала Софійку. Маленька її впізнавала, тягнула ручки. На-
віть Сашко вже не дивився на Лесю з-під лоба. І вперше 
взявся за олівці. 

- Не звикайте до них, - радила вихователька. - Бо і вам, 
і їм буде потім важко. Зрештою, ви - психолог, самі знає-
те. Вона знала… Знала, що полюбила цих дітей. І не хоче 
розлучатися з ними. Розповість про Софійку та Сашка 
чоловікові. Трішки пізніше. У братика та сестрички має 
бути сім’я, дитинство, дім. Після занять Леся збиралася 
додому. Заглянула до Софійки. Маленька їй усміхнула-
ся. А Сашко несміливо торкнувся Лесиної руки. Це було 
схоже на доторк ангела, який їй повірив…

Ольга Чорна

ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ПІСНІ

Чи не єдиний надійний спосіб передачі української 
народної творчості – «з уст в уста». «Братський» на-
род усіма можливими способами намагався стер-
ти українську автентичність, але нас здолати на так 
просто. 

Нещодавно, до редакції потрапила одна пісня.

ЗА СВОБОДУ ТА ВОЛЮ
Жовті та блакитні 
Наші кольори
Ми непереможні,
Шаблі до гори!
Приспів: 
Україна наша вільна,
Ненька наша самостійна,
Шаблі до гори!
***
Рідна Ненька-мати,
Ти одна для нас.
Стати на твій захист
Вже приспів нам час!
Приспів:
***
Для Вкраїни славу зборемо в бою,
Щоб нащадки наші зажили в раю.
Україна-мати ми твої сини
За свободу й волю стали ми грудьми!
Приспів:
***
Батьку наш Зеленський 
Виручай з біди.
За Україну-неньку
В бій ти нас веди!
Приспів:

Чоловік приніс надруковану, дещо змінену на су-
часний лад, українську повстанську пісню. Почув він 
її ще у 70-х роках, коли працював на заводі «Дніпро-
полімермаш», що у місті Дніпро. Його колега фре-
зерувальник, час від часу, співав її за роботою та на 
перервах. Згодом, поступивши до Київського держав-
ного педагогічного інституту, нині це Національний 
педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 
він почув пісню знову. Двоє однокурсників із Закар-
паття співали два куплети цієї пісні. Тобто уявіть, 
українська повстанська пісня лунала в різних куточ-
ках України від різних людей ще у радянські часи.

Звернувшись до джерел в інтернеті, ми змог-
ли знайти різні варіанти цієї пісні. За двісті років 
існування деякі рядки звучали по різному: був і 
«батько старенький», і «батько Петлюра»., і «бать-
ко Бандера». В тому варіанті, який потрапив до нас, 
текст рядка актуалізований та змінений на «батько 
Зеленський».

Донбаський футбольний націоналізм 
Алчевськ, 2007 рік, останній футбольний матч Чем-

піонату України – «Зоря» (Алчевськ) - «Сталь» (Лу-
ганськ). Вболівальники обох команд терпляче стави-
лися один до одного, «по-землячеськи» пили горілку.

У Луганськ ми їхали з фанатами луганської ко-
манди. Перед самим від’їздом стався інцидент – бій-
ка фанів з «Беркутом». Пацани років по 14 взялися 
за руки та загородили дорогу, вони вимагали змуси-
ти міліцію відпустити своїх товаришів. Правоохо-
ронцям, яких було безліч, довелося поступитися і 
випустити хлопців. У наш автобус увірвався один з 
учасників бійки - хлопець був весь брудний із розби-
тою рукою, він голосно лаяв ментів. 

Ну а далі у фанському автобусі почалися пісні – 
спочатку співали про «Зорю», про ментів, «Луганщи-
ну – пісню мою». А потім раптово хлопець – побитий 
беркутівцями найпершим затягнув …

Жовто-блакитні наші прапори
Ми непереможні, шаблі догори
Буде вільна Україна, буде Ненька самостійна
Гей москалів на ножі, на ножі!
****
Батько Петлюра ще до нас прийде
Він за Україну всіх нас поведе
Буде вільна Україна, буде Ненька самостійна
Гей москалів на ножі, на ножі!…
До речі, ця пісня звучала й на стадіоні в Києві і в се-

редині 80-х років. Правда, в оригіналі «до нас прийде 
батько Бандера», а не Петлюра, як співали алчевці…

Підготувала Валентина Йотка

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ЖОВТО-БЛАКИТНІ НАШІ 
ПРАПОРИ. МИ НЕПЕРЕМОЖНІ, 
ШАБЛІ ДОГОРИ…
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Від 4 червня, на Гадяччині офіційно  
почався купальний сезон. 
Нещодавно, зона відпочинку на міському пляжі 

була приведена комунальниками у належний вигляд. 
Окрім цього, працівники установи «Рятувально-во-
долазна служба» Полтавської обласної ради провели 
обстеження та очищення частини підводної акваторії 
річки Псьол, у межах міського пляжу.

Всі умови для відпочинку є, але не забуваємо про 
безпеку на воді та про заборону судноплавства у вій-
ськовий час.

«БМ»

У Гадяцькій міській лікарні у травні на світ з’яви-
лося 15 дітей: 7 дівчаток і 8 хлопчиків.

Вітаємо батьків новонароджених та бажаємо міц-
ного здоров’ я діткам та мирного неба!

Президент України, 3 червня, Володимир 
Зеленський підписав розпорядження про 
звільнення Віктора Іваненка з посади голови 
Миргородської райдержадміністрації.

У тексті розпорядження йдеться, що Іваненка 
звільнено згідно за поданою ним заявою.

Нагадаємо, що за даними слідства Іваненко вима-
гав 500 тис. грн у підприємця за не перешкоджання у 
здійсненні підприємницької діяльності. Начальника 
РВА взяли під варту. Згодом за підозрюваного вне-
сли заставу 567 тис. грн.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін ко-
ментував, що Іваненко вважає себе невинним і зби-
рається це довести у суді. 

Сайт Президента України

ЗВІЛЬНЕНО ГОЛОВУ 
МИРГОРОДСЬКОЇ РВА 

«ЛЕЛЕКА ПРИЛЕТІВ»

КУПАТИСЬ – МОЖНА

Гадяцький ВП ДУ «Полтавський ОЦ КПХ МОЗ» 
інформує, що радіаційний фон в місті Гадяч за мину-
лий тиждень становив 12,2-13,6 мкр/год при середніх 
багаторічних показниках до 1986 року 12-14 мкр/год.

У плані моніторингу в поточному році (кві-
тень-травень) відібрано та лабораторно досліджено 
18 проб води відкритих водойм (р. Псел – 12 проб, р. 
Грунь – 4 проби, р.Хорол-2 проби).

Згідно «Гігієнічних нормативів якості води водних 
об’єктів для задоволення питних, господарсько-по-
бутових та інших потреб населення» затверджених 
наказом МОЗ України №721 від 02.05.2022р. відхи-
лень по санітарно-хімічних і мікробіологічних по-
казниках не виявлено. Патогенних мікроорганізмів 
в воді відкритих водойм не виявлено.

Стан забруднення атмосферного повітря шкідли-
вими речовинами дослідження проводилися на вміст 
фенолу, свинцю, аміаку, азоту діоксину, ангідриду 
сірчаного, вуглецю оксиду. В місті Гадяч лаборатор-
ний контроль проводиться в 5 визначених точках :

вул.Енгельса,39
вул.Лохвицька,1
вул.Шевченка,5
вул. Полтавська, 100
пл. Соборна, 15
Станом на 1 червня 2022 року досліджено 28 проб 

атмосферного повітря, шкідливих речовин в концен-
трації, що перевищує ГДК не виявлено.

З джерел децентралізованого питного водопо-
стачання (шахтні колодязі) досліджено 75 проб пит-
ної води на вміст нітратів, перевищення гігієнічно-
го нормативу (50 мг/дм3) виявлено в 25 пробах води 
(33,3%) (с. М. Обухівка - 90,0 мг/дм3, с Ручки – 99,0 
мг/дм3, с Білеченківка – 194,0 мг/дм3, с Середняки 
– 194,8 мг/дм3).

З джерел централізованого питного водопоста-
чання (артсвердловини, водорозподільна мережа) 
досліджено 243 проби питної води, із них 44 проби 
(17,9%) не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4.-171-
10 « Гігієнічні вимоги до води питної призначеної 
для споживання людиною» по вмісту заліза, аміаку, 
а в 23 пробах (9,4%) виявлено мікробне забруднення.

Результати лабораторних досліджень доведено до 
відому керівників територіальних громад, балан-
соутримувачів водозабірних споруд і водорозпо-
дільних мереж та Миргородське районне управлін-
ня Держпродспоживслужби в Полтавській області.

Керуючись законом України «Про забезпечення 
санітарно та епідеміологічного благополуччя насе-
лення» №4004-ХІІ від 24 лютого 1994 року з метою 
недопущення ускладнення санепідеситуації у райо-
ні керівникам територіальних громад рекомендова-
но провести комплекс профілактичних заходів з ме-
тою забезпечення показників якості та безпечності 
питної води вимогам ДСанПіН 2.2.4.-171-10 « Гігіє-
нічні вимоги до води питної призначеної для спожи-
вання людиною».

С. Бабак. В. о. завідувача  
Гадяцького ВП ДУ « Полтавський ОЦ КПХ МОЗ»

Жителі села Веприк звернулись до ре-
дакції з проханням приїхати до села, на 
збори місцевих жителів, які відбулись 7 
червня. Причиною стало наступне: після 
обприскування полів, які належать ТОВ 
«АГРО-КРАЙ», у багатьох прилеглих до-
могосподарствах пов’яла або загинула го-
родина. Представники органів місцевого 
самоврядування та місцеві жителі зустрі-
лися з представниками агропідприємства. 
Детальніше, далі в матеріалі.

У ніч на 2 червня, ТОВ «АГРО-КРАЙ» 
використовувало для обробітку полів 
одну з найсучасніших технологій – обпри-
скування безпілотними дронами. Саме це 
і стало причиною потрапляння хімікатів на людські 
городи та клумби. Вночі, жителі чули і бачили як над 
полями літали дрони-розпилювачі. Після цього всі 
рослини пожовтіли і зів’янули. Люди також почали 
скаржитись на погіршення самопочуття: підвищену 
температуру, головний біль та нудоту. Окрім цього, 
власники пасік почали знаходити мертвих бджіл. На-
гадаємо, що в минулому році у Веприку загинуло 25 
бджолосімей після обробітку полів гербіцидами. При-
четним до цього вепричани вважали те ж саме ТОВ 
«АГРО-КРАЙ». 

Чому дрони розпилювали хімікати над приватни-
ми домогосподарствами ми так і не дізнались, хоча 
відео мені продемонстрували. Можливо системний 
збій, або непрофесійне налаштування координат. На 
жаль, відповідей від представників товариства ми не 

змогли отримати, бо вони поїхали раніше нашого при-
буття. «Він вийшов з машини, не глушачи двигуна – 
значить не хотів довго тут залишатись. Дві хвилини 
постояв, щось сказав, сів та поїхав. Хіба можна отаке 
питання так швидко вирішити?», - так коментують 
ситуацію місцеві.

Нас запросили пройтись по «людських городах» та 
зафіксувати наслідки. Скрізь, куди міг потрапити хі-
мікат на рослинах утворились жовті плями. «Тут діла 

вже не буде, нічого з цього не виросте. Ви подивіться 
на це: і капуста, і буряки, і картопля – все пропало», – 
розповідає господиня. Постраждали майже всі зелені 
насадження – від квітів на клумбах, городини, до де-
рев. Далі нам показали траву, вже за межами городів. 
Ще вчора вона була зеленою, сьогодні ж – суцільний 
жовтий килим. Поля, які оброблялись ми також по-
бачили. Ситуація ідентична. «Он там у них кукурудза 
знаходиться. Вони її хотіли обприскувати, а полетіли 
не там. А ось тут у них соняшник. І він весь жовтий. 
Собі також все зіпсували, як і нам. Тільки в них гро-
шей вистачає, а нам пересаджувати. Та й куди його 
саджати, в суху землю?», – розповідає Андрій. 

«Картопля у вас буде, не виздихаєте. Робіть шо хо-
чете, це не ми», – заявив представник товариства, 
напередодні. 

Попередньо, від дій агропідприємства постраждало 
близько 22 домогосподарств, але, можливо, їх більше.

Староста Веприка, Сергій Федусенко говорить: « 
Товариство визнало свою провину, але поки що, в ус-
ній формі. Буде створена комісія, яка після обходу 
кожного домогосподарства складе акти обстеження. 
Після того, як буде зібраний відповідний доказовий 
матеріал, Сільська рада допоможе написати заяви на 
відшкодування збитків. І лише законними методами 
буде намагатись вирішити проблему». Окрім цього, 
староста повідомив, що про обробіток полів гербіци-
дами не було попереджено завчасно, тобто за 2 дні, як 
того вимагає законодавство. 

Як висновок
Обприскування – невід’ємний процес сучасної 

аграрної справи. З кожним роком технологічні про-
цеси зазнають змін, під впливом технологій. Ство-
рюються все нові, більш дієві та більш токсичні види 
гербіцидів. Використання безпілотних дронів вирі-
шує велику кількість проблем для підприємства (як 
приклад: економія пального). Але є інший бік меда-
лі. Зазвичай, агропідприємства не люблять брати на 
себе відповідальність за будь - які наслідки їхньої, іно-
ді злочинної діяльності. Це породжує, свого роду, сва-
вілля, про яке ми часто згадуємо на сторінках газети. 

Процес отримання компенсації може затягнутись, 
або і зовсім не відбутись. А все, мабуть, тому, що став-
ляться байдуже до людей, на землі яких, вони ведуть 
цей бізнес і на здоров’ї яких заробляють.

Влад Лидзарь

Місце відбору проб 
води
(населений пункт)

Всього 
досліджено 
проб води

Індекс ЛКП 
фактично

Індекс ЛКП 
згідно сан.
норм (ДСП)
до 5000

р. Псел
с. Лисівка (1 проба)
с. Сари (2 проби)
м. Гадяч (пляж) (8 
проб)
с. Бобрик (1 проба)

12 300-1600 5000

р Грунь (4 проби)
м Гадяч 4 620-1200 5000

р Хорол
с. Сергіївка (1 проба)
с. Розбишівка (1 проба)

2 920 5000

«НІЧОГО НЕ ВИРОСТЕ – 
ВСЕ ПРОПАЛО»

На зборах веприччан ми дізнались 
про ще одну проблему – відсутність 
води у деяких районах села.
Ця проблема виникає щороку, коли люди 
починають поливати городину. Свердловина, 
з якої жителі отримують воду, належить ТОВ 
«АГРО-КРАЙ», а не сільській раді, а сама 
вода постачається людям як пайовикам – 
за символічну плату. Вода є, але проблема 
в тому, що люди встановлюють насоси та 
знижують тиск в системі. Ті, хто, має такий 
пристроєм проблем з водою не відчуває, а от 
всі інші страждають. Умовно «безкоштовна» 
вода дає можливість необмежено її 
використовувати, не думаючи про 
односельців. Сільська рада давно повинна 
була побудувати водопровід і встановити 
лічильники, так навіщо, є ж Агро – Край.

ЕКОБЮЛЕТЕНЬ
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Минулого тижня
народилося 
4 немовлят

9 осіб 
пішли
з життя

6 пар
одружилися

2 пари
розлучилися

Полтавською окружною прокуратурою направле-
но до суду обвинувальний акт стосовно колишньої 
високопосадовиці Сумської обласної військової ад-
міністрацій за шахрайство, що завдало значної шко-
ди потерпілому.

За даними слідства, у березні цього року, одразу 
після звільнення з посади, не маючи повноважень на 
вчинення дій від імені державного органу, жінка заво-
лоділа гуманітарною допомогою, що надійшла на ад-
ресу Сумської обласної військової адміністрації для 
жителів Сумщини.

Унаслідок заволодіння чужим майном шляхом об-
ману вказаній адміністрації спричинено шкоду на по-
над 185 тис. грн.

Під час досудового розслідування гуманітарну до-
помогу вилучено зі складського приміщення, розта-
шованого у Полтаві, та передано на Сумщину.  

Протиправні дії особи викрито за зверненням ке-
рівництва Сумської обласної військової адміністра-
ції. Кримінальне провадження розслідувано Пол-
тавським районним управлінням поліції Головного 
управління Національної поліції в Полтавській об-
ласті за процесуального керівництва Полтавської ок-
ружної прокуратури.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

4 червня полтавці витягли з Ворскли тіло хлопчи-
ка та викликали рятувальників, які у свою чергу ви-
кликали поліцію.

У міській рятувальній службі повідомили, що не-
щасний випадок на воді стався в районі вул. Сакко, 
на необлаштованому для купання місці. Попередня 
причина — дорослі заглибилися у власний відпочи-
нок та залишили без нагляду 10-річного хлопчика, 
який сам бавився у воді.

Тіло доставили на судово-медичну експертизу. По-
ліція розпочала кримінальне провадження.

«Полтавщина»

Надання права на володіння вогнепальною зброєю 
підтримують 58 % опитаних українців. Прихильників 
більше серед мешканців центру країни, респондентів 
молодої та середньої вікової груп, чоловіків. На сьо-
годні цю ініціативу підтримують 58% опитаних, не 
підтримують – 39%. У 2018-2021 роках підтримува-
ли право на зброю близько 25% опитаних, не підтри-
мували – понад 70%. 

При цьому близько 80% опитаних не мали необ-
хідності володіти вогнепальною зброєю до початку 
вторгнення росії. 61% опитаних вважають, що масо-
ве озброєння сприятиме зміцненню обороноздатно-
сті країни, 36% – протилежної думки.

60% чоловіків і 28% жінок хотіли б зараз бути влас-
ником вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

Крім того, 64% опитаних українців вважають, що є 
значна загроза нелегального обігу зброї після закін-
чення війни. 

Нагадаємо, напередодні російського вторгнення 
Верховна рада ухвалила у першому читанні законо-
проєкт №5708, який передбачає право на цивільну 
вогнепальну зброю.

«БМ» 
На режимних об’єктах Полтавщини наразі знахо-

дяться російські військовополонені. Щомісяця на 
харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні пла-
тежі для одного окупанта потрібно 3 тис. грн. Про це 
2 червня повідомили у Міністерстві юстиції України. 
Також витрати йдуть на медичне обладнання, ліки та 
зарплату персоналу. 

За словами заступниці Міністра юстиції України 
Олени Висоцької, такі витрати виправдані, адже умо-
ви утримання військовополонених мають відповіда-
ти Женевській конвенції. А живі та здорові російські 
полонені – це необхідний обмінний фонд для повер-
нення додому полонених українців з росії та з тим-
часово підконтрольних їй територій.

 «БМ»

З початку року за фактами незаконного рибного 
добувного промислу підрозділами дізнання поліції 
Полтавщини, у співпраці з водною поліцією, під про-
цесуальним керівництвом прокуратури, розпочато 
109 кримінальних проваджень. Наразі 43 особам вже 
повідомлено про підозри та скеровано до суду 37 об-
винувальних актів. За попередніми підрахунками, 
правопорушники завдали державі шкоди на суму по-
над 18,5 мільйонів гривень.

Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов на-
голосив: «З початку року, під час проведення комп-
лексу заходів із протидії браконьєрству на воді, 
поліцейські Полтавщини, під процесуальним керів-
ництвом прокуратури, вилучили у правопорушни-
ків 107 тон незаконно добутої риби та понад 38 кіло-
метрів риболовецьких сіток. Також у зловмисників 
вилучені 15 транспортних засобів (10 автомобілів, 
3 мотоцикли та 2 причепи), що використовувалися 
в злочинній діяльності, та близько 45 різних плав-
засобів. У рамках відкритих кримінальних прова-
джень тривають слідчі дії. За зібраними матеріалами 
призначені судові інженерно-екологічні експертизи, 
за висновками яких, при встановленні істотної шко-
ди, винні особи будуть притягнуті до кримінальної 
відповідальності».

Нагадуємо, на Полтавщині триває нерестова 
заборона. 

Заборонено: використання плавзасобів (човнів) у 
визначених місцях нересту, промислове рибальство, 
здійснення підводного полювання, а також днопо-
глиблювальних, вибухових та інших робіт, добуван-
ня будівельних матеріалів у місцях масового нересту 
водних біоресурсів.

Дозволено: любительське рибальство до 3 кг риби 
на одну особу однією поплавковою або донною вуд-
кою з одним гачком і спінінгом з берега у дозволе-
них місцях.

 «БМ»

ВТОПИВСЯ  
10-РІЧНИЙ ХЛОПЧИК

ПРАВО НА ЗБРОЮ

 СУДИТИМУТЬ 
КРАДІЙКУ 
ГУМАНІТАРКИ

СКІЛЬКИ КОШТУЄ 
УТРИМАННЯ ОДНОГО 
РОСІЙСЬКОГО 
ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО 
НА ПОЛТАВЩИНІ

БОРОТЬБА З БРАКОНЬЄРАМИ

Підприємець, маючи у власності 12 земельних діля-
нок, розташованих на території Чутівської селищної 
ради, без проведення зміни цільового призначення 
землі, за відсутності спеціального дозволу на корис-
тування надрами, організував незаконне видобуван-
ня корисних копалин — цегельно-черепичної сиро-
вини. Про це повідомили у Полтавській обласній 
прокуратурі. Унаслідок самовільного видобування, 
здійсненого упродовж травня-листопада 2020 року, 
державі завдано понад 100 млн грн збитків.

Також у результаті неправомірних дій на землях 
сільськогосподарського призначення утворилося 11 
котлованів, наповнених водою, що створило небезпе-
ку для життя, здоров’я людей та довкілля. Дії особи 
кваліфіковано за ч. 2 ст. 239-1, ч. 2 ст. 240 та ч. 1 ст. 
254 КК України (незаконне заволодіння ґрунтовим 
покривом земель, що створило небезпеку для жит-
тя, здоров’я людей та довкілля, а також заподіяло 
матеріальну шкоду у великому розмірі, порушення 
встановлених правил використання надр, безгоспо-
дарське використання земель, що призвело до виве-
дення їх із сільськогосподарського обороту). До суду 
скеровано два клопотання: про накладення арешту на 
майно, що на праві приватної власності належить під-
озрюваному, та щодо обрання особі запобіжного за-
ходу.  Досудове розслідування триває.

Подія сталася 6 червня у селі Ручки, Лохвицької 
громади. Труп чоловіка зі ставка дістали рятуваль-
ники. Їх на місце викликали чоловіки, що рибалили 
поруч. За словами Світлани Рибалко, 67-річний за-
гиблий був із міста Заводське, у Ручки він приїхав 
ловити рибу.

Нині тіло направили до бюро судово-медичної екс-
пертизи для з’ясування причини смерті, говорить 
речниця. Обставини загибелі дізнаються правоохо-
ронці та надзвичайники.

Із початку року на Полтавщині потонули 16 людей, 
за цей же час 2021 таких випадків було 19.  

Світлана Рибалко

В умовах війни розважатися запусками феєрверків 
м’яко кажучи нерозумно. Та й у мирний час такі ви-
бухи позначаються як на людях, так і на свійських та 
диких тваринах, які навіть гинуть від стресу. Випад-
ки використання піротехніки, повідомлення про які 
почастішали останнім часом у ЗМІ, спонукали низ-
ку нардепів розробити проект «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вико-
ристання та обігу піротехнічних виробів» (№7438). 
Він передбачає заборонити використання будь-яких 
феєрверків, зокрема салютів і петард, та проведення 
будь-яких заходів із використанням піротехнічних 
виробів та вибухових речовин. Виняток становити-
муть сценічні піротехнічні вироби Т1 та Т2, а також 
феєрверки класу F1, що мають дуже низький рівень 
небезпеки і незначний рівень шуму, який не переви-
щує 60 дБ. Крім того використовувати піротехніч-
ні вироби дозволять тільки Збройним силам, Наці-
ональній поліції та аварійно-рятувальним службам 
(відповідно до законодавства).

Водночас буде обмежений і продаж будь-яких фе-
єрверків, крім класу F1. Й навіть останні не можна 
буде продати особам, які не досягли 18 років. Причо-
му забороняється й передача таких засобів дітям, мо-
лодшим 16 років. До контролю за дотриманням цих 
вимог, зокрема, підприємцями, пропонується долу-
чити й працівників Нацполіції.

Інформує «Закон і Бізнес»

11 КОТЛОВАНІВ ТА 
100 МЛН ГРН ЗБИТКІВ 

ЗАБОРОНЯТЬ САЛЮТИ 
І ФЕЄРВЕРКИ

ІЗ ВОДОЙМИ ДІСТАЛИ 
ТІЛО ЧОЛОВІКА 

Неправдиве повідомлення про підготовку вибуху 
критично важливого об’єкта інфраструктури, що за-
грожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслід-
ками інкримінують 42-річному жителю м. Гребінка.

4 червня чоловік перебуваючи у стані алкогольно-
го сп’яніння, зі свого мобільного телефону подзвонив 
у поліцію та повідомив неправдиву інформацію про 
замінування залізничного переїзду, розташованого в 
адміністративних межах Гребінківської міської тери-
торіальної громади.

Неправомірні дії особи призвели до порушення 
нормального ритму роботи на переїзді, затримки 
руху потягів та безпідставного відволікання спеці-
альних служб для перевірки вказаного повідомлення.

Наразі слідчим суддею Пирятинського районно-
го суду особі обрано запобіжний захід – цілодобо-
вий домашній арешт. Досудове розслідування триває.

Полтавська обласна прокуратура

ЖИТЕЛЬ ГРЕБІНКИ 
ПОВІДОМИВ ПРО 
ЗАМІНУВАННЯ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ПЕРЕЇЗДУ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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Місцеві активісти прикріпили плакат з написом 
«Геть з України, москаль некрасівий» до пам’ят-
ника Ватутіну, аби привернути увагу міської вла-
ди до необхідності демонтажу бюста радянському 
воєначальнику.

Повідомляє Telegram-канал  
«Доброго вечора, ми з Полтави»

Держава витрачає три чверті всього 
бюджету на ВПО, армію тощо.
Стало відомо, що за місяць держава витрачає в се-

редньому понад 200 млрд грн на тих, хто втратив ро-
боту, а також на ВПО й армію тощо.

Деталі. Зазначається, що за квітень військовий бю-
джет склав 206 млрд грн. Сюди входять виплати на 
ВПО, армію тощо. У квітні на ВПО й продовольчі 
програми витрачено близько 14–15 млрд грн ($400 
млн – Mind). У травні цифра буде більшою – десь 
16–17 млрд грн. За словами міністра фінансів Сер-
гія Марченка, видатки на соцзахист загалом – це 34 
млрд грн, на освіту й медицину – 31 млрд грн, зарп-
лата в бюджетній сфері – 5 млрд грн. 

«Звісно, левова частка коштів спрямовується на ар-
мію. Взагалі, військовий бюджет складає три чверті 
всього бюджету України, отож і видатки здійснює-
мо приблизно в такому обсязі», – повідомив міністр.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала зміни до 
державного бюджету. Парламентарі схвалили збіль-
шення видаткової частини цьогорічного держбюдже-
ту на 287 млрд грн. Джерело Mind.

Правоохоронці викрили схему виведення коштів 
«Крюківського вагонобудівного заводу» на рахунки 
російських підприємств.

За сприяння громадянина росії, якому належить 
25% акцій підприємства, заводом систематично заку-
повувалися деталі для будівництва вагонів у підпри-
ємств рф. Деталі закуповували за завищеними ціна-
ми при наявності аналогів українського виробництва 
нижчої вартості.

Під час обшуків на території заводу вилучили до-
кументи, які підтверджують протиправні дії вчинені 
громадянином рф. Наразі корпоративні права заво-
ду арештовані та вирішується питання передачі їх в 
управління АРМА. 

Офіс генерального прокурора

У Сьєрра-Леоне випустили марку на честь мирго-
родського пілота Олександра Оксанченка

Серія марок «Полковник Оксанченко» розповідає 
про Героя України родом із Миргорода, який заги-
нув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу 
авіацію. Пілот винищувача Олександр Оксанченко 
був одним із кращих льотчиків-винищувачів у світі, 
мав понад 2 тисячі льотних годин, переміг у кількох 
повітряних шоу. У 2016 році він брав участь у міжна-
родному авіашоу на Мальті, переміг у Словацькому 
міжнародному авіафестивалі. У 2016 році Оксанчен-
ка відзначили, як Людину року Миргорода. У 2017 
році пілот отримав нагороду на міжнародному пока-
зі бойової авіаційної техніки Royal International Air 
Tattoo. У 2018 році отримав трофей «За бездоганний 
найкращий динамічний показ» на Czech International 
Air Fest.

У 2018 році Олександр Оксанченко пішов у від-
ставку, але з початком російсько-української війни 
повернувся до служби. Льотчик загинув 25 лютого, 
у віці 53 років, під час битви за Київ. Посмертно на-
городжений орденом «Золота Зірка».

Про це повідомив начальник Полтавської облас-
ної військової адміністрації Дмитро Лунін 3 червня, 
під час брифінгу: «П’ять ракет за весь час збили, які 
до нас залітали. Дві ракети збили, які випустили по 
Кременчуку, останні. До цього була в Карлівці раке-
та, яку збили, а також заходили ракети на початку, які 
були збиті й знаходились також у Карлівському ра-
йоні. Тобто 5 ракет із 44 були збиті».

Нагадаємо, що за 100 днів війни російські війська 
випустили ракети по Миргороду, Кременчуку, Пол-
таві, Карлівці, Терешківський та Лубенські громаді. 
Усього російська армія завдала збитків Полтавщині 
на 242 млрд грн.

Всього росія застосувала проти України 2478 ракет.
«БМ»

АКЦІОНЕР ЗАВОДУ 
У КРЕМЕНЧУЦІ 
ВИВОДИВ ГРОШІ НА 
РАХУНКИ РОСІЙСЬКИХ 
ПІДПРИЄМСТВ

У ПОЛТАВІ НА 
ПАМ’ЯТНИК ВАТУТІНУ 
ПОЧЕПИЛИ БАНЕР

ВІЙСЬКОВИЙ БЮДЖЕТ 
КРАЇНИ СТАНОВИТЬ ПОНАД 
200 МЛРД ГРН НА МІСЯЦЬ 

ЗА 100 ДНІВ ВІЙНИ 
ПО ПОЛТАВЩИНІ 
ВИПУСТИЛИ 
44 РАКЕТИ 

НАШ ГЕРОЙ

Подружжя продавців із харківського ринку «Бара-
башово» близько місяця працюють у Полтаві. Роди-
на мала взуттєвий магазин, який згорів через війну. 
Товар, який вцілів, привезли та продають на одно-
му із місцевих ринків. До Полтави родина приїхала 
7 березня. Торгівлю відновили близько місяця тому. 
Взуттям на харківському ринку «Барабашово» по-
дружжя торгувало більше 35 років.

«Багато дуже товару згоріло. До пів мільйона (пар 
взуття – ред.). Вивезли все, що змогли. Це буквально 
400–500 пар. Нам у будинок на другий поверх при-
летіло, вибило вікно, шафу-купе пробило, і від стіни 
відрикошетило, і уламок застряг у стелі. Ми не під-
німали ціну на товар. Тобто, вже торгуємо собі в зби-
ток, просто, щоб отримати гроші. Ось так виходить», 
- говорить харків’янин Ігор.

«Перевезли те, що лишилось. Намагаємось дещо 
так продати, щоб хоч якісь гроші заробити на про-
житок мінімальний. А так, тут гуманітарну допомо-
гу нам дають, виплати одноразові від ООН, кварти-
ру винаймаємо. Це не торгівля, це – виживання. Але 
слава Богу і за це. Цілі, живі, здорові. Сподіваємося, 
що скоро будемо у Харкові, хочеться дуже», - каже 
його дружина Тетяна.

У рідне місто подружжя планує повернулися піс-
ля війни.

Посада начальника Полтавської ОВА Дмитра Лу-
ніна передбачає акумуляцію у нього великого маси-
ву інформації, яка дає підстави для аналітичних про-
гнозів на майбутнє.

Інтернет – видання «Полтавщина» 6 червня попро-
сило його дати такий прогноз для населення області, 
щоби найгірші сценарії розвитку подій не стали для 
людей несподіванкою.

Дмитро Лунін вважає, що війна точно не закінчить-
ся до кінця літа. По-перше, російська армія змінила 
тактику: неквапливо просуватися вперед. Для цього 
вони зосереджують на певній ділянці фронту велику 
кількість артилерії та РСЗВ, щоб зрівняти з землею 
невеликий клаптик території і потім просунутися на 
кілька кілометрів. По-друге, заяви «хворої людини» 
Путіна указують на те, що він налаштований продов-
жувати агресію.

Щодо цін на продукти харчування, то вони бу-
дуть поступово зростати, особливо після ймовірно-
го здорожчання американського долара. Україна з 
об’єктивних причин не може гарантовано стримати 
інфляційні процеси, які викликані військовим втор-
гненням Росії.

Однак, на думку Дмитра Луніна, Уряд буде стри-
мувати тарифи на комунальні послуги, наприклад, 
йдеться про вартість природного газу — держава буде 
компенсувати частину вартості цієї послуги, щоб 
зменшити фінансовий тиск на населення.

Щодо збиральної кампанії, то область має необхід-
ний запас пального, щоб без проблем зібрати новий 
урожай зернових. Також область має великі запаси 
зерна та інших продуктів харчування, тому особли-
вих провалів тут не має бути.

Управління Північно-Східного офісу Держаудит-
служби у Полтавській області за підписом началь-
ника Ірини Салогуб надіслало офіційний лист на 
ім’я Полтавського міського голови Олександра Ма-
мая. Державні аудитори вказали на те, що прово-
дять перевірку закупівлі м’ясних консервів «Свинина 
тушкована» для формування продовольчого резер-
ву міста. Попередні дані перевірки мають висновок 
ДП «Полтавський регіональний науково-технічний 
центр стандартизації, метрології та сертифікації», 
яке встановило, що вказані м’ясні консерви є неякіс-
ними та не відповідають державним нормам. Тому 
управління попередило міську владу, що ця продук-
ція несе ризики для кінцевих споживачів (малозабе-
зепечених верств громадян), яким їх будуть безко-
штовно роздавати.

Окрім цього аналогічний лист на адресу Полтав-
ського міського голови надіслав і Сергій Павлов, в.о. 
начальника Головного управління Держпродспо-
живслужби у Полтавській області. У листі йдеть-
ся про те, що державні ветеринарні інспектори під 
час перевірки виробничих потужностей ТОВ «Про-
дпотом» на вул. Харчовиків, 6а виявили порушен-
ня харчового законодавства, які можуть нести не-
безпеку для життя та здоров’я людей. У зв’язку із 
цим управління винесло постанови про тимчасове 
припинення дії експлуатаційного дозволу на вище-
вказані потужності. За інформацією інспекторів, їх 
використовують й інші суб’єкти господарювання — 
ФОП Сергієнко, ФОП Доленко та ТОВ «Полтав-
ський м’ясокомбінат».

Однак, за даними управління СБУ у Полтавській 
області, місто через управління адмінпослуг закупи-
ло у ТОВ «Продоптом» 80000 консервів «Свинина 
тушкована» (по 525 г кожна). У свою чергу, це може 
становити загрозу для життя та здоров’я людини. Го-
ловне управління просить міського голову врахува-
ти цю інформацію.

Нагадаємо, на останньому засіданні виконкому 
Полтавської міськради Олександр Мамай повідо-
мив, що 4 експертизи показали, що м’ясні консерви 
відповідають державним нормам. Необхідність роз-
дати харчові набори з продрезерву викликані тим, що 
продукти зберігаються у непристосованих для цьо-
го приміщеннях шкіл й при літніх температурах мо-
жуть зіпсуватися.

А до цього міський голова повідомляв начальнику 
обласної військової адміністрації Дмитру Луніну, що 
у продуктів, закуплених у березні, вже спливає тер-
мін придатності.

Ян Пругло, «Полтавщина»

ПРОДАВЦІ ІЗ 
ХАРКІВСЬКОГО РИНКУ: 
«ЦЕ – ВИЖИВАННЯ»

ПРОГНОЗ НА ЛІТО: 
ВІЙНА НЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ, 
ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ 
МОЖУТЬ ПОДОРОЖЧАТИ

Футболка «Гадяцьке сафарі» присвячена 
унікальному явищу в історії воєнних 
операцій, в ході якого мисливці з 
рушницями поблизу Гадяча відібрали в 
російських окупантів кулемети й автомати, 
а також більше 10 танків та іншу техніку. 
Продається в інтернеті, як на чоловіків так 
і на жінок, бавовняна, коштує 400 грн.

ТУШКОВАНА 
СВИНИНА З 
ПРОДРЕЗЕРВУ 
ПОЛТАВИ НЕЯКІСНА 
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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.
 

Підприємство надає послуги спецтехніки:
Послуги навантажувача на базі МТЗ 82.1. 

Вартість 350 грн/год, 2400 грн/зміна.
Послуги екскаватора на базі ЮМЗ�6. 
Вартість 400 грн/год, 2800 грн/зміна.

Послуги самоскида МАЗ�5551. 
Вартість 350 грн/год, 2400 грн/зміна.

Послуги автовишки АП�18. Висота підйому 18 м. 
Вартість 400 грн/год, 2800 грн/зміна.

Працює система знижок!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

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

 БУДИНОК житловий із госпо-
дарськими спорудами та з/д, с. 
Вечірчено. Тел. 0994228777

 БУДИНОК, пров. Чапаєва, 22. 
Всі комунікації, два входи, від пер-
шого власника. З/д 6,9 соток, гос-
подарські споруди, з/п 73 м.кв. Тел. 
0954238850. (16)

 БУДИНОК житловий, з/п 58,8 
м.кв., м. Гадяч, р-н ринку «»Орбіта. 
На подвір’ї є гараж, літня кухня, 
сарай, огород. З/д приватизо-
вана. Ціна 18 тис. доларів. Тел. 
0664993336

 БУДИНОК із господарськими 
спорудами по вул. Вокзальна. 
Площа 84 м.кв., з/д 6 соток. Ціна 
18 тис. у.о. Можливий торг. Тел. 
0992496908, 0689124778

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

 БУДИНОК цегляний, с. Петрів-
ка-Роменська, площа 85,7 м.кв., 
з/д 15с. Є газовий котел та груба, 
водопостачання, колодязь, л/кухня, 
2 сараї, 2 погреби, сад, 2-повер-
ховий гараж на 2 авто. Ціна 12 тис. 
у.о. Тел. 0509340307

 БУДИНОК, с. Рашівка. Газ, вода, 
л/кухня, з/д приватизована, госпо-
дарські споруди. Деталі при звер-
ненні. Тел. 0660563508, 0666037104   

 БУДИНОК у м. Гадяч. З/п 64 

м.кв. Газифікований, зі зруч-
ностями, приватизована з/д 12 
соток. Можливий обмін на 1-, 
2-кімн. квартиру. Тел. 0668791450. 

 БУДИНОК, 105 м.кв., зі зруч-
ностями. Гараж, підвал, погріб 
під будинком, приватизована з/д 
10 соток. Можливий обмін на 1-, 
2-кімн. квартиру. Тел. 0668791450. 

 БУДИНОК 80 м.кв., вул. Н. 
Грунь. Всі господарські спо-
руди. З/д 10 соток. Недорого. Тел. 
0953995098. 

 1/2 БУДИНКУ, за великим 
кругом. Газ, вода, господарські спо-
руди, з/д 7 соток, приватизована. 
Можливий обмін. Тел. 0955711574. 

 1/2 БУДИНКУ, центр міста. 
Деталі по телефону. Тел. 
0978238683.

 БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4 
м.кв, газ, колодязь, господарські 
споруди,  + пічне опалення. З/д 
приватизована. Сінокіс. Ціна дого-
вірна. Можливі всі варіанти. Тел. 
0957757334. 

КВАРТИРИ
Продаж

 2-КІМН. кв., 1/2 поверх, центр, 
індивідуальне опалення, утеплена. 
Ціна при огляді. Тел. 0994703562

 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.

 3-КІМН.кв., у будинку, де раніше 
був м-н «Горизонт». Можливий 
обмін на 1-, 2-кімн. квартиру. Тел. 
0995412446, 0664116050

 3-КІМН.кв., 49,6 м.кв., в 
1-поверховому будинку, р-н М. 
Круг. Гараж, погріб, сарай, з/д. Всі 
комунікації, зручності, індивіду-
альне опалення. Ціна договірна. 
Тел. 0663821244. 

 3-КІМН.кв., 62,3 м. кв., 5-й 
поверх, м/п вікна, лічильники, опа-
лення централізоване, не кутова, 
Полтавська, 100. Тел. 0667121463. 

 2-КІМН. кв., 70 м.кв., 1-повер-
ховий будинок, газ, вода, інди-
відуальне опалення, сарай, з/д 
0,4га., вул. Лохвицька. Під офіс 
чи магазин. Тел. 0667789136, 
0678692045. 

 3-КІМН.кв., 49,6 м.кв., в 
1-поверховому будинку, р-н М. 
Круг. Гараж, погріб, сарай, з/д. Всі 
комунікації, зручності, індивіду-
альне опалення. Ціна договірна. 
Тел. 0663821244. 

 1-КІМН.кв., центр міста, 1-й 
поверх, 39,7 м.кв., вул. Гетьман-
ська, 45. Ціна договірна. Тел. 
0664658956, 0501812744

 1-КІМН. кв., з/п 45,7 м.кв., 
житлова кімната 22 м.кв., 3-й 
поверх, р-н Старі Черемушки. Тел. 
0958950040, 0956193381. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

 З/Д 16 соток, приватизо-
вана, з фундаментом, 150 МЗ в 
«болгарському містечку». Тел. 
0953514363 

 З/Д під будівництво житло-
вого будинку, площа 25 соток, с. 
Малі Будища (нагорі, біля зупинки 
). Тел. 0953514363 

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

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

 МАГАЗИН навпроти «Полта-
ва-Банку». Тел. 0957686030

 ЦЕХ по виготовленню троту-
арної плитки з обладнанням. Ціна 
договірна. Тел. 0502812828

ЗДАМ

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

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790

 ЖИТЛО, подобово, на три-
валий термін або бригаді у від-
рядженні, Інтернет, кондиці-
онер. Можливість надання 
відповідних документів. Тел. 
0508783429 

 ПРИМІЩЕННЯ під магазин, 
офіс, салон краси вул. Шев-
ченка, 44, площа 50 м. кв. (вхід 
з центральної вулиці). Новий 
сучасний ремонт. Центр міста, 
гарна локація. Зупинка місь-
кого транспорту, пішохідна 
зона. Оренда від власника без 
комісії. Перша здача після капі-
тального  ремонту. Запитання 
за  тел.: 0509608070

 КВАРТИРА комфорт-класу. 
На тривалий термін та подо-

0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові та підрощені 
м'ясо-яєчної породи, 

каченята, муларди, гусенята

0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові та підрощені 

каченята, муларди, гусенята

віком 4-12 місяців 
та ПІДРОЩЕНИЙ 
МОЛОДНЯК ПТИЦІ

Тел.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984Тел.: +380950630599, +380679586247

Вул. Гетьманська, 1 (2-й поверх)

КОНДИЦІОНЕРИ
Продаж, монтаж, 

налаштування,
СЕРВІСНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ
ГАРАНТІЯ

КОНДИЦІОНЕРИ

корів, биків, телиць, 
коней, свиней.

Термінові виклики. Доріз.
Тел. 0502708392, 0674790495

ЩОДНЯ ЗАКУПОВУЄМО 
живою вагою: 

Тел. 0959453150
0500666218

КУПЛЮ ПОРОСЯТ 
ДОРОГО

бово. Тел. 0508313950

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

 ГАРАЖ у центрі міста. Тел. 
0995586145

 2-КІМН. кв., на тривалий 
термін, оплата за домовле-
ністю. Тел. 0962575184

0661106006, 
0974695275

КУПЛЮ 
КОРІВ, БИКІВ, 
КІЗ, КНУРІВ, 

СВИНОМАТОК
ДОРІЗ

ТЕ
Л

.

27

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

ГАРАЖІ
Продаж

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

 ГАРАЖ з погребом, р-н 
Сарського перехрестя. Тел. 
0682833419
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Оголошення, реклама
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коней, 
биків, 
корів, 
свиней
Тел. 0991650345, 
0973316591 (Тимур)

КУПЛЮ

21

0991777789
0661211858
0997226777
0995333403

ДОРОГО

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

Очищення 
димоходів, камінів, 

вентиляційних 
каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від 

100 до 400 мм. 

25

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

0958276908

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

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

макулатуру, поліетилен, беги 

Тел. 0501838458, 0980922374

26

м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

 МІНІ-ТРАКТОРИ ТА С/Г ТЕХНІКА 
із Польщі: обприскувачі, дискові 
борони АГ, культиватори, розкидачі 
міндобрив, плуги та інше. Доставка. 
Тел. 0938156531, 0972790378. (21)

 ТРАКТОР МТЗ-80 у робочому 
стані. Деталі по телефону. Тел. 
0986768108

 СІВАЛКА зернова 6,3 м. Повний 
комплект. Тел. 0680539775 

 ПЛУГ 2-корпусний до міні трак-
тора (новий). Ціна 3500 грн. Тел. 
0991881324. 

АВТО
Продаж

 VW Golf-III,  1992 р.в., хетчбек, 5 
дверей, пробіг 210 тис. км. Двигун 
1,6, бензин, ручна, механіка. Пере-
дній привод, тоновані вікна. Авто 
у гарному стані, для продажу не 
готувалось, вкладень не потребує. 
Заміна мастила – квітень 2022р. 
+ Зимова гума. Ціна 2800 у.о. Тел. 
0508350954 

 ZAZ Sens, 2014 р.в., газ 4 поко-
ління, пробіг 190 тис. км. Капремонт 
двигуна, КПП, ходової. Ціна 3 тис. 
у.о. Тел. 0976265020

 SKODA Octavia Tour, 2002 р.в., 
офіціал, газ/бензин 2,0. Гарний стан. 
Колір зелений металік. Ціна 4,8 тис. 
у.о. Тел. 0507756543 

 DAEWOO Lanos, 1998 р.в., 
двигун 1,5. Ціна договірна. Тел. 
0662683686. 

 ВАЗ-2101. Тел. 0994131950.

 ВАЗ-21043, 1999 р.в. Тел. 
0990029832. 

 ВАЗ-2101, 1983 р.в. Нормальний 
робочий стан. Колір сірий металік. 
Ціна 16 тис. грн. Тел. 0995141773

МОТО
Продаж

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

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

 ФОРСУНКИ до КамАЗа, нові. Тел. 
0937126054

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

 ДОШКА, брус, штахет. Обрізна. 
Дрова (сосна, дуб, береза). 
Доставка. Тел. 0509080626 

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

 ЩЕБІНЬ різних фракцій, гран-
відсів, пісок митий, жовтий, 
керамзіт, газоблок, кільця кана-
лізаційні ЗБВ, діаметр 1 – 1,5м. 
та кришки до них. Цемент М500 
+ прокат бетонозмішувача.  Тел. 
0953514363

МЕБЛІ
Продаж

 ШАФА сучасна, 2-дверна. Ціна 
договірна. Тел. 0958709215

РІЗНЕ
Продаж

 КУКУРУДЗА суха. Ціна 5,5 тис. 
грн./т. Пшениця – ціна 6,0 тис. 
грн./т. Урожай 2021 року. Є можли-
вість доставки. Тел. 0663120600, 
0964949009

 ВУЛИКИ б/в під українську 
рамку, хороший стан. Пасічний 
реманент, хороший стан. Тел. 
0683731211

 ВЕЛОСИПЕДИ з Європи на 
будь-який смак та бюджет. Тел. 
0668088886 (Сергій)

 КУКУРУДЗА. Тел. 0995484823, 
0992488500

 МЕДОГОНКА, бідони та 
ємність для меду. Мотоблок. Тел. 
0501950232

 ЗЕРНО пшениці та кукурудзи. 
Сухе, чисте. Пшениця – 5 грн./кг. з 
доставкою, кукурудза – 6 грн./кг. з 
доставкою. Тел. 0663867758  

 КАРТОПЛЯ їстівна. Дешево! Тел. 
0958060207, 0950612074

 КАРТОПЛЯ минулорічна, 
сорт «Рів’єра». Їстівна і посад-
кова. Ціна 10 грн./кг. м. Гадяч. Тел. 
0954273460

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

 КОМПРЕСОР автомо-
більний, стаціонарний, 220В. Тел. 
0999533821.

 ЗЕРНО КУКУРУДЗИ, сухе. Тел. 
0957403415

 МЕБЛІ. Стільці, Лампа 
паяльна. Бак для душа. Сітка 
рабиця.  Палатка. Каністри. Теле-
візор малий. Магнітофон «Маяк», 
колонки. Дитячий велосипед та 
взуття. Жіноче взуття р.35-37  Тел. 
0955711574. 

 БУРЯК столовий, картопля 
дрібна. Велосипед дитячий 7-10 
років. Тел. 0509779570

 ВЕЛОСИПЕДИ «Формула», для 
дорослих, 2 шт. Жіночий та чоло-
вічий. Відмінний стан. Ціна 5000 та 
5500 грн. Деталі при огляді або по 
телефону. Тел. 0660194566

 НОУТБУК Samsung, діаго-
наль 17,3», оперативна пам’ять 
4Gb, жорсткий диск 500Gb.  Опера-
ційна система Windows 10 Pro. Тел. 
0660194566  

 КУКУРУДЗА, пшениця. Тел. 
0992256242

 ТРУБИ на стовпчики, залізо 
1,25х2,4м. Товщина 1мм. Труби 
цементні, діаметр 100мм. Тел. 
0668411837.

 ВАГОНКА, вікно фронтонне, бочка 
200л. (цинк), короб дверний (дуб), 
каністри 20, 40л. Тел. 0995372117. 

 ВЕЛОСИПЕД дитячий для 
дівчинки 4-9 років. Ціна 1500 грн. 
Крила передні на ВАЗ-2101-02. Ціна 
400грн. Тел. 0662683686. 

 ШАФА у вітальню. Стіл-тумба, 
холодильник, тумби у спальню. Тел. 
0993006533.

 ДИВАН б/в, сервант, швейна 
машинка, шафи, килими, посуд. Тел. 
0502045073. 

 ХОЛОДИЛЬНИК «РКМ», б/в. 
Гарний стан. Ціна 6 тис. грн., 
торг. Самовивіз із м. Гадяч. Тел. 
0677223805

 ЦЕГЛА б/в та нова. Шифер б/в. 
Щебінь, пісок, гранвідсів. Дошка 
обрізна з пилорами. Дрова пиляні. 
Тирса. Доставка. Тел. 0501446845, 
0979796234

 ВЕЛОСИПЕД «Україна». Ціна 500 
грн. Тел. 0999662279. 

 ВОРОТА з хвірткою із профна-
стилу. Труби б/в на ворота та паркан, 
д.110, 89, 76, 57мм. Вуглекислотний 
балон. Тел. 0674373593, 0502743434. 

 ШВЕЙНА МАШИНКА промис-
лова, електрична. Тел. 0667732025. 

 ЦЕГЛА б/в. Телефон Nokia-230. 
Труби а/цементні 100х300. Банки 3л. 
Тел. 0687331148, 0953206168. 

 ВЕРСТАТ деревообробний, 
фуганок, циркулярка. Тел. 
0971219623. 

 МЕДОГОНКА 3-касетна. Тел. 
0963771489

ТВАРИНИ
продаж

 ПОРОСЯТА маленькі. Ціна дого-
вірна. Тел. 0668169021, 0688810451

 КОЗЕНЯТА (кізочки) зааненської 
породи. Тел. 0995586145. 

 КОЗЕНЯ, вік 2 міс. Тел. 
0685358613. 

 КІЗОЧКА безрога, вік 2 міс. В 
хороші руки. Тел. 0666531286

КУПЛЮ

 СМАРТФОН у власника, в гарному 
робочому стані. Ціна договірна. Тел. 
0953832275 (+Viber)

 ШИФЕР б/в. Тел. 0509608070

 ЦВІТ бузини. Кропиву. Тел. 
0953227347

БЮРО ЗНАХІДОК

 ЗАГУБЛЕНИЙ ДИПЛОМ квалі-
фікованого робітника В №630879 за 
професією «Лаборант хіміко-бакте-
ріологічного аналізу», виданий Про-
фесійно-технічним училищем №49 
с. Красногорівка Великобагачан-
ського району Полтавської області 
18.07.1981 року на ім’я Ганни 
Федорівни Мангуренко

 ЗАГУБЛЕНА карта водія 
видана на ім’я Володи-
мира Галушки. Номер карти 
UAD0000004SW8000

 ВТРАЧЕНИЙ диплом ТА 
№18697768 від 27.06.2002 року 
виданий ПТУ №47 м. Гадяч, Полтав-
ської області на ім’я Дениса Віта-
лійовича Слєпченка

ЗНАЙОМСТВА

 ЖІНКА 74 роки (вдова), позна-
йомиться з хорошим чоло-
віком. Проживаю у селі, у влас-
ному будинку з усіма зручностями. 
Телефонуйте кому одиноко. Тел. 
0673493383,0500839314 

 ПОЗНАЙОМЛЮСЯ з оди-
нокою жіночкою від 40 років, для 
спільного проживання і часткового 
догляду за господарем, за умови 
успадкування житла в селі з усіма 
зручностями. Тел. 0994811302, 
0986304181 (Василь)

ПОСЛУГИ

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
Ford Transit до 1,5т. Послуги 
вантажника. Тел. 0953255822

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, 
хлібопічок та іншої побутової 
техніки. Ремонт електроін-
струментів. Тел. 0953255822, 
0678862611

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
м/х пічок, м’ясорубок, мульти-
варок, блендерів-комбайнів, 
пилососів, хлібопічок, духових 
шаф, інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, «болгарок», 
дрилів та ін. Виїзд на замов-
лення. Досвід роботи 12 років. 
Доступна ціна. Тел. 0957423588, 
0684830471. (12)

 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ 
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, кана-
лізація. Встановлення лічиль-
ників, бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій). 

 КОПАЄМО КАНАЛІЗАЦІЙНІ 
ЯМИ, туалетні ями (обкладаємо 

25Тел.0958276908

ПІДПРИЄМСТВО 
НАДАЄ ПОСЛУГИ 

АСЕНІЗАТОРА ЗІЛ - 130 

(ВИКАЧКА ВИГРІБНИХ ЯМ 
ТА ТУАЛЕТІВ,

  ПРОМИВКА ТА ПРОЧИСТКА 
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ)

ОБ’ЄМ 6 М КУБ

цеглою), фундаментні траншеї. 
Виконуємо земельні роботи. Тел. 
0508167873

 ВИКОНАЄМО РОБОТИ: якщо у 
вас є тріщини у будинку, то вам до 
нас. Копаємо, армуємо, заливаємо 
бетон! Монтаж/демонтаж дахів та 
парканів. Тел. 0991447497

 ЧИСТИМО ТА ПОГЛИБЛЮЄМО
колодязі. Тел. 0997072433, 
0972524399

 ВИКОНАЄМО БУДІВЕЛЬНІ 
РОБОТИ. Кладка цегли, каменю, 
блоків. Виїзд по району. Тел. 
0500429024, 0962842650  

 СПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВ будь-
якої складності. Тел. 0988654900, 
0505609195

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

 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-якої 
складності. Можливий виїзд по 
району. Тел. 0667724345.(2)

 РЕМОНТ ПІД КЛЮЧ! Уте-
плення будинків! Пропоную всі 
види ремонтних робіт: шту-
катурні, малярні, плиточні. 
Фасадні роботи. Сантехніка та 
всі інші роботи. Якість гаранто-
вана, ціна помірна. Стаж роботи 
10 років. Тел. 0954110091

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

 КОПАЄМО, чистимо та погли-
блюємо колодязі. Копаємо кана-
лізації. Б’ємо скважина до 20м., 
труба 63мм. Тел. 0508392210.(2)

 ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ по 
авто. Будь-якої складності. Тел. 
0950399337

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової тех-
ніки. Ремонт електроінстру-
ментів. Тел. 0953255822, 
0678862611

 РЕМОНТ: плитка, штукатурка, 
сантехніка, електрика, гіпсокартон, 
пластик, ламінат, лінолеум. Сан-
вузол під ключ. Тел. 0662806685

 РОЗПИЛ ДЕРЕВ будь-якої 
складності. Покос газону та трави. 
Тел. 0502300290

 УТЕПЛЕННЯ КВАРТИР, при-
ватних будинків, герметизація швів. 
Швидко. Якісно. Тел. 0660930660

 НАТЯЖНІ СТЕЛІ будь-якої 
складності. Гарантія 15 років. Уте-
плення будинків, всі види вну-
трішніх робіт. Тепла підлога. Виїзд 
по району. Тел. 0661194638, 
0665947293

 МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ дахів. 
Сайдинг, блокхауз. Бетонні роботи. 
Виїзд по району. Тел. 0996891377

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової тех-
ніки. Ремонт електроінстру-
ментів. Тел. 0953255822, 
0678862611

 БРИГАДА БУДІВЕЛЬ-
НИКІВ виконає роботи: каналі-
зація та переливні ями, траншеї, 
кладка цегли та блоків. Дахи, пар-
кани. Бетонування та інші буді-
вельні роботи. Тел. 0960767071, 
0669958382 

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

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

РОБОТА

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

 ПОТРІБНА ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ
за інвалідом I-ї групи, с. Тепле. Тел. 
0688203614 (Катерина Гнатівна) 

 Підприємство «ТОВ Завод Коб-
заренка» запрошує на роботу 
ТОКАРІВ.

 Умови роботи: офіційне працев-
лаштування, соціальний пакет, 8-и 
годинний робочий день, 5-денний 
робочий тиждень, виплата заро-
бітної плати 2 рази на місяць. Є 
гуртожиток. Тел. 0999064380, 
0509003442

 ШУКАЮ РОБОТУ по догляду
за людьми похилого віку. Досвід 
роботи 25 років. Тел. 0955696263, 
0979614430 (Марія)

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

 На постійну роботу в м-н «Сан-
техніка» потрібен ПРОДАВЕЦЬ. 
М. Гадяч, вул. Дружби, 12а, примі-
щення 1. Тел. 0506824909

 На роботу потрібен КОМ-
БАЙНЕР. Комбайн Claas Lexion 
600. Тел. 0680539775

 У готель на роботу потрібна 
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ. Тел. 
0507128417

 Потрібен КОСАР (коса ручна 
або мотокоса). Двір 6 соток. Тел. 
0666686004

22

биків, корів, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

свиней 
свиноматок 
кнурівКУПЛЮ
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Мародерство так чи інакше супро-
воджує кожну війну. Втім злодій-
ство російських солдатів вирізня-
ється серед збройних конфліктів 
останніх десятиріч своєю нахабні-
стю і захланністю.
Їхні мародерські традиції можна 
пояснити тим, що армія РФ – пряма 
спадкоємниця радянської армії. А 
ту від початку будували на принци-
пі, що грабунок – норма. Ці традиції 
багаторазово проявлялися під час 
радянських і російських воєн, пише 
у своєму дослідженні кандидат 
історичних наук. Роман Понома-
ренко.

Почалось із більшовиків

До революції 1917 року російська імпе-
раторська армія за рівнем мародерства не 
виходила за «нормативи» свого часу. Про-
те після захоплення влади більшовики по-
чали створювати зовсім нове військо, яке 
мало нести світові комуністичну револю-
ційну ідею. Одночасно ленінська партія 
розпочала небачену експропріацію при-
ватних та державних цінностей під гаслом 
«Грабуй награбоване!». Захоплені кошти 
витрачали на підтримку режиму, субси-
дування «світової революції» та закупів-
лю зброї.

Заклик «Грабуй награбоване!» вперше 
пролунав 16 січня 1918 року на III З’їзді 
рад. Його автором був донський козак Ша-
мов. Пізніше цю фразу декілька разів ци-
тував Ленін. Зокрема 29 квітня 1918 року 
Володимир Ілліч заявив: «У гаслі «Грабуй 
награбоване» я не знаходжу чогось непра-
вильного, якщо на сцену виходить історія. 
Якщо ми вживаємо вислів «експропріа-
ція експропріаторів», то чому ж не можна 
обійтися без латинських слів?».

Англійський історик Шон МакМікін 
зазначав, що більшовики перекручено й 
ідеологічно трактували ідею власности та 
цілком по-іншому розуміли право та мо-
раль. «Більшовики, як Прудон, вважали, 
що власність – це крадіжка. Ленін ствер-
джував, що його уряд лише грабує награ-
боване, оскільки багатства, які накопи-
чили аристократія, промисловці, купці, 
бюрократи, були вкрадені у пролетаріату 
й тепер йому поверталися. Не думаю, що 
всі більшовики вірили цій риториці. Але її 
було достатньо, щоби виправдовувати свої 
дії», – тлумачив МакМікін.

Червона армія стала інструментом ма-
сованих крадіжок. Публічний заклик 
«Грабувати!» приводив до лав більшови-
ків представників соціального дна, які ча-
сто мали кримінальне минуле. Чимало до-
бровольців приєднувалося до «червоних» 
не через революційні ідеї, а щоб отримати 
зброю і могти мародерити.

Пограбування – свідома тактика
У грудні 1918 року більшовицькі війсь-

ка вдерлися на територію Української На-
родної Республіки. Командувач наступом 
на Київ Михайло Муравйов надихав сол-
датів закликами розправлятися з «ворога-
ми революції» та обіцянками віддати під-
леглим Київ на розграбування. 

Частина більшовицьких лідерів не то-
лерувала такої поведінки. Навесні 1918 
Муравйова заарештували. Голова ВЧК 
(Всеросійська надзвичайна комісія з бо-
ротьби із контрреволюцією і саботажем) 
Фелікс Дзержинський свідчив: 

«Найгірший ворог наш не міг би нам 
стільки шкоди завдати, скільки він при-
ніс своїми жахливими розправами, роз-
стрілами, самодурством, наданням сол-
датам права грабувати міста та села. Усе 
це він робив від імені нашої радянської 
влади, налаштовуючи проти нас все насе-
лення. Пограбування та насильства – це 
була його свідома тактика, яка, даючи нам 
швидкоплинний успіх, в результаті несла 
поразку та ганьбу».

Водночас на захист Муравйова висту-
пили інші більшовики, наприклад, Воло-
димир Антонов-Овсієнко та Микола Му-
ралов. Вони не сприймали його дій як 
злочин і не погоджувалися з тим, начебто 

крадіжки шкодять справі. У червні Мурав-
йова виправдали та відправили команду-
вати Східним фронтом. Там він організу-
вав заколот проти більшовиків і під час 
придушення заворушень загинув.

Російська Громадянська війна – із її кла-
совістю, офіційним гаслом «Грабувати на-
грабоване!», хаосом, відсутністю централь-
ного контролю, соціальними ліфтами для 
випадкових людей із браком моральних 
цінностей – сприяла особливому поши-
ренню мародерства в Червоній армії. 

Масові грабунки, які маскували під 
«експропріації», тривали до кінця війни. 
На грудень 1921 року більшовики прода-
ли на Захід коштовностей на 1,2 мільярда 
доларів (приблизно 120 мільярдів доларів 
на теперішні гроші). Але багато цінностей 
осіли у кишенях командирів і пересічних 
червоноармійців.

«У цьому костюмі я потім 
закінчував університет»
Мародерство було одним із найпошире-

ніших воєнних злочинів, які скоїла Чер-
вона армія у Другій світовій війні. Поряд 
із зґвалтуванням. Коли радянські солдати 
ввійшли у Європу, вони були вражені по-
баченим рівнем добробуту. Європейська 
ошатність контрастувала з сірою радян-
ською буденністю та низьким рівнем жит-
тя у СРСР. 

Червоноармійці прибули з територій, 
винищених війною. У багатьох уже не 
було власних домівок. Вони жили одним 
днем, палали помстою, керувалися почут-
тями безкарности і вседозволености. До 
того ж були нерідко неосвіченими та не-
культурними. Командування частково за-
охочувало мародерство й намагалось під-
тримувати бойовий дух солдатів такими 
«винагородами».

Радянський зв’язківець Віктор Залгал-
лер згадував: «Взяли Дойч-Ейлау. Місто зі 
знаменитою назвою виявилось невеликим. 
Є нерозбиті квартали. Людей нема. Вхо-
джу до універмагу, нагорі квартира влас-
ника. Взяв зі спинки ліжка костюм, послав 
додому. У цьому костюмі я потім закін-
чував університет. Під вікном зупинила-
ся машина з дівчатами-регулювальниця-
ми. Відкрив шафу, згріб плаття та кинув 
їм у машину. Одне плаття послав додому». 
Одним із найжаданіших трофеїв для ра-
дянського солдата був ручний годинник. 
Червоноармійці не тямили в них, тож ча-
сто вдягали на руки жіночі. На багатьох 
воєнних світлинах видно по годиннику на 
обох руках.

Артилерист Ісаак Кобилянський опи-
сував: «Помітив, що на лівому від мене 
фланзі … хлопці збирають «трофейні» го-
динники. Подумав про свій інтерес і ска-
зав [полоненим німцям]: «А тепер прошу 
дати на згадку радянському офіцерові до-
бротний годинник». Трапилася затримка, 
німці чомусь перешіптувалися з «парла-
ментером», а годинника ніхто не давав. До-
велося запитати про причину. Виявилося, 
що їх збентежила вимога давати доброт-
ний годинник, а не годинник взагалі. Ска-
зав, щоб давали будь-які, і в мить нагрудні 
кишені моєї гімнастерки заповнилися різ-
ними годинниками». 

Жуков вивіз сім вагонів меблів
Радянські солдати й офіцери мали доз-

віл відправляти додому посилки із «тро-
феями». Генерали та маршали відправляли 
до СРСР цілі ешелони захопленого майна.

Відомо, що маршал Георгій Жуков, один 
із символів радянської перемоги, запов-
нив найдорожчими німецькими меблями 
сім вагонів. Додому вислав повні комп-
лекти меблів для вітальні, їдальні, спаль-
нень міської квартири та дачі – загалом 
194 предмети.

Коли в січні 1948 року за наказом Ста-
ліна розпочалося слідство у «трофейній 
справі», у Жукова під час обшуку вияви-
ли: понад 4000 метрів шовку, парчі, пан-
бархату та інших тканин; 323 соболиних, 
мавпячих, лисячих, котикових і караку-
левих шкір; 44 килими та великі гобелени 
старовинної роботи, вивезені із Потсда-
ма й інших палаців Німеччини; 55 цінних 
картин класичного живопису в художніх 
рамках, 7 великих ящиків із порцеляновим 
та кришталевим посудом; 2 ящики зі сріб-
ними столовими та чайними сервізами.

Дача Жукова вразила Абакумова (мі-
ністр держбезпеки срср): «У всіх кімна-
тах дачі, на вікнах, етажерках, столиках 
та тумбочках розставлено багато бронзо-
вих та фарфорових ваз, статуеток, а також 
різних дрібничок іноземного походження. 
Вся обстановка, починаючи від меблів, ки-
лимів, посуду, прикрас та закінчуючи фі-
ранками на вікнах, — закордонна, головно, 
німецька. На дачі буквально немає жод-
ної речі радянського походження, крім до-
ріжок, що лежать при вході на дачу. Там 
немає жодної радянської книжки, зате у 
шафах стоїть багато томів, у прекрасних 
палітурках із золотим тисненням, тільки 
німецькою мовою».

«Росіяни перевершили китайців»
У Росії побутує думка, що радянські 

солдати під час боїв у Німеччині мали пра-
во на жорстокість, бо мстилися за злочи-
ни нацистів у СРСР. Цим виправдовують 
не лише крадіжки, а й масові зґвалтуван-
ня німецьких жінок. Утім так само радян-
ські солдати поводились і в інших євро-
пейських країнах. Зокрема в Югославії та 
Угорщині.

У лютому 1945 року комуністи угор-
ського містечка Кебанья (тепер це район 
Будапешта) написали звернення до радян-
ського командування. Там були такі ряд-
ки: «П’яні солдати ґвалтували матерів на 
очах їхніх дітей та чоловіків. Дванадцяти-
річних дівчаток забирали в їхніх батьків 
та матерів і ґвалтували групами по 10–15 
солдатів, серед яких було багато хворих 
на венеричні хвороби. Після першої групи 
приходили інші, які наслідували приклад 
попередників. Декілька наших товаришів 
було вбито, коли намагалися захистити 
своїх дружин і дочок... Мародерство росій-
ських солдатів триває досі».

Так само радянські солдати чинили й на 
Далекому Сході влітку 1945 року. Пред-
ставники американської армії у спогадах 
зазначали, що радянські солдати в Шенья-
ні ґвалтували жінок на зупинках, вокзалах, 
а іноді прямо на вулицях. «Росіяни пере-
вершили китайців у пограбуваннях, ма-
родерстві та зґвалтуваннях», – згадував 
керівник однієї з місій, яка опікувалася 
репатріацією полонених. «Червоноармій-
ці лише грабують та вбивають. І вони об-
крадають не лише японців. Деякі солдати 
носять одразу десяток наручних годинни-
ків», – ідеться у спогадах.

Військово-морський аташе США при 
уряді Чан Кайші згадував про знайомство 
з радянськими солдатами в Маньчжурії: 
«Російські солдати вдиралися в будинки 
та забирали собі все, окрім меблів. Потім 
під’їжджала військова вантажівка й заби-
рала меблі. Радянські офіцери зазвичай 
не звертали уваги на грабежі, що вчини-
ли їхні підлеглі, а нерідко й самі брали у 
них участь».

Троя і рускоє наслєдіє
Радянське керівництво намагалося ле-

галізувати грабежі. Під час війни у СРСР 
утворили Головне трофейне управління.

Згідно з офіційними даними цієї інсти-
туції, із радянської зони окупації Німеч-
чини вивезли 21 834 вагони майна, а та-

кож 73 493 вагони будівельних матеріалів 
та «квартирного добра»: 60 000 роялів, 190 
000 килимів, 460 000 радіоприймачів, 265 
000 кімнатних годинників, 940 000 еле-
ментів меблів, 1,2 мільйона пальт, 1 міль-
йон головних уборів, 20 мільйонів літрів 
спирту. Також вивозили сировину, стан-
ки, промислове обладнання захоплених 
німецьких заводів. Вивезені з Німеччини 
100 тонн урану пришвидшили створення 
першого промислового реактора в СРСР. 
Золота, срібла та платини – 174 151 кіло-
грам. Окремою категорією «трофеїв» ста-
ли предмети мистецтва, історичні реліквії, 
антикваріат із німецьких музеїв та приват-
них колекцій. Зокрема росіяни вивезли із 
Німеччини легендарне Золото Трої.

Злодії-спадкоємці
Сучасна російська армія – прямий на-

щадок радянського війська. Її поведінка 
свідчить не лише про «традиції», а й про 
російську бідність і «блатну воровську ро-
мантику» із депресивних регіонів рф.

Тяга до мародерства простежується у 
всіх конфліктах, до яких була залучена 
Російська Федерація. У 1990-х це вираз-
но проявилося у Чечні. Чеченські війни 
сприймали як внутрішній конфлікт. Це 
дало росіянам змогу приховати від світу 
найбільші воєнні злочини. Року 2008 росі-
яни вдалися до грабунків у Грузії. Колиш-
ній депутат парламенту Грузії Гіві Тар-
гамадзе згадував: «Вони поводяться, як 
середньовічні орди. Забирають комп’ютер-
ну техніку – гаразд. Але побутові речі, та-
буретки?! Не знаю, де вони живуть. Певно, 
росіяни не мають ані військових баз, ані 
будинків нормальних. Їм не платять гро-
шей, а натомість пропонують жити за ра-
хунок награбованого під час таких навал».

Росіяни займалися мародерством і під 
час агресії проти України 2014 року. Коли 
вони збили літак «Малайзійських авіалі-
ній» на Донбасі, світ облетіли шокуючі ка-
дри, як вбивці збирали коштовні речі на 
місці падіння Boeing 777.

Цілеспрямована політика терору
Авжеж, те саме повторилося під час ши-

рокомасштабного вторгнення Росії до 
України. У квітні, через кілька днів після 
виходу з Бучі, Ірпеня, Бородянки та інших 
міст Київщини, росіяни на кілька годин 
окупували відділення білоруської служ-
би доставки, щоб відправити додому сот-
ні посилок із награбованим майном. Зав-
дяки кадрам із тригодинного відео з камер 
спостереження багатьох воєнних злочин-
ців вдалося ідентифікувати.

12 березня Головне управління розвідки 
Міністерства оборони України повідоми-
ло: «Основне завдання окупантів – закрі-
питися на наявних позиціях, прикрива-
ючись місцевим населенням. При цьому 
підрозділи путінських військ на невизна-
чений час залишаються відрізаними від 
постачання і отримали вказівку перейти 
на «самозабезпечення» до наступних роз-
поряджень. Тобто, відбирати все необхідне 
у місцевого населення та грабувати скла-
ди, магазини, аптеки. Тож кадри мародер-
ства, які останніми днями облетіли весь 
світ, не є поодинокими... Це цілеспрямо-
вана політика терору держави окупанта, 
що заохочується її вищим керівництвом».

Російські солдати вивозять з України по 
сто кілограмів майна на одну морду, бо ке-
руються вседозволеністю та безкарністю. 
А про те, що російське армійське команду-
вання толерує мародерство, свідчить доз-
віл використовувати бойову техніку, щоб 
перевозити пральні машини, телевізори й 
інше награбоване майно.

Сьогодні російські окупанти з дозволу 
свого уряду обкрадають музеї, промисло-
ві підприємства та склади. Вантажать ви-
рощене на українській землі зерно й під-
бирають металопродукцію. Вони нічим не 
ліпші за своїх попередників. У всі роки 
вони такі самі.

Підготувала Валентина Йотка

АРМІЯ МАРОДЕРІВ: ЗВІДКИ 
В РОСІЙСЬКИХ СОЛДАТІВ 
ВЗЯЛАСЯ ЗВИЧКА ГРАБУВАТИ
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Сумуємо, пам’ятаємо

ГАДЯЧЧИНА ВТРАЧАЄ 
ЗАХИСНИКІВ

21 травня, у селі Покровське, Ізюмського району, 
на Харківщині, загинув гадячанин 

ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ ШЕЛЕГЕДА, 
1977 року народження.

Мамо, я до тебе вже на повернуся
і в дворі на стежці не зіткнемосьіткнемось ми.

У хмаринку білу я перетворюся,
упаду на трави дрібними слізьми.

Ти із сумом, мамо, дивишся на небо
і скорботним криком тишу розрива,

ти голосиш… Мамо, рідненька, не треба,
вже ж ніхто не верне твого журавля.

Ти пробач, матусю, це ж моя провина,
що від твого горя почорнів весь світ.

Що і ти, рідненька, і уся родина
обтрусили в горі радості ввесь цвіт.

Мамо й батьківщино, ви в мене єдині,
я ж за вас загинув у кривавій млі,
щоб ясний світанок і погожа днина

панували вічно на моїй землі.
Щиро співчуваємо рідним та близьким! 

«БМ» 

6 червня, у Донецькій області, потрапивши 
під артилерійський обстріл та отримавши 
рани, несумісні із життям, загинув житель 

Красної Луки, старший солдат

 Віталій Анатолійович 
Потапенко, 

1997 року народження.
Щиро співчуваємо рідним та близьким. 

Вічна пам’ять Герою.

«БМ»
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Попри воєнний стан в країні, Програма медичних 
гарантій (ПМГ) продовжує діяти. Держава гарантує 
всім пацієнтам надання необхідної медичної допомо-
ги та лікарських засобів, які передбачені Програмою 
медичних гарантій, безоплатно. Лікарні продовжу-
ють отримувати оплату від НСЗУ за надані пацієн-
там медичні послуги.

ПМГ покриває всі основні види медичної допомо-
ги: первинну, спеціалізовану, екстрену, паліативну 
допомогу та медичну реабілітацію, допомогу під час 
вагітності та пологах, допомогу новонародженим у 
складних неонатальних випадках, ранню діагностику 
онкології. Тобто консультації, обстеження, аналізи, 
госпіталізації та операції мають бути безоплатними.

Пацієнт має право отримати медичну послугу бе-
зоплатно, якщо:

Вона входить до переліку безоплатних послуг у ме-
жах Програми медичних гарантій. Отримати деталь-
ну інформацію про те, що входить у гарантований бе-
зоплатний пакет, можна в контакт-центрі НСЗУ за 
номером 16-77. Наразі на офіційному сайті НСЗУ ці 
дані закриті з міркувань безпеки.

Заклад уклав договір з НСЗУ на відповідну по-
слугу. За договором з НСЗУ працює більшість ко-
мунальних медзакладів – міські, районні та обласні 
лікарні, спеціалізовані медзаклади, деякі приватні, 
лікарі-ФОП. Детальні адреси закладів також можна 
дізнатись в контакт-центрі НСЗУ.

Якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли у медзакла-
ді вимагають гроші за послуги, що мають бути бе-
зоплатними, зверніться з офіційною скаргою до го-
ловного лікаря (медичного директора) закладу про 
неправомірні дії медика.

Якщо відмовляють на рівні керівництва лікарні, 
напишіть скаргу до Департаменту охорони здоров’я 
у вашому місті чи регіоні або до власника медзакла-
ду – відповідного органу місцевої влади. Зазвичай у 
назві лікарні зазначено, хто є її власником.

Якщо не вдається розв’язати проблему на місцево-
му рівні, подайте скаргу в НСЗУ через контакт-центр 
або листом на поштову адресу: м. Київ, пр-т Степана 
Бандери, 19, індекс 04073, або на електронну адресу 
info@nszu.gov.ua.

У скарзі потрібно зазначити:
Прізвище, ім’я та по батькові, дату народження (у 

форматі день, місяць, рік народження).
Дату відмови у медичній послузі.
Повну назву лікарні.
Посаду, прізвище, ім’я та по батькові працівника, 

який порушує ваші права.
Детальний опис ситуації: у чому саме відмовили 

(або вимагали гроші), за яких обставин, яку суму 
ви витратили на допомогу або яку суму від вас 
вимагали.

Контакти, за якими з вами можна зв’язатися: номер 
телефону, електронна пошта.

Ваша небайдужа громадянська позиція дозволить 
не тільки об’єктивно відреагувати на окремо взяту 
ситуацію, а й покращити медичну систему в Україні.

Прес-служба НСЗУ

Жоден з вітчизняних виробників не звертався до 
Міністерства охорони здоров’я із пропозицією під-
няти ціну на якийсь лікарський засіб. Навпаки, вони 
запевняють, що триматимуться до останнього, аби її 
не підвищувати. Про це повідомив перший заступ-
ник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Водночас МОЗ працює над підтримкою вітчизня-
них фармвиробників:

«Зараз для лікарень спрощений порядок закупі-
вель, коли вони напряму можуть купити будь-які лі-
карські засоби. Ми ці закупівлі моніторимо, але кра-
ще за нас її відстежують фармвиробники. І коли ми 
побачили, що лікарні почали закуповувати іноземні 
препарати, аналоги яких є в Україні, то попросили їх 
купували українські лікарські засоби». Перший за-
ступник наголосив, що всі українські препарати, пе-
ред тим, як потрапити на ринок, мають довести свою 
аналогічність європейському виробнику. Жодні ви-
моги до ліків щодо їхньої ефективності і безпечно-
сті не скасовуються. Навіть спрощені процедури ре-
єстрації, які діють у воєнний час, підв’язані під те, що 
лікарський засіб повинен бути якісним.

МОЗ

Сезон летючих кровососів? Однак зовсім не 
обов’язково ходити зі слідами комариних укусів, роз-
чухуючи їх до крові. Розповідаємо про чудовий засіб, 
що допомагає впоратися зі свербінням. Олія чайного 
дерева є природним антигістамінним засобом.

Змішайте кілька крапель олії чайного дерева з 
будь-яким іншим поширеним типом олії, наприклад, 
оливковою, у пропорції 2/1.

Нанесіть на місце укусу, трохи втерши у шкі-
ру. Залиште на 15 хвилин, а потім зніміть залишки 
серветкою.

Щоденник знахаря

Як дотримуватись здорового харчування, коли зро-
стають ціни на продукти? Фахівці радять наголошу-
вати на «економічні» продукти.

На думку багатьох експертів, «овоч номер один», 
який потрібно купувати за обмеженого бюджету, – 
це цибуля.

Півсклянки сирої цибулі містить 1 грам білка, 0 
грамів жиру, 7 грамів вуглеводів, 117 міліграм калію 
(це 4% рекомендованої добової норми), 6 міліграм 
вітаміну С (близько 8%), 15 мікрограм фолієвої кис-
лоти. Ця кількість поживних речовин не така висо-
ка, як у деяких інших овочах, проте при регулярному 
вживанні цибуля може надати значний позитивний 
вплив на організм.

Головні переваги цибулі. Містить антиоксидант 
кверцетин, який знижує ризик серцевих захворю-
вань та допомагає регулювати рівень цукру в крові. 
Дослідження показують, що поєднання цибулі з час-
ником може допомогти знизити ризик деяких видів 
раку, включаючи рак молочної залози.

Також цибуля має антибактеріальні властивості. 
Щодо «фрукта номер один» при обмеженому бю-

джеті, то таким визнано банани. Будучи «бюджет-
ним продуктом», банани є справді здоровою їжею. 
Один середній банан містить 1 г білка, 27 г вуглево-
дів (включаючи 14 г природного цукру), 3 г клітко-
вини, 422 міліграма калію (близько 16% нашої добо-
вої потреби).

Головні переваги бананів. Вживати переважно дещо 
недозрілі плоди – вони містять резистентний кро-
хмаль, який допомагає покращити здоров’я кишеч-
нику, діючи подібно до пробіотика. Крім того, він 
покращує контроль рівня цукру в крові, сприяє під-
тримці здорової ваги.

Завдяки високому вмісту калію, фрукт може допо-
могти знизити ризик серцевих захворювань, знизи-
ти кров’яний тиск. У бананах містяться і речовини, 
які покращують настрій, знижують ризик занепоко-
єння. До речі, в їжу цілком придатна і їхня шкірка, 
що є відмінним джерелом клітковини (головне, ре-
тельно вимити).

Укр. health

Через зупинку «Артемсолі» багато хто зараз па-
нічно скуповує сіль. Скільки людині потрібно цього 
продукту, якщо йдеться про здорове харчування, і чи 
варто відмовлятися від нього. Про це розповіла діє-
толог Світлана Фус.

«Людині на добу потрібно близько 5 грамів солі – 
це, так би мовити, на досол, решту ми отримуємо з 
продуктами, у яких вона і так міститься. Під час при-
готування ми можемо зменшити кількість солі, до-
давши замість неї трави, часник, лавровий лист. Од-
нак і геть без солі теж не можна», – каже дієтолог.

Вона також розповіла про вживання йодованої 
солі.

«Якщо людина має захворювання щитоподібної 
залози, вживати йод їй треба контрольовано і після 
консультації лікаря. Для людей зі здоровою щитовид-
кою використання йодованої солі – це профілакти-
ка йодного дефіциту. Один грам йодованої солі вмі-
щує десь до 40 мікрограммів йоду. Добова потреба 
йоду для дорослої людини 150 – 200 мкг. З цього слід 
і виходити. Перехід суто на йодовану сіль – це адек-
ватно, якщо її кількість суттєво не перевищує добо-
ву потребу. Невеликий надлишок йоду для здорової 
людини не несе жодної шкоди для здоров’я», – ска-
зала Світлана Фус.

Крім того, фахівець пояснила, що кам’яну сіль мож-
на повністю замінити морською.

«Кухонна сіль, тобто сіль екстра – це сіль, яка про-
ходить технологічну обробку. Вважається, що вона 
гірша за якістю, ніж морська чи кам’яна. Але давайте 
будемо реалістами: якщо йдеться про справжній де-
фіцит, коли вибору може не бути, то беріть ту, яка є», 
– підсумувала дієтолог. 
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АНТИДОТ 

ОВОЧ ТА 
ФРУКТ №1 Сезонну алергію, яка проявляється з початком 

цвітіння дерев, квітів і трав, називають полінозом. 
Зазвичай імунна система запобігає хворобам, 
захищаючи організм під час контакту з чужорідними 
агентами, але не завжди. 

Коли квітнуть літні рослини-алергени? 
Травень, червень: ялина, сосна, кульбаба.
Травень-липень: костриця, тимофіївка, їжака, 

тонконіг, райграс, лисохвіст, жито, пирій, ячмінь, 
овес.

Червень, липень: подорожник, липа, гречані.
Липень, серпень: кропива.
Липень-жовтень: полин, лобода, кропива, амброзія.
Симптоми й фактори ризику розвитку алергії
Алергічна реакція спричиняє симптоми : нежить, 

свербіння та закладеність носа, притуплення нюху, 
чхання, почервоніння очей та сльозотеча. Може 
виникнути утруднене або прискорене дихання, 
виснажливий сухий кашель тощо. Такі ознаки легко 
сплутати з проявами гострих респіраторних вірусних 
інфекцій чи застуди. Проте за алергії зазвичай не 
підвищується температура тіла.

У багатьох випадках найефективнішим способом 
боротьби з алергією є уникнення алергену, який 
викликає реакцію, але в сезон цвітіння це навряд чи 
можливо. 

Помітили прояви алергії?
Зверніться до свого сімейного лікаря, який 

надасть рекомендації, а за необхідності скерує вас до 
алерголога, у якого ви зможете пройти обстеження 
на виявлення алергенів й отримати кваліфіковану 
медичну допомогу.

Додатково. Носіть маску на вулиці. Вона зменшить 
кількість часточок пилку, який ви вдихаєте. Не 
виходьте на вулицю, коли там вітер. Зачиняйте 
вікна в таку погоду. Уникайте прогулянок з 10 до 15 
години. Після прогулянок ретельно помийте руки, 
прийміть душ. Це допоможе змити пилок. Одяг 
також треба змінити і випрати. Сушити випраний 
одяг треба в приміщенні. Частіше проводьте вологе 
прибирання в приміщенні, де ви перебуваєте. 

Пресслужба МОЗ

ЯКЩО У ВАС 
АЛЕГРІЯ
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Благодійні аукціони – один з найпопулярніших 
методів збору коштів на потреби ЗСУ та гуманітар-
ну допомогу. Forbes зібрав дев’ять благодійних ло-
тів, які вдалося продати найдорожче: головний приз 
«Євробачення-2022», який Kalush Orchestra разом із 
українським шоуменом Сергієм Притулою продали 
за 900 тисяч доларів США, щоб купити безпілотники 
для ЗСУ. З дорогих аукціонних покупок також є ори-
гінал картини Марії Приймаченко «Квіти виросли 
коло четвертого блоку» (500 тисяч доларів), автомо-
біль Lamborghini (350 тис. дол), рожева панамка во-
каліста Kalush Orchestra (300 тис. дол), поштова мар-
ка «Російський військовий корабль, йди...» (137 тис. 
дол), флісова куртка президента України Володими-
ра Зеленського з автографом (102 тис. дол), картина 
Євгенії Гершман з особою тяжко пораненої україн-
ки з Чугуєва (100 тис. дол), картина Бенксі з солда-
тами (92 тис. дол) та картина іспанського художни-
ка Pejac (45 тис. дол).

Крім перерахованих вище лотів, на різних аукціо-
нах на підтримку України продали зустріч з поетом 
Сергієм Жаданом після війни, іменну ручку прези-
дента США Джо Байдена, автомобіль Jaguar актора 
Річарда Гіра, золоту медаль U-20 українського фут-
боліста Данила Сікана, золоту медаль Паралімпій-
ських ігор-2020 з веслування Сергія Ємельянова та 
багато іншого.

Forbes.ua

В Україні набирає обертів кампанія з бойкоту про-
дукції брендів, які продовжують працювати в Ро-
сії. Товари компаній, які сплачують мільярди дола-
рів у російський бюджет – на полицях українських 
супермаркетів.

Однією рукою вони фінансують удари Градів у 
наші міста, іншою – заробляють на нас.

Британська Unilever, власник Rexona, заявила, що 
не планує залишати рф. PepsiCo повідомила, що при-
зупинить інвестиції і продаватиме в росії тільки ди-
тяче харчування, але замість цього запускає лінійку 
тих же напоїв під брендом «Російський дар», а дитя-
че харчування PepsiCo – це чіпси Lay’s, фабрику з ви-
робництва яких вона будує в Новосибірську.

Ну а литовська Вічунай-груп, виробник крабових 
паличок VICI, знову продовжує термін роботи сво-
го найбільшого в Росії заводу і продовжує постачати 
продукцію на український ринок.

Rexona з українською кров’ю, VICI зі сльозами 
українських дітей та Lay’s, рифлені російськими 
берцями.

Не купуй у колаборантів!
Insider.ua

У одному з найбільших заводів по виробництву 
бомбосховищ, що поблизу Далласа в штаті Техас, ма-
сово почали замовляти бункери. Замовниками ста-
ють як американці, так і мешканці інших країн світу, 
зокрема і України.

Ціна на бункер коливається від 40 тисяч до міль-
йона доларів. Стандартний розмір бомбосховища 3 
на 12 метрів, вартість такого – 200 тисяч доларів. У 
ньому знаходяться всі зручності та умови для прожи-
вання: санвузол, вентиляція, сховище для їжі та води.

«Ніхто тепер не думає, що ті хто купують бомбо-
сховища – божевільні», – розповідає Рон Габбард, 
власник підприємства. Збільшення попиту на при-
дбання бункерів він пояснює страхом перед ядер-
ною війною. 

Insider.ua

За приблизними підрахунками через дії російських 
військових у Чорному морі загинули вже десятки 
тисяч дельфінів. Про це повідомив одеський еколог, 
працівник Нацпарку «Тузлівські лимани» Іван Русєв 
на своїй сторінці у Facebook.

«Аналіз даних, зібраних нами за три місяці війни 
на узбережжі нашого нацпарку, за матеріалами сві-
жих публікацій з України, Туреччини, Болгарії, Руму-
нії, а також зважаючи на особисті повідомлення моїх 
закордонних друзів і колег, ми припускаємо, що че-
рез жорстоку і божевільну війну рашистів в Чорно-
му морі дотепер вже загинуло декілька тисяч дельфі-
нів», – написав він.

За словами еколога, поранених і загиблих дельфі-
нів стали масово помічати кілька тижнів тому, адже 
їх течією з Чорного моря заносить на узбережжя Бол-
гарії, Румунії, Туреччини. Тварини мали опіки від ви-
бухів бомб чи мін, тому вже не могли зорієнтувати-
ся і шукати собі їжу.

Міндовкілля розробило Методику, за якою розра-
ховуватимуть обсяг викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря від російських бомбардувань, а 
також розмір завданої такими викидами шкоди. Про 
це, повідомляє Урядовий портал.

Як зазначається, відповідна Методика розрахунку 
неорганізованих викидів забруднюючих речовин або 
суміші таких речовин в атмосферне повітря внаслі-
док виникнення надзвичайних ситуацій та/або під 
час дії воєнного стану та визначення розмірів зав-
даної шкоди набула чинності 29 квітня. Вона заре-
єстрована у Мін’юсті і опублікована в Офіційному 
віснику України.

«Ворожі снаряди щодня влучають у нашу критич-
ну інфраструктуру та житлові будинки. Окупант об-
стрілює українські нафтобази, хімзаводи та інші про-
мислові об’єкти. Все це спричиняє значні загоряння 
та призводить до забруднення атмосферного повітря 
небезпечними речовинами. Обсяг викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря за час ведення 
бойових дій на території України вже можна прирів-
няти до викидів одного металургійного підприємства 
за весь рік роботи», - прокоментував міністр захи-
сту довкілля та природних ресурсів України Руслан 
Стрілець.

Окрім значної шкоди таких викидів для довкілля 
та людей, це ще й мільйони гривень завданих Україні 
збитків. Так, наприклад, унаслідок згорання 100 тонн 
дизельного палива, розмір завданої шкоди може ста-
новити понад 3,6 млн грн - залежно від обсягів ви-
кидів тих чи інших забруднюючих речовин, коефіці-
єнтів небезпеки, впливу на довкілля, масштабу події 
тощо; при згоранні одного гектара лісу лише шкода 
від викидів забруднюючих речовин у повітря може 
становити понад 1,3 млн грн.

«Із першого дня війни ми включили всі можливі 
інструменти, щоб моніторити, яка шкода завдається 
окупантами українському довкіллю. Разом із підпо-
рядкованими органами виконавчої влади та екоак-
тивістами фіксуємо всі екозлочини рашистів. Роз-
робляємо алгоритми обрахунку заподіяної шкоди. 
Розширюємо показники, які оцінюються. Це і втрати 
лісового фонду; втрати надр; акваторії; збитки, завда-
ні природно-заповідному фонду; водним ресурсам та 
водогосподарській інфраструктурі. Все це ляже в ос-
нову матеріалів для звернення у Міжнародний суд 
ООН та притягнення окупанта до відповідальності», 
- наголосив міністр.

«БМ»

Рішенням виконкому Конотопської міськради у мі-
сті заборонили трансляцію та публічне прослухову-
вання російськомовного музичного контенту.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем 
Семеніхін у Фейсбуці. «Рішенням виконкому Ко-
нотопської міськради, заборонено трансляцію і пу-
блічне прослуховування російськомовного музично-
го контенту на території нашої громади», - йдеться у 
повідомленні.

Таким чином, у Конотопі тепер заборонено вмика-
ти російськомовні пісні у громадському транспорті, 
на ринках, у магазинах, кафе, ресторанах та інших пу-
блічних місцях.

Проста статистика кількості українських 
шкіл на території інших держав  
по всьому Світу:
В Словаччині – 150 українських шкіл;
В Аргентині – 73;
В Канаді – 32;
В Італії – 31;
В Польщі – 21;
В Німеччині – 17;
В Португалії – 17;
В Австралії – 15;
В Словенії – 15;
В Естонії – 15;
В Бразилії – 12;
В Англії – 12;
В Казахстані – 11;
В Іспанії – 11;
В США – 10;
А також від 1 до 10 шкіл в: Японії, Чехії, Франції, 

Угорщині, Туреччині, Білорусі, Молдові, Румунії, 
Нідерландах, Норвегії, Литві, Латвії, Ірландії, Ірані, 
Данії, Грузії, Греції, Вірменії, Азербайджані, Австрії, 
Бельгії і навіть в Арабських Еміратах.

В Криму – 0, а було 7. А в самій росії – жодної 
української школи, де проживає близько 7 мільйо-
нів українців. 

В Україні, до вересня 2020 року функціонувало по-
над 500 шкіл з російською мовою викладання. Так 
хто кого обмежує?

ЩОБ НАБЛИЗИТИ 
ПЕРЕМОГУ

БУНКЕР – ХІТ СЕЗОНУ

МОВА,  
А НЕ «ЯЗИК»

ГРОШІ НА 
УКРАЇНСЬКІЙ КРОВІ

У ЧОРНОМУ МОРІ 
МАСОВО ГИНУТЬ 
ДЕЛЬФІНИ

ЗАБРУДНЕННЯ 
ПОВІТРЯ ЧЕРЕЗ 
ВІЙНУ, ЯК 
РІК РОБОТИ 
МЕТАЛУРГІЙНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА

ЗАБОРОНИЛИ 
ВМИКАТИ 
РОСІЙСЬКУ МУЗИКУ 
В ПУБЛІЧНИХ МІСЦЯХ

Україна має реальну можливість повністю відмови-
тися від імпорту газу за рахунок власного видобутку 
газу та виробництва біометену.

Біометан – це відновлюваний газ без запаху та ко-
льору, який можна отримати шляхом очищення біо-
газу. Цей газ має такі ж властивості, що і викопний 
природний газ, і може використовувати ту ж інфра-
структуру та обладнання, при цьому природний газ 
та біометан можна змішувати.

Про це повідомив генеральний директор «Опера-
тора Газотранспортної системи України» Сергій Ма-
когон на своїй сторінці у Facebook.

«Україна має дуже великий потенціал для виробни-
цта біогазу - до 8 млрд м куб на рік. Це дуже амбітна 
ціль на наступні 10 років. Але 0,5 млрд м куб біогазу 
через 2 роки цілком реально», - пише гендиректор.

Як приклад Макогон навів Данію, у якої 27% газу 
в мережах - біометан (біогаз, доведений до якості 
метану). Данія розраховує мати стовідсоткову зеле-
ну газову систему у 2030 – 2035 роках. До того ж, ос-
танні 5-6 місяців у країні спостерігається стабільне 
зростання.

У супермаркеті «Сільпо», у Києві, з’явилася перша 
малина. Щиро кажучи, ціни не просто лякають – шо-
кують. Кілограм ягоди в магазині коштує 1199 грн., 
передає Дніпровська Панорама. Таких цін на ягоду у 
нашій країні ще не було. Залишається на неї тільки 
дивитись. А когось ще лякала ціна на черешню 150 
грн за кілограм! Судочок малини обійдеться вам у 
півтисячі гривень.

Українці у соцмережах вже з гумором прокоменту-
вали таку ціну: «Її, що, бензином поливали?».

До речі, минулого року ягоду за оптовими цінами 
продавали від 140 до 200 гривень за кілограм.

УКРАЇНА МОЖЕ 
ПОВНІСТЮ ВІДМОВИТИСЯ 
ВІД ІМПОРТУ ГАЗУ

ЦІНА ШОКУЄ
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Гранітні вироби
Пам’ятники в наявності 

та на замовлення 
(гранітні та з бетону, модулі)

Магазин пам’ятників

УСТАНОВКА ТА РЕСТАВРАЦІЯ
(встановимо Ваш пам’ятник за 3 дні)

Гарантія та розстрочка

вул. Гетьманська, 62 б. Email granitaleks@gmail.com
Тел.:

(гранітні та з бетону, модулі)

(встановимо Ваш пам’ятник за 3 дні)

ОВЕН (21.03 - 20.04).
Не варто побоюватися змiн, для них зараз цiлком 
вiдповiдний час. Цього тижня у вас може сприят-
ливо вирiшитися кар`єрне питання, але про свої 
успiхи краще оточуючим поки не розповiдати. У 

вiвторок краще не розглядати ситуацiю, що склалася, з по-
зицiї сили, почекайте два днi, i обставини самi складуться на 
вашу користь, а ви уникнете конфлiктiв. У четвер ваша емо-
цiйнiсть загрожує перешкодити в досягненнi заповiтної мети.

ТIЛЕЦЬ (21.04 - 21.05).
Цього тижня вам необхiдно бути до смiшного дис-
циплiнованим i пунктуальним, тодi ви успiшно i ви-
гiдно вирiшите бiльшiсть своїх проблеми i смiливо 
помчите вперед до нових досягнень. Втiм, в середу 

буде дуже багато перешкод на вашому шляху, можливо, не 
варто йти пробоєм? У четвер не намагайтеся удавати з себе 
гуру, оскiльки вас швидко поставлять на мiсце. А ось у п`ятни-
цю вашу iнiцiативу оцiнять по заслузi.

БЛИЗНЮКИ (22.05 - 21.06).
Ви не повиннi упускати сприятливих шансiв, якi по-
дарує вам доля на цьому тижнi, а їх буде чимало. 
Все складеться найкращим чином, причому без 
особливих зусиль з вашої сторони. Все виходи-

тиме легко, нiби саме собою. Робота принесе не тiльки ста-
бiльний i високий дохiд, але й задоволення. Ви вiдчуєте себе 
професiоналом. Приємнi змiни i сюрпризи вас чекають i в 
особистому життi.

РАК (22.06 - 23.07).
Намагайтеся спiлкуватися з оточуючими рiвно 
стiльки, скiльки необхiдно, iнакше вас втомлять 
довгi розмови. Втiм, це не стосується спiлкування 
з тими, хто вам дорогий. Вiвторок пiдiйде для ви-

рiшення складних проблем i для доведення до пуття давно 
початих справ. В середу спробуйте понизити навантаження 
до мiнiмуму, не призначайте важливих зустрiчей. Цього дня 
ваша праця буде малоефективна, для досягнення бажаного 
результату доведеться докласти максимум зусиль. Субота - 

вдалий день для вiдпочинку або поїздки на пiкнiк 
разом з друзями.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Початок тижня принесе святковий настрiй i пiдйом 

сил. Саме час затiвати щось нове, вирушити в подорож, змi-
нити роботу. Щоб досягти свого, не вдавайтеся до тиску на 
навколишнiх людей, iнакше все може обернутися проти вас. 
В середу i у четвер придивiться до “пiдводних течiй” на роботi, 
щоб не опинитися в сторонi вiд важливих подiй. В недiлю не 
варто вiдкидати прохання рiдних i близьких людей, оскiльки 

ваша пiдтримка їм просто необхiдна.

ДIВА (24.08 - 23.09).
Цього тижня вас, схоже, чекають довгi i безуспiшнi 
переговори i вiдвертi бесiди, яких краще б уник-
нути. Втiм, у вiвторок абсолютно несподiвано ви 

можете отримати схвалення всiх своїх починань з боку керiв-
ництва. Намагайтеся бути зiбраними i акуратними, проявляти 
терпiння у всiх справах. Тiльки тодi оточуючi зможуть по за-
слузi оцiнити вашi творчi задуми i пориви. Уважно вiдносьтеся 
до нюансiв, в деяких справах дрiбниць не буває. Хороший час 
для просування своїх iдей та iнтересiв. У вихiднi можливi кон-

флiкти з дiтьми.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10).
Цього тижня можна смiливо замислювати щось 
грандiозне i не боятися залишитися без пiдтримки. 
Але не намагайтеся постiйно знаходитися в пер-

ших рядах, iнколи краще трохи вiдступити в тiнь. У понедiлок 
на вас можуть навалитися справи, новини, переживання, але 
все закiнчиться добре i принесе користь. Намагайтеся до кiн-
ця тижня не втратити яснiсть думки i мiцну дiлову хватку, вашi 
дiї повиннi бути точнi i рiшучi. Не виключенi змiни в особисто-
му життi.

СКОРПIОН (24.10 - 22.11).
Задумайтеся над ситуацiєю, що склалася. Саме 
зараз ви можете її змiнити. Зважтеся на важливий 
крок, i ви досягнете успiху. Пам`ятайте, що все у 
ваших руках. Було б бажання, можна реалiзувати 

будь-якi iдеї i здiйснити мрiї. Не проходьте повз дрiбниць, у 
всьому розбирайтеся до кiнця. Наступив час, коли пiде в гору 
ваша кар`єра, ви одержите роботу вашої мрiї, причому з мак-
симально зручним графiком i хорошою зарплатнею.

СТРIЛЕЦЬ (23.11 - 21.12).
Цього тижня обставини можуть зажадати вiд вас 
зосередженостi у вчинках i свiжостi в думках. На-
магайтеся не переоцiнювати своїх можливостей, 

оскiльки позицiї партнерiв i конкурентiв можуть виявитися 
сильнiшi. Четвер обiцяє стати для вас одним з найсприятливi-
ших днiв тижня, тому женiть геть вiд себе лiнь, якщо не хочете 
упустити птаха удачi. В п`ятницю вас можуть здолати сумнiви 
i незадоволенiсть собою. Якщо вдасться впоратися з ними, 
впораєтесь i з iншими завданнями, якi здаються нерозв`язни-

ми. В недiлю варто вiдпочити за мiстом.

КОЗЕРIГ (22.12 - 20.01).
Є вiрогiднiсть, що на цьому тижнi ви зiткнетеся з 
несподiваними проблемами. Може розкритися 

обман з боку близької людини. По допомогу краще зверта-
тися до друзiв або родичiв. Не бiйтеся проявляти iнiцiативу на 
роботi, дiйте смiливо i рiшуче. В середу ймовiрне знайомство 
з людьми, яким цiкавi вашi проблеми. В п`ятницю не будьте 
надмiрно довiрливi стосовно колег: багатьма їхнiми вчинками 
керуватимуть глибоко особистi мiркування, серед яких думок 
про ваше благополуччя може i не бути. У вихiднi вiд родичiв 

можна чекати сюрпризiв, в бiльшостi своїй приєм-
них.

ВОДОЛIЙ (21.01 - 19.02).
Цього тижня у вас з`явиться можливiсть влаштува-
ти своє особисте життя. Чекайте на перспективне 

знайомство, пропозицiї жити разом, з`явиться можливiсть 
створити мiцну базу для своєї сiм`ї. Можливо, ви стоїте на 
порозi серйозних змiн. А ось на роботi особливих успiхiв i ви-
гiдних пропозицiй чекати не доводиться. В п`ятницю прагнiть 

скоротити робочий день до мiнiмуму. Вихiднi до-
ведеться присвятити рiшенню домашнiх проблем.

РИБИ (20.02 - 20.03).
Складний перiод. Багато зустрiчей загрожують 
виявитися даремними, а справи пiти шкереберть 

через масу непорозумiнь. Краще перенести все, що можна, 
на iнший тиждень. У вiвторок, прагнучи до абсолютної до-
сконалостi, пам`ятайте, що не все залежить вiд зовнiшностi. 
В кiнцi тижня будуть вдалими поїздки, навчання i практично 
будь-яка iнтелектуальна дiяльнiсть. У суботу, схоже, вам до-
ведеться працювати.
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