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Сергій Кравченко народився у 
Петрівці. У 2013 році закінчив школу, 
мріяв здобути військову професію, 
тож вступив до Академії внутрішніх 
військ у Харкові на спеціальність 
«Управління діями підрозділів 
засобами військового зв’язку». У 
2017 році закінчив Національну 
академію Національної гвардії 
України (реорганізована із Академії 
внутрішніх військ) та потрапив, по 
розподілу, до Маріуполя, на посаду 
начальника вузла зв’язку 18 полку 
оперативного призначення Нацгвардії 
України у званні лейтенанта. А у 2019 
році був призначений на посаду 
начальника зв’язку 18 полку (згодом 
реорганізована у 12 БрОП ім. Дмитра 
Вишневецького). Приймав участь у 
АТО, отже всього у 22 роки отримав 
перший бойовий досвід.
Далі на стор 7

На фото: Сергій Волинський(зліва) 
та Сергій Кравченко  (справа). 
Зроблене у травні в Маріуполі.

СТАЛЕВІ «НЕРВИ» 
І 124 ДНІ ПОЛОНУ
Оборона Маріуполя тривала 
86 днів, з них 82 – у повному 
оточенні. Щоб мати шанс 
вижити, гарнізон отримав 
наказ від вищого військового 
керівництва скласти зброю. 
Тоді, понад дві тисячі захисників 
потрапили до російського 
полону, а серед них і 
військовослужбовець із Петрівки 
- Роменської – Сергій Кравченко. 
У ніч проти 22 вересня 
він повернувся в Україну, 
разом із 214 оборонцями 
«Азовсталі», у рамках обміну 
військовополоненими.
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Повертайся живим
—Привіт, Малий
— Це не Малий…
— Це ж номер Андрія?
— Так, але він не може з вами говори-

ти… лишив мені телефон, щоб я відпові-
дав на дзвінки.

В мене серце стиснулося:
— Що трапилось?
— Та нічого не трапилося, він пока-

раний командиром, сидить типу під 
арештом…

— Несподівано?! Він же ж не аватарить 
(мається на увазі не вживає спитного), і 
загалом по службі один позитив, в нього 
і нагорода за мужність!

— Та в тому то й справа, що тої муж-
ності забагато! Ми змушені були під 
шквальним вогнем переміститися на 
другий укріпрайон, а він в окопі забув 
передачу, яку волонтери з дому переда-
ли. То він самовільно пішов вночі на ста-
рі позиції, повернувся, як різник з філь-
му жахів, весь в крові, бо знешкодив 
одного загарбника по дорозі, і таки при-
сунув ту коробку.

— Ну чесно кажучи, як на мене, дарем-
но покарали.

— Та воно то так, але він вийшов на 
наші позиції саме на командира, а той 
від несподіванки та вигляду цього «м‘яс-
ника»добряче злякався і мало не завалив 
його … (ну то він сам розкаже, бо і сміш-
но, і страшно було).

Тепер ваш Малий сидить без телефона, 
біля командира, чистить свій одяг і вчить 
вголос Статут.

— Слухай, єдине скажи, що ж там 
цінного було в передачі, що він так 
ризикнув?

— Та нічого такого, «домашній стан-
дарт», і головне ЛИСТ ВІД ДОНЬКИ 
І МАЛЮНОК. Він казав, що навіть не 
встиг прочитати, тому й пішов…

P.S. Ну і хто нас переможе?! Він про-
сто ходив за листом доньки … Українці!

Василь Нагорний

Пенсіонер із Ямпіля
30 вересня, Збройні сили України 

звільнили село Ямпіль у Донецькій об-
ласті. Коли наша команда приїхала на 
Донбас, військові попередили нас про 
можливі артилерійські бої біля Ямпо-
ля, хоча в селі ще залишалися люди. 15 
жовтня ми зустріли евакуйованого меш-
канця села в Лимані.

Володимиру Петровичу – 82 роки. Він 
народився у Карповці, поблизу Харкова. 
Чоловік здобув фах вчителя у Донецько-
му державному університеті та переїхав 
разом із дружиною Валентиною у Ям-
піль – там йому запропонували посаду 
директора сільської школи. Паралельно 
з директорством Володимир Петрович 
викладав історію та суспільствознавство. 

На питання про початок війни пен-
сіонер замислився й уточнив, про яку 
саме війну йдеться. Він пережив Дру-
гу світову війну, але зізнається, що 
українсько-російська війна набагато 
жахливіша.

«Я не думав, що наші собраття, слов’я-
ни, отак можуть розтіяти цю всю ку-
тєрьму. Донька пропонувала виїхати в 
безпечне місце, а я подумав, що у мене 
тут господарство, свій будинок, який ми 
купляли з дружиною за власні кошти. 
Не хотілося покидати це все», — згадує 
чоловік.

Від 2014 року поблизу Ямполя боїв 
не було. Після повномасштабного втор-
гнення війна прийшла до села на початку 
березня. Спочатку мешканці чули вибу-
хи у сусідніх населених пунктах — Ли-
мані та Кремінній. А в середині місяця 
на Ямпіль впали перші російські ракети.

«30 квітня мій дім розбило. Знесло 
мою кімнату, двері, вікна, кухню розбом-
било. Життя почало ламатися. Ми з дру-
жиною трималися. У нас була літня кух-
ня, де від прильоту трохи обвалився дах. 
Ми відремонтували його й жили там», — 
говорить Володимир Петрович.

10 вересня чоловік разом із дружи-
ною відсвяткував її 77-й день народжен-
ня. На цей момент, згадує він, війна біля 
села перейшла в активну фазу — Ямпіль 
сильно обстрілювали і не залишилося 
жодної хати, яка б не постраждала від 
ракет та снарядів. Перебувати на вули-
ці було небезпечно — всі сиділи по сво-
їх будинках.

Через 10 днів після влучання першо-
го снаряду у двір Володимира Петрови-
ча прилетів другий — з боку села Закіт-
не, де перебували російські війська. На 
Ямпіль сипалися міни, начинені гостри-
ми болтами. 

Того дня він пішов за будинок займа-
тися городом, а дружина лишилася хо-
ватися в погребі. «Погріб був хороший, 
з гіпсоблоку. Дружина сиділа на до-
шках на третій сходинці зверху. Вибух. 
Стовп диму та пилу піднявся під небо. 
Я прибігаю, кричу «Валя! Валя!» Див-
люсь — розвернуло той погріб у три ме-
три завглибшки, як наче хто окоп рив. А 
її проскочив, не помітив. Їй, бідній, ві-
дірвало руки, голову, ноги порвані були. 
Одяг на ній порозривало, вона була вся 
гола і чорна. Я не міг дивиться — уявіть, 
ми прожили разом 58 років. В нас три 
хлопчики й дочка», — згадує чоловік.

Після вибуху Володимир знайшов 
кількох чоловіків, які допомогли йому 
поховати дружину. Залишки тіла покла-
ли в рядно і закопали в саду під яблунею. 

«Вона дні три лежала (у щойно вико-
паній могилі – ред). Але мене мучило те, 
що я її нормально не поховав. Кого не 
спрошу — мені кажуть: не можна, потріб-
на експертиза. У мене машина з приче-
пом, знайшов труну, оббив її тканиною. 
На дев’ятий день викопав тіло. Я ризик-
нув. Думав, будуть заважати солдати. Ні-
хто мене не чіпав. Викопав яму на цвин-
тарі біля могили сина й поховав дружину 
там», — каже Володимир Петрович. 

«Мені здавалося, нас пронесе. Не про-
несло. Я ніколи не думав, що її вб’є пер-
шу. Бідолашку забрало ні за що. Вона не 
була злою чи агресивною, але була патрі-
откою. Вчителька української мови та лі-
тератури», — розповідає пенсіонер.

Чоловік не хотів виїжджати з Ямполя. 
Він доглядав собак та котів — їх довело-
ся залишити на сусідку. Подружжя жод-
ного разу не їздило на курорти: все вкла-
дали у господарство. 

«У мене була хороша пенсія, як для 
вчителя, я шість тисяч отримував, жінка 
— чотири. Не отримували грошей шість 
місяців, їхали на запасах. Город у нас хо-
роший був, держали курей, а якось були 
й поросята. Все було, поки вони не при-
йшли. А зараз жити там вже сил не було. 
Люди тікали з міст у села, а у мене, ба-
чите, навпаки», — пояснює Володимир 
Петрович.

15 жовтня вранці до будинку чолові-
ка підʼїхав його колишній учень. Вияви-
лося, що донька Володимира Петровича 
домовилася про евакуацію батька в Ли-
ман. Все його життя вмістилося у кіль-
ка сумок.

«У мене було три шафи одягу. Забрав 
телефон, колекцію годинників — сини 
привозили з плавання. Ви знаєте, для 
мене все було важливе: і обув, і штани, і 
сорочки. У мене така бібліотека залиши-
лася там. 720 книжок. Накрив плівкою, 
кріслами придавив», — говорить він.

Усі діти подружжя зараз живуть за 

кордоном. Сини працюють моряками на 
закордонних суднах, а донька живе в Че-
хії. З Ямполя Володимир Петрович їде 
до Краматорська — там живе його сестра. 
Туди за ним має приїхати донька.

«Жінки жалко мені. Вона в мене така 
радикальна була, точна, правильна. 58 
років прожить, четверо діток — все, все 
розсипалось, як і не було. Ні хати, ні жін-
ки, ні дітей — нічого. Ото такі справи», — 
говорить він.

Поліна Вернигор, «Заборона»

«Ви тільки живіть»
Коли на заправку заїхав бус із налі-

пкою на лобовому «Груз 200», а за ним 
стара камуфльований пікап, вся посіче-
на осколками, черга в середині завмерла. 
З буса вийшов молодий капітан із загі-
псованою рукою, з пікапу четверо чор-
них від сонця молодих бійців. Зайшовши 
в середину, капітан хотів стати в чергу, 
працювало дві каси, черга автоматично 
із двох перейшла в одну, кєп збентежив-
ся, та подякув людям.

«6 кави, 6 води без газів півторашки, 2 
Вінстона будь-ласка».

«Кава та вода без грошей», – сказала 
молода продавщиця.

Капітан відповів – «Я оплачу».
«Ні, це від закладу, в мене брат та тато 

під Ізюмом зараз. Їм може тоже хтось 
води дасть».

В мене десь там всередині защемило, у 
кожного в черзі почуття були подібні, це 
було видно. Вийшовши на вулицю, хлоп-
ці покуривши, посідали по машинам та 
поїхали відвозити побратима в останню 
путь додому.

«Ви тільки живіть, пацани», – думав я, 
витираючи ті грьобані сльози, які йшли 
реально самі по собі. 

Дмитро Корнєй

«Бог війни» за роботою
Сергій проходить службу в самохід-

но-артилерійському дивізіоні окремої 
механізованої бригади імені кошового 
отамана Івана Сірка. Минулого літа офі-
цер закінчив факультет ракетних військ 
та артилерії Національної академії сухо-
путних військ. Воїн розповідає, що ба-
жання одягти однострій українського 
військовослужбовця було цілком вива-
женим — на момент закінчення школи 
в Україні вже тривала війна, отже, армії 
потрібні офіцерські кадри. А стати арти-
леристом вирішив, оскільки вважає цей 
рід військ елітою — «богами війни».

Перший бойовий досвід Сергій здобув 
уже 24 лютого цього року, через 8 місяців 
після закінчення вишу — повномасштаб-
не вторгнення орків підрозділ офіцера 
зустрів на Куп’янському напрямку.

«Близько 5:30 того дня ми отримали 
команду «До бою!», після чого висуну-
лися на заздалегідь підготовлені бойо-
ві позиції поблизу державного кордону. 
Уже там отримали координати перших 
цілей. На той момент піхота пішла в лоб 
противнику, а ми повинні були зупини-
ти ворога і дати їм можливість увійти в 
бій», — розповідає армієць.

Офіцер ділиться, що був вражений 
кількістю військ росіян, які зайшли на 
українські землі. Каже, що орківська на-
вала нагадувала сцену з відомого серіалу, 
де фантастичні істоти йшли і йшли, по-
при те, що їх нещадно вбивали люди та 
спалювали дракони.

«Їх було дуже багато. Але ми не опу-
скали рук, хоч й було неймовірно тяжко. 
І перше полегшення особисто я відчув, 
коли ми розбили ворожу колону — на 
горизонті в районі їхнього пересуван-
ня побачили чорний дим», – говорить 
військовий.

Поступово Сили оборони відходили 

від кордонів, посилюючи оборону навко-
ло Харкова. Постійно відбувалися запе-
клі бойові зіткнення, обстановка змі-
нювалася щохвилини, в один момент 
підрозділ Сергія опинився у ворожому 
оточенні.

«Це сталося поблизу селища Коробоч-
кине, що в 15 км від Чугуєва. Ми замика-
ли колону, і ворог нас відрізав. Виходи-
ли за допомогою радіозв’язку — дякуємо 
нашому комдиву та розвідці: вони керу-
вали нашим рухом, підказуючи на якому 
напрямку або в якій лісосмузі на нас че-
кає ворог. Рухалися ми непомітними ву-
личками», — усміхається офіцер.

Після перегрупування підрозділів Сер-
гій з побратимами брав участь в оборо-
ні Харкова та звільненні від рашистів 
навколишніх населених пунктів.

У кінці березня Сили оборони звіль-
нили селище Мала Рогань. За словами 
офіцера, запеклі бойові дії за населений 
пункт тривати три дні.

«Був момент, коли мій розрахунок вів 
бій двадцять п’ять годин! Тоді лише ми 
випустили по ворогу близько ста снаря-
дів. А коли вже зайшли до селища, від-
чув неймовірну ейфорію — росіяни ві-
дійшли, ми це зробили! Тоді ж виникло 
бажання гнати ворога далі й далі, бити 
по них більше і більше!»

У перші дні вересня після відновлен-
ня окрема механізована бригада імені 
кошового отамана Івана Сірка отрима-
ла завдання на контрнаступ на Куп’ян-
ському напрямку. 

«Ми повинні були звільнити наш на-
прямок — від селища Гракового до Ба-
лаклії та зайняти панівну висоту в Шев-
ченковому. Вийшло все значно швидше, 
ніж планувалося — під нашим натиском 
ворог просто тікав. А ми наздоганяли їх 
вогнем — у перші години мій розрахунок 
уже використав половину БК — а це 23 
снаряди. Вдалося навіть затрофеїти дві 
російські самохідні гаубиці 2С3 «Ака-
ція», модернізації 2006 року з системою 
навігації та наведення. Нині наші фахів-
ці розбираються з керуванням бойовими 
машинами, тому, сподіваюся, вже неза-
баром вони служитимуть на нашу ко-
ристь», — розповідає офіцер.

Під час контрнаступальної операції 
Сергій дістав поранення. Це сталося 6 
вересня поблизу населеного пункту Во-
лохів Яр.

«Після звільнення цього селища от-
римали команду на «перекат» ближче 
до колишніх позицій ворога, які ті по-
кинули. Там моя гаубиця підірвалася — 
навколо все було заміновано. Як наслі-
док, мене і моїх шість побратимів було 
поранено. На щастя, вижили всі».

Осколок від ворожої розтяжки пере-
бив хлопцю кістку на руці та застряг під 
ребром, на щастя, не зачепивши вну-
трішніх органів. Лікуватися прийшлося 
трохи менше ніж два тижні, після чого 
Сергій вирушив до Німеччини на нав-
чання з програмування високоточного 
артилерійського снаряда калібром 155 
мм Ескалібур.

Нині офіцер відновлює здоров’я в ре-
зерві бригади — на жаль, рани, що ніби-
то й загоїлись, періодично нагадують про 
себе болем. Але не дивлячись на це, Сер-
гій вже рветься в бій, туди, де «Боги вій-
ни» продовжують бити окупантів.

«Уже хочеться завершити цю війну на 
нашу користь та зайнятися більш при-
ємними справами — наприклад, ство-
рити родину. Треба відновлювати гено-
фонд української нації!» — усміхається 
армієць.

Оксана Іванець, АрміяInform

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
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ОДНИМ РЯДКОМ
Команда дівчат (футзал) Гадяцької територі-

альної громади, здолавши суперниць із Вели-
кобудищанської, Краснолуцької та Шишацької 
громад, здобула право представляти громаду на 
фінальних обласних змаганнях, 28-30 листопа-
да у Кобеляках. 

******
У гадяцькому міському парку невідомі викра-

ли кущ магнолії.
******

Відбулась третя гра регулярного чемпіонату 
«Що? Де? Коли?», 18 листопада. Перемогла ко-
манда «Ніка» Гадяцького ліцею №1 імені Оле-
ни Пчілки.

******
ГО «Інфекційний контроль в Україні» за 

підтримки благодійної організації Corus 
International організовує у Гадячі роботу мобіль-
ної медичної бригади. Бригада працюватиме із 22 
листопада по 4 грудня та прийматиме мешканців: 
Гадяцької, Великобудищанської, Лютенської, 
Краснолуцької, Петрівсько-Роменської та Сер-
гіївської громад. Прийом здійснюватиметься за 
адресою: м. Гадяч, вул. Полтавська, 44.

Запис за телефоном: 095 495 07 48 та 095 385 
73 40.

******
У Ручках місцева жителька Наталія врятували 

лелеку, яка не змогла відлетіти у вирій. Зверну-
лась до старости, прилаштували у міні зоопарк у 
готельно-ресторанного комплексу «Глухомань», 
поблизу Полтави.

******
У КЗ «Дружба» продовжують плести маску-

вальні сітки для українських захисників. Долу-
чайтесь, зробіть свій внесок у спільну Перемогу!

******
Українець, 31 жовтня, на аукціоні «Віоліті» 

продав одну копійку за 17556 грн. Йдеться про 
монету різновиду 1,35АА. Зазначається, що така 
копійка зустрічається одна на 30 тисяч, а може й 
рідше. особливість монети полягає в тому, що у 
неї на аверсі ступінчаста верхівка правого листа, 
а на реверсі маленькі ягоди. 

******
Про виникнення аварійної ситуації в будинку, 

що знаходиться в управлінні КП «Гадяч-жит-
ло», тепер можна повідомляти за номером: (050) 
68-50-749.

******
Указ Президента України, 21 листопада, голо-

ву Великобудищанської територіальної громади 
Миколу Шаблія нагороджено орденом «За муж-
ність» ІІІ ступеня.

******
Черговим відділенням 6 ДПРЧ проведено ава-

рійне відкриття вхідних дверей квартири у м. Га-
дяч, по вул. Шевченка, 20 листопада, о 18:41. 
Мешканка квартири не могла самостійно відчи-
нити двері та потребувала медичної допомоги.

******
Представившись працівником банку, шахрай 

виманив по телефону дані карток та ошукав меш-
канця Гадяччини на понад 50 тисяч гривень. 

Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій 
Сулаєв.

******
Завдяки придбаній сортувальній лінії Мирго-

родська громада виручила майже 1,5 млн грн за 
11 місяців. А скільки коштів виручила Гадяцька 
громада із своєї сортувальної лінії?

******
Гадячанин Олександр Скляр взяв участь у 

чемпіонаті Світу з військово-спортивних бага-
тоборств у складі команди України. Виборюва-
ти перемогу Чемпіонату Світу приїхали понад 
100 спортсменів із 16 країн. За підсумками двох 
розділів змагань команда України посіла пер-
ше місце.

******
У Веприцькому СБК, 30 листопада о 15:00, 

відбудеться театральна вистава-комедія 
на 2 дії «Мартин Боруля» (за твором Івана 
Карпенко-Карого).

У Полтавській області станом на 20.11.2022р. за-
хворюваність на гострі респіраторні інфекції (включ-
но з COVID-19) не перевищує базовий рівень (епіде-
мічний поріг-521,9).

За попередній 46 тиждень в області на гострі респі-
раторні інфекції захворіло 3507 осіб, показник захво-
рюваності – 248,8 на 100 тисяч населення, що на 52% 
нижче базового рівня (епідемічного порогу). Дітей 
захворіло 1582, що складає 45% від усіх захворілих.

Госпіталізовано 111 хворих, що складає 3% від кіль-
кості захворілих.

Проти грипу в області щеплено 1534 осіб в т.ч. за 
останній тиждень- 35 осіб.

У Гадяцькому районі за попередній тиждень на ГРІ 
захворіло 114 осіб, з них дітей- 49 (42,9%).

Випадків грипу не зареєстровано. 
Показник захворюваності на ГРІ серед населення 

району цього тижня 221,5 (на 100 тис.), по м. Гадяч 
220,8 (на 100 тисяч), що відповідає низькому рівню 
інтенсивності епідемічного процесу.

Щеплення проти грипу з початку епідсезону не 
проводились.

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

На засіданні Ради оборони Полтавської області, 
18 листопада, ухвалили рішення про скорочення ко-
мендантської години. Із 19 листопада по всій тери-
торії Полтавщини комендантська година триватиме 
з 23:00 до 05:00. Також, Рада оборони області збіль-
шила час продажу алкогольних напоїв у закладах 
торгівлі й громадського харчування: із 19 листопа-
да придбати алкогольні напої можна з 12:00 до 20:00.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА

Указом Президен-
та України №397 від 
08.06.2022 року, за особи-
сту мужність і самовідда-
ні дії, виявлені у захисті 
державного суверенітету 
та територіальної цілісно-
сті України, а також вір-
ність військовій присязі, 
ОЛЕКСАНДРА КУРИ-
ЛЕНКА нагороджено ор-
деном «За мужність» ІІІ 
ступеня (посмертно).

Він загинув 25 квітня, 
внаслідок ворожого обстрілу з боку противника. 

Засідання 29 позачергової сесії Гадяцької місь-
кої ради відбулось 17 листопада. Присутні 16 депу-
татів із 26 обраних. Розглянули 13 питань порядку 
денного.

Подробиці – далі.
На початку присутні вшанували хвилиною мовчан-

ня пам’ять загиблих у війні.
Першим питанням став звіт міського голови про 

прийняті рішення виконавчим комітетом у міжсесій-
ний період:12 мобілізованих та члени їх сімей отри-
мали одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч 
гривень. Також затвердили надання фінансової допо-
моги на оздоровлення Володимиру Нестеренку, сума 
не озвучувалась.

Депутати затвердили низку рішень про виділення 
коштів, а саме:

1 млн. 188 тис. грн. – освіта, з них: 100 тис. грн. на 
придбання ще двох генераторів; 100 тис. грн. додали 
до суми придбання шкільного автобусу; 54 тис. грн. 
– ПММ; 11 тис. грн. – на поточні ремонти шкільних 
автобусів; 923 тис. грн – на поновлення матеріаль-
но-технічної бази;

355 тис. грн. – благоустрій, з них: 199 тис. грн. на 
придбання солі (загалом заготовлено 300 тонн піс-
косуміші) і 156 тис. грн. на заробітну плату;

183 тис. грн. – утримання в належному стані при-
будинкових територій (заїзд до гуртожитку коледжу 
культури по вул. Драгоманова, заїд до будинку по 
вул. Драгоманова, 22 і в’їзд до багатоквартирних бу-
динків біля магазину «Аврора» по вул. Гетьманська);

252 тис. грн. – КП «Гадяч-житло» для забезпечен-
ня вивезення сміття;

472 тис. грн. – ВУ ЖКГ, з них: 315 тис. грн. для ви-
рішення окремих питань, 157 тис. грн. – придбання 
спецодягу;

35 тис. грн. – ремонт шиферної покрівлі бага-
токвартирного будинку по Шевченка, 9;

40 тис. грн. – аварійно-відновлювальні роботи у 
будинку по вул. Драгоманова, 22;

200 тис. грн. – облаштування території біля новоз-
будованої церкви у Біленченківці;

5 тис. грн. – закупівля мішків для створення мате-
ріального резерву;

179 тис. грн. – відновлення споруд цивільного 
захисту;

Влад Лидзарь

Вже через місяць розпочинається цикл зимових 
свят. Все більш актуальним стає питання: «Чи варто 
встановлювати ялинку вдома?» та «Чи буде встанов-
лена головна ялинка міста?» На ці запитання відпо-
вів голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, на бри-
фінгу 28 жовтня:

«Життя продовжується. Ялинки повинні бути і 
вдома, і якщо є кошти та можливість, поставити для 
міста. Якщо буде продовжуватись енергетична кри-
за, то ніхто не підсвітлюватиме».

Тобто, вирішувати чи встановлювати новорічну 
ялинку будуть представники місцевого самовряду-
вання, виходячи із своїх фінансових можливостей. 

Українські юристи, мають інший погляд на 
ситуацію: 

«Встановлення новорічної ялинки, це облаштуван-
ня місця потенційного скупчення людей, із загаль-
новідомими координатами розташування. Це є не-
припустимим при регулярних обстрілах, адже несе 
загрозу життю громадян. Навіть при тому, якщо біля 
ялинки не влаштовувати масові заходи, люди там все 
одно збиратимуться. Тому це недбалість, самонадія-
ність та злочин.

Для тих кому хочеться свята , можна розмістити 
прикраси і новорічні вітання на фасадах будинків 
та в інший спосіб уникаючи централізованого вста-
новлення об’єктів для провокації скупчення людей.

Святкувати треба так, щоб це свято не стало 
останнім.

Адвокат Христина Очкур».
У Миргороді та Полтаві вже визначились із форма-

том святкування зимових свят. У районному центрі 
ялинку таки встановлять, але без ілюмінації та свят-
кових заходів біля неї. Міський голова Полтави про-
ти ялинки не заперечує. Однак треба дочекатись до-
зволу Кабміну та згоди мешканців громади.

Про встановлення ялинки у Гадяцькій громаді, 
поки що, не говорять. 

На засіданні Ради оборони області, 18 листопада, 
було ухвалено рішення про заборону використання 
святкової ілюмінації. Мова йде про гірлянди й інші 
світлові декорації. Це стосується комерційних, кому-
нальних і державних об’єктів, вулиць, скверів, парків, 
ялинок та приватних володінь. 

«Святкувати будемо після перемоги. Нині одне з 
основних завдань – максимальна економія електро-
енергії» – пояснив таке рішення голова області.

«БМ»

СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

СКОРОЧЕНО ЧАС 
КОМЕНДАНТСЬКОЇ 
ГОДИНИ

ОРДЕН «ЗА 
МУЖНІСТЬ» 

НОВИЙ РІК БЕЗ ВОГНІВ

ОЗДОРОВЛЕННЯ МЕРА 
ТА РЕГУЛЯРНІ ДОТАЦІЇ 
КОМУНАЛЬНИКАМ

Міський голова звітував про ремонт в’їзду до 
гуртожитку коледжу культури та встановлення 
там нових бордюр. Благоустрій – це круто, то ж 
ми вирішили глянути на відремонтовану ділянку. 
Нічого незвичного для Гадяча, ми не побачили, адже 
відремонтований шматок дорожнього покриття 
закінчився якраз перед ямою з водою. Дивлячись 
на це неподобство, можна зробити висновок, 
що благоустрій у Гадячі закінчується там, де 
починаються ями. Тобто, його немає.
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Минулого тижня
народилося 
4 немовлят

15 осіб 
пішли
з життя

3 пари
одружилися

1 пара
розлучилася

повертаючись до надрукованого

Прокуратура Полтавщини, 11 листопада, 
повідомила про привласнення гуманітарної 
допомоги, яку надала іноземна організація. 
За версією слідства, «гуманітарку» 
привласнила директорка якоїсь агенції. 
Журналісти «Полтавської хвилі» провели 
власне дослідження та знайшли агенцію, про 
яку йшлося в повідомленні прокуратури — 
Агенція регіонального розвитку Полтавської 
області «Офіс євроінтеграції». Нам вдалось 
поговорити з керівницею, яку звинувачують 
у привласненні майна, Вітою Клименко. Ми 
запитали про її версію та чи погоджується 
вона з тезами, які висловлює слідство.

Що говорить прокуратура
Почнемо з версії правоохоронців. Як пише Полтав-

ська обласна прокуратура, цьогоріч, у травні дирек-
торка однієї з агенцій Полтавщини повідомили про 
підозру у привласненні ввіреного їй чужого майна. 
Правоохоронці повідомляють, що вказана особа не 
повідомила керівництво Полтавської військадміні-
страції про те, що отримала із-за кордону гуманітарну 
допомогу. Надалі жінка, за версією слідства, розпоря-
дилася товарами на власний розсуд та з метою прихо-
вування протиправної діяльності підробила акт вида-
чі гуманітарної допомоги одній із військових частин.

Поліціянти оцінили вартість гуманітарної допомо-
ги у понад 200 000 грн. Йдеться про продукти, медо-
бладнання, дитячий одяг, взуття, постільну білизну, 
засоби гігієни тощо.

Наразі триває розслідування, а поліція інкримінує 
директорці одразу три кримінальних правопорушення:

привласнення чужого майна;
підроблення офіційного документа;
використання підробленого документа.

Хто є хто у цій справі
Нам вдалося дізнатись, що в повідомленні право-

охоронців йдеться про директорку Агенції регіональ-
ного розвитку Полтавської області «Офіс євроінте-
грації» Віту Клименко. А гуманітарну допомогу вона 
отримала від фундації «Українці в Нідерландах». Ми 
звернулися до Віти Клименко за роз’ясненням і вона 
погодилась розповісти про власне бачення цієї спра-
ви та свою версію перебігу подій, які передували вру-
ченню їй підозри.

Що таке фундація «Українці в Нідерландах»?
На сторінці фундації йдеться, що вони працю-

ють над протидією наслідкам російсько-української 
війни. Фонд співпрацює з посольством України в 
Нідерландах.

Першочергово волонтери допомагають українцям, 
які постраждали від війни в Україні та за її межами. 
Також підтримують переселенців, надають громад-
ські послуги. За весь час фундація відправила в Укра-
їну понад 460 тонн гуманітарної допомоги.

З Нідерландів до Полтави
Але залишимо цифри для сухої статистики та пе-

рейдімо до «головної підозрюваної». Віта Климен-
ко очолює Агенцію, про яку йде мова з 2021 року. За-

сновниками цієї неурядової організації серед іншого 
є облдержадміністрація та обласна рада Полтавщи-
ни, тож працівники цієї структури підзвітні саме об-
ласній владі. Віта Клименко говорить, ще на початку 
весни, після повномасштабного вторгнення росіян, 
вона отримала завдання від заступника голови Пол-
тавської ОВА Максима Калініна знайти організації, 
які надають гуманітарну допомогу переселенцям, вій-
ськовим та людям, які постраждали від війни. Маючи 
досвід роботи з зарубіжними проєктами, вона досить 
швидко знайшла партнерів у Нідерландах — органі-
зацію, засновану українською діаспорою, для якої до-
натять не лише українці, але й всі небайдужі громадя-
ни цієї країни.

За словами директорки, для надання гуманітарної 
допомоги фундація вимагала листа від військової ад-
міністрації, який зрештою підписав начальник ПОВА 
Дмитро Лунін. З цього моменту й почалася співпраця 
Полтавщини з нідерландським волонтерським рухом.

«Це дуже велика фундація, яка майже розгалужену 
систему, має декілька напрямків. Коли почалася вій-
на, вони займалися допомогою українцям. Цю допо-
могу надавали не лише українці, які проживали в Ні-
дерландах, а всі хто хотів долучитися до підтримки».

З листопада 2019 року до 24 грудня 2020 року Віта 
Клименко очолювала Департамент економіки та ін-
вестицій Полтавської міської ради

У травні стало відомо, що перший гуманітарний ван-
таж їде до України. Закордонні друзі трьома фурами 
відправили для області близько 85 палет різної допо-
моги. Віта Клименко розповідає, що одразу повідоми-
ла про вантаж своєму безпосередньому керівникові 
— заступнику Луніна Максиму Калініну, адже такий 
обсяг вимагає великої кількості місця. Вся логістич-
на робота з доставки вантажу лягла на Віту Клименко, 
тож вона мала повідомити куди саме водіям спрямову-
вати «передачку». Приїхавши на склади ПОВА керів-
ниця агенції виявила, що місця для вивантаження та 
зберігання такої кількості допомоги там немає, про що 
їй повідомили й посадовці, які відповідають за склади.

«Я ще особисто поїхала на склад і запитала. Сказа-
ли, що (місця, — ред.) немає, бо зараз там переванта-
ження. Повідомила про це заступника, на що отримала 
відповідь: «Спробуй знайти склади, де можна розмі-
стити цю гуманітарку». Потім мені заступник повідо-
мив, що склади він вже знайшов».

Місце для розвантаження шукали скрізь, адже три 
машини вже були в дорозі. Начальник гуманітарного 
штабу області Максим Калінін зрештою сам знайшов 
власника одного зі складів, який погодився прийняти 
вантаж на своїй локації. Фури з допомогою приїхали 
в Полтаву 16 травня. Віта Клименко розповідає, що 
нідерландці передали величезну кількість необхідно-
го як переселенцям, так і медикам, військовим: засоби 
гігієни, медичне обладнання, продукти, матраци, ліж-
ка, інвалідні візки, подушки. Гуманітарну допомогу 
віддавали безпосередньо за потребами відповідно до 
усних розпоряджень Максима Калініна. Аби звітува-
ти в адміністрацію та нідерландським партнерам Віта 
Клименко вела облік усього, що й кому передавали. 
Паралельно донорам відправляли фотозвіти про пере-
дані матеріали — військовим, волонтерам та в лікарні.

«Гуманітарка» під арештом
На початку червня, Калінін повідомив Віті Климен-

ко, що на складах з гуманітаркою проводять обшуки. 
Так вона дізналася, що правоохоронці відкрили кри-
мінальну справу.

«Сказали, що відкрите кримінальне провадження в 
рамках того, що написана заяви голови (начальника 
Полтавської ОВА Дмитра Луніна, — ред.), що зникли 
три фури. Для мене було дивно, бо я все повідомляла 
заступнику голови».

Спершу директорка мала статус свідка. За слова-
ми Клименко, 7 листопада до неї зателефонував слід-
чий, який сказав, що її підозрюють в правопорушенні:

«10 (листопада, — ред.) з’явилася в поліції і була 
вручена підозра, з якою я повністю не погоджую-
ся. І не погодилася в додатку до підозри, де подала 
заперечення».

Віта Клименко очолює агенцію регіонального 
розвитку з липня 2021 року
Вже майже пів року величезна кількість гуманітар-

ної допомоги із-за кордону знаходиться під арештом. 
Її описали та вилучили правоохоронці, і де вона нара-
зі директорці агенції невідомо. Всю гуманітарну допо-
могу поліціянти оцінили 200 тисяч, але в агенції гово-
рять насправді на складі було невиданої допомоги на 
значно більшу суму. Тим часом Віті Клименко суд об-
рав запобіжний захід — заставу в понад 200 000 грн. 
Наразі це рішення Віта Клименко оскаржує в апеляції.

Підроблений документ
Клименко розповідає, що фундація не зобов’язувала 

її вести облік переданої допомоги. Організація проси-
ла лише надавати фотозвіти та відгуки від військових 
на передовій. Однак для власного розуміння та звіт-
ності керівниця агенції все одно записувала кому та 
скільки гуманітарки зі складу передавали. А від вій-
ськових просили підписувати акти приймання-пере-
дачі майна.

«Моє прізвище було прописане. Хто отримував — 
вписував своє прізвище і посаду. Я телефоную коман-
диру від однієї частини. Кажу, що треба підписатися в 
акті, де ваші хлопці вже отримали «гуманітарку». От-
римала відповідь: «Зараз не зможу приїхати. Від мене 
під’їде людина, яка підпише цей документ». Приїж-
джає людина. Підписується прізвищем цього коман-
дира. Задавати питання, чому він підписується пріз-
вищем командира, а не своїм прізвищем? Може вони 
узгодили».

Примітно, що командир частини й нині підтверджує, 
що дійсно отримував гуманітарну допомогу. Утім за-
значає, що акт він не підписував. Цей факт правоохо-
ронці потрактували як підробку документів, щоби 
приховати злочин.

 Отже...
Правоохоронці продовжують розслідувати справу. 

А поки директорка оскаржуватиме ухвалу суду, про-
куратура шукатиме винних, більшість голандської 
«гуманітарки» залишається під арештом, а в медика-
ментів і продуктів харчування спливатимуть терміни 
придатності.

Поліцейські затримали 33-річного мешканця 
Кропивницького, який виманив у мешканки 
Полтавщини гроші на «порятунок» її сина.

«На підставі зібраних доказів слідчі поліції Полтав-
щини встановили, що на початку вересня підозрюва-
ний зателефонував мешканці міста Полтава та пред-
ставився знайомим її сина, який нібито потрапив у 

ДТП, збив людину і потребує грошових коштів. Та-
кож під час розмови фігурант надав номер картково-
го рахунку, на який жінка перерахувала 10 тисяч гри-
вень. Після зарахування коштів, зв’язок припинився», 
– зазначив заступник начальника поліції Полтавської 
області Сергій Рекун.

Як установила поліція, потерпілою від схеми шахрая 
є не лиша полтавка. Також від його дій постражадали 

жителі Харківської, Львівської, Дніпропетровської, 
Київської, Житомирської, Сумської, Запорізької, Чер-
нівецької та Рівненської областей.

Наразі Полтавська обласна прокуратура розпочала 
досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 ККУ. 

П ресслужба поліції Полтавщини

ПРИВЛАСНИЛА «ГУМАНІТАРКУ»

СХЕМА «РОДИЧ У БІДІ» – ЗАТРИМАЛИ АФЕРИСТА
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У 116-ій бригаді територіальної оборони пояснили 
процес форматування мережі добровольчих форму-
вань територіальних громад. За наказом Міноборони, 
їх скоротили й нині налаштовують роботу. Про це по-
відомили у бригаді 19 листопада, пише Зміст.

Наказом командира, 5 листопада, створили нову вер-
тикаль добровольчих формувань в області.

На базі чотирьох ДФТГ, що залишилися, утворили 
районні добровольчі курені. Згідно з історичними тра-
диціями української козацької держави, курінь відпо-
відає козацькому підрозділу у кількасот шабель. Також 
передбачена можливість організації (а фактично – ре-
організації нещодавно розформованих ДФТГ) добро-
вольчих сотень територіальних громад, як відокремле-
них підрозділів районних добровольчих куренів.

Нові добровольчі сотні громад тепер підпорядкова-
ні районним куреням, які в свою чергу мають жорстке 
підпорядкування командуванню бригади та батальйо-
нів тероборони ЗСУ. Це покращить структуру управ-
ління об’єднаними військовими силами та засобами 
Полтавської області.

«116 бригада ось уже 9-й місяць виконує бойові 
завдання, в тому числі безпосередньо в зоні бойових 
дій. На початку війни підрозділам бригади довело-
ся стримувати наступ ворога на півночі Полтавщи-
ни й до сьогодні в інших регіонах України. За устале-
ним військовим порядком – ми щотижнево детально 
звітуємося перед вищим командуванням щодо діяль-
ності добровольчих формувань, їх кількісному складу, 
рівню матеріального забезпечення, а головне – якіс-
тю виконання ними бойових розпоряджень», – пові-
домили захисники

Міноборони наказало скоротити кількість добро-
вольчих формувань територіальних громад до 107 по 
всій країні. Тільки на Полтавщині замість 72 ДФТГ 
працюватиме 4 об’єднаних. Головна ідея оптимізації 
полягає в тому, що зменшення окремих формувань 
дозволить військовому керівництво якісніше ними ке-
рувати й оцінювати можливості. При цьому ДФТГ не 
розформовують, а об’єднують у роти чи взводи з під-
порядкуванням військовим частинам, чи бригадам.

На початку листопада відбулася нарада з генерал-ма-
йором ЗСУ Олександром Нестеренком й керівником 
116-бригади територіальної оборони щодо переформа-
тування ДФТГ в області. За її результатами вирішили 
як має відбуватися процес надалі і як голови громад 
мають налагодити взаємодії з командиром батальйону 
під керівництвом якого перебувають ДФТГ.

Мобільний зв’язок вже не перше десятиліття так 
щільно увійшов у наш побут, що ми не уявляємо жит-
тя без нього. Однак продовження ворожих ударів по 
об’єктах енергетичної інфраструктурі України може 
призвести до проблем із мобільним зв’язком.

Президент мобільного оператора Київстар Олек-
сандр Комаров в інтерв’ю виданню «НВ-Бізнес» роз-
повів про можливу загрозу залишитися без мобіль-
ного зв’язку на тривалий час.

Олександр Комаров: «Я не думаю що є загроза, 
що мобільний зв’язок зникне на довгий час по всій 
Україні. Це буде залежати від того, як витримувати-
ме енергетична система. Але я вважаю, що є ризик, 
що мережа може перетворитися на точкове покрит-
тя — тобто такими островами буде зв’язок, а якимись 
островами відсутній. І це зараз ми бачимо на при-
кладі Києва, коли вимикають цілі райони з великою 
кількістю мешканців, і за декілька годин зникає мо-
більний і фіксований зв’язок. Але це не означає, що 
весь Київ без зв’язку. Це співвідношення працюючих 
і непрацюючих сайтів таке ж, як і по всій Україні — 
близько 30%. Якщо говорити про найбільш вразливі 
на сьогоднішній день області — це Київська, Харків-
ська, Львівська, Полтавська, якщо говорити про цю 
нещодавню атаку. Відверто, вражені були майже всі 
області, лише у 2-3 областях не було відключень ме-
режі від електроживлення. У решті були, але відріз-
нявся масштаб».

Олександр Комаров також розповів, що при зник-
ненні ел. енергії базові станції будуть працювати 
доти, доки є паливо для генераторів. Наприклад, у 
Чернігові, коли він місяць був в осаді, на генерато-
рах працювало 14 базових станцій Київстару, тому 
мобільний зв’язок був.

«Полтавщина»

Засіяли понад 200 тисяч гектарів землі. Цього року 
для озимих культур відвели приблизно на 40 тисяч 
гектарів менше, ніж торік. Це, зокрема, тому, що не зі-
брали попередній урожай через погоду, розповів за-
ступник начальника обласного департаменту агро-
промислового розвитку Олег Палій.

У порівнянні із минулим роком площі, які засія-
ли озимими культурами, цього року зменшили. Од-
нак, цього вистачить, щоб отримати необхідну кіль-
кість зерна.

«Суспільне»

Тепер у будь-якій ситуації, при відсутності світла і 
зв’язку в Опішні буде зв’язок і інтернет. В разі необ-
хідності можна прийти в селищну раду і використати 
технології Ілона Маска», – про це повідомляє очіль-
ник Опішнянської громади Микола Різник.

Із 1 грудня в Україні зросте прожитковий 
мінімум. Його новий узагальнений показник 
становитиме 2589 гривень на одну особу на 
місяць.

Про це йдеться в статті 7 Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2022 рік».

Для основних соціальних і демографічних груп на-
селення прожитковий мінімум буде на такому рівні:

дітей віком до 6 років – 2272 гривні;
дітей віком від 6 до 18 років – 2833 гривні;
працездатних осіб – 2684 гривень;
осіб, які втратили працездатність – 2093 гривень.
У зв’язку з цим зростуть і суми соціальних та інших 

виплат в Україні, зокрема:
сума оплати праці, яку індексують (оплата праці ін-

дексується в межах прожиткового мінімуму, встанов-
леного для працездатних осіб, який становитиме 2684 
грн); мінімальний розмір пенсії за віком – пенсійні ви-
плати для осіб, які отримують пенсію у мінімальному 
розмірі, збільшаться до 2093 грн; максимальний роз-
мір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4 
прожиткові мінімуми для працездатних осіб і стано-
вив би 10 736 грн. Однак відповідно до п. 3-3 Прикінце-
вих положень Закону № 1533-ІІІ максимальний розмір 
виплат з безробіття під час дії воєнного стану не може 
перевищувати мінімальну заробітну плату станом на 1 
січня 2022 року – це 6500 грн; мінімальний гарантова-
ний розмір аліментів для дітей віком до 6 років стано-
витиме 1136 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – не 
менше 1416,5 грн (50% прожиткового мінімуму). Мі-
німальний розмір аліментів, що рекомендується, ста-
новить розмір прожиткового мінімуму для дитини від-
повідного віку, тобто для дітей віком до 6 років – 2272 
грн, а від 6 до 18 років – 2833 грн; допомога у зв’язку з 
вагітністю та пологами – 100 відсотків середньомісяч-
ного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допо-
моги з безробіття тощо) жінки, але не менше 25 відсо-
тків від розміру, встановленого законом прожиткового 
мінімуму для працездатної особи з розрахунку на мі-
сяць, тобто не менше 671 грн;

плата за видачу ліцензії. За видачу ліцензії стягуєть-
ся разова плата у розмірі одного прожиткового мініму-
му для працездатних осіб, тому з 1 грудня вона стано-
витиме 2684 грн.

Водночас розмір мінімальної зарплати не зміниться 
(з жовтня він становить 6700 грн).

Апостроф

Протягом десяти місяців послуги обласної служби 
зайнятості на Полтавщині отримали 52,7 тисячі лю-
дей, які шукали роботу. Із них 45,5 тисячі –  мали ста-
тус зареєстрованого безробітного.  

Від 4,4 тисячі роботодавців надійшло 19,7 тисячі  
пропозицій роботи.

Обласна служба зайнятості за 10 місяців допомо-
гла працевлаштуватися 15 тисячам осіб, зокрема 13,1 
тисячі безробітних.

На нові робочі місця з компенсацією роботодав-
цю витрат у розмірі єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування  пра-
цевлаштовані 189 безробітних: із них 22 недостатньо 
конкурентоспроможні на ринку праці та 167 - пра-
цевлаштовані суб’єктами малого підприємництва в 
пріоритетних видах економічної діяльності.

За повідомленням  Полтавського  
обласного центру зайнятості

Нині публічно відомо про 164 закупівлі на ремонт 
укриттів у межах Полтавської області. Їх може бути 
більше, адже замовники не зобов’язані зараз опри-
люднювати інформацію про тендери й можуть зро-
бити це після війни. Про це відомо зі звіту Ярослава 
Пилипенка на ресурсі «Дозорро».

Якщо в лютому більшість укриттів відкрили чи не 
вперше за останнє десятиліття, то за 8 місяців пов-
номасштабної війни принаймні частину з них уже 
облаштували.

За 10 місяців 2022 року в Україні підписали угод 
на ремонт сховищ на 2 млрд грн. За ці кошти відре-
монтували мінімум 3 тис. 400 укриттів. Найбільше 
видимих видатків у Київській області — 592 укриття 
на 482 млн грн, Дніпропетровській – 307 на 234 млн 
грн, та Львівській – 429 на 234 млн грн.

На Полтавщині цей показник сягнув 118 млн грн. 
Здебільшого в області ремонтують сховища у на-
вчальних та медичних закладах.

«БМ»

Унаслідок повномасштабного російського втор-
гнення в Україні втрачено 15-20% поголів’я великої 
рогатої худоби, свиней і птиці. Про це розповів пер-
ший заступник міністра аграрної політики та продо-
вольства Тарас Висоцький.

Збитки від загибелі тварин та пошкодження тва-
ринницьких ферм становлять приблизно 2 млрд 
гривень. 

Найбільше постраждали Чернігівська, Харківська, 
Сумська, Київська, Донецька, Луганська, Микола-
ївська, Херсонська, Запорізька області, де на почат-
ку 2022 року було сконцентровано по усіх катего-
ріях господарств: поголів’я великої рогатої худоби 
— 25,3%, корів — 25,8%, свиней — 31,5%, овець та 
кіз — 28,2%, птиці — 24,9%. Виробництво продук-
ції тваринництва: м’яса — 20%, молока — 28,7%, яєць 
— 44,8%», — повідомили у пресслужбі Міністерства 
аграрної політики та продовольства.

Загалом, скорочення в галузі від загального обсягу, 
порівняно з минулим роком, становить 15%.

Близько 2 млрд гривень — це збитки від загибелі 
тварин та пошкодження й руйнування тваринниць-
ких ферм. Наразі підтверджений обсяг 6 тисяч го-
лів корів, до 100 тисяч поголів’я свиней, понад 3,5 
млн голів птиці втрачено. 206 підприємств зруйно-
вані або пошкоджені. Наразі Мінагрополітики роз-
робляє алгоритм фіксування й розрахунку збитків, 
завданих особистим селянським господарствам внас-
лідок загибелі сільськогосподарських тварин, птиці 
і бджолосімей. Водночас попри значні втрати та ско-
рочення виробництва, загрози продовольчій безпе-
ці країни немає.

Працюючі підприємства повністю забезпечують 
потребу внутрішнього ринку в молочних, м’ясних та 
інших продуктах. Вдається задовольняти й експорт-
ний попит. 

Kurkul.com

ЗАВЕРШИЛИ 
ПОСІВ ОЗИМИХ

ГРОМАДА 
ПРИДБАЛА 
STARLINK 

ВИТРАТИЛИ НА 
УКРИТТЯ 118 
МІЛЬЙОНІВ 

ТОЧКОВЕ ПОКРИТТЯ 
МОБІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ 
ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ 

ЗНАЙШЛИ РОБОТУ 

Щонайменше п’ять мільйонів українців 
втратили свою роботу через війну. Тепер 
кожен другий із них безробітний. Крім того, 
близько семи мільйонів громадян були 
змушені виїхати за кордон, насамперед 
до країн Євросоюзу. Про це повідомила 
заступник міністра економіки Тетяна 
Бережна.  

ДОБРОВОЛЬЧІ КУРЕНІ 
ЗАМІСТЬ ДФТГ

ЧЕРЕЗ ВІЙНУ ВТРАЧЕНО 
ДО 20% ХУДОБИ
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Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

ДОРОГОДОРОГО
Корів, биківКорів, биків

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

закуповує у населення

Термінові 
виклики

Цілодобово

ДОРОГО
ЗАКУПОВУЄМО 

У НАСЕЛЕННЯ КОРІВ, БИКІВ, КОНЕЙ

0664217175
0983080738Те

л.
 

Оголошення, реклама

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

КУПЛЮ 
ДОРОГО

0668309648, 
0985629180

Термінові виклики за 
вимушеним дорізом. 

Живою вагою.
Самовивіз в будь-який час

БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Ж
е

н
я

СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Закуповуємо 
корів, биків, 

телиць, коней, 
кіз, баранів

ДОРОГО

Тел. 0501814950, 0981001813

Доріз 
Цілодобово

Тел. 0508859882, 0960958788 Сергій

м. Харків закуповує 
ЦІЛОДОБОВО 

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ Вимушений забій

0991447457
0987518586Те

л.

(С
аш

а)ЦІЛОДОБОВО

Висока ціна. Вигідні умови.
Термінові виклики 
за вимушеним дорізом

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ
Висока ціна. Вигідні умови.

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 

Корів, биків, телят,
коней, свиней
Представники 

м’ясокомбінату

ЗАКУПОВУЄМО ДОРОГО

0677298056
0999169992Те

л.
 

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

ДОРОГО
тел. 0957281225

ДОРОГО

закуповує у населення 
М ’ Я С О К О М Б І Н А Т

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, 
КОНЕЙ, СВИНЕЙ

Перевезення худоби 
для власних потреб
Термінові виклики

 Цілодобово 
Тел. 0506470658, 0671773949

Бичків, теличок 150-400 кг, 
телиць парувального віку, 
корів дійних.
В Будь-якій кількості

Тел. 066 817 57 96
097 90108 07

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
ЗАКУПОВУЄ

Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

Тел. : 0664180929
 0681084070ДОРОГО! 

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 

Куплю
Пляшки горілчані - 1 грн/шт., 

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

макулатуру, поліетилен, беги 

Тел. 0501838458, 0980922374

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

Цілодобово

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ.ТЕЛИЦЬ.

Тел. 0509319593, 0982347037
(Іван Миколайович)

КУПЛЮ ДОРОГО
КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ, КІЗ

Тел. Тел. 0669669486, 06729960550669669486, 0672996055

ЦІЛОДОБОВО, ЦІЛОДОБОВО, 
ВИМУШЕНИЙ ДОРІЗВИМУШЕНИЙ ДОРІЗ

тел.тел. 093 0106631 093 0106631

КУПИМО КУПИМО 
ПАЇПАЇ

Тел. 050 902 69 21
КУПИМО ПАЙ 

Тел. 0661808984, 0684839984

Підприємство закуповує 
ДОРОГО
СВИНЕЙ

СВИНОМАТОК

Дивани, крісла, стільці, 
кухонні куточки

Ремонт

Тел. 0992458874

П Е Р Е Т Я Ж К А 
М’ЯКИХ МЕБЛІВ
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«Зв’язківці – нерви військ»

Саме таку відповідь на запитання «Хто 
такі зв’язківці та їх робота під час бойо-
вих дій?» дає Сергій. «Без комунікації 
підрозділи стають майже небоєздатни-
ми, некерованими. Вони не мають інфор-
мації про противника, бойову обстанов-
ку, або ж можуть не отримати наказ чи 
завдання. Від якісного та безперебійно-
го зв’язку, без перебільшення, залежить 
результат бою та життя солдат. В цьому 
і полягало наше основне завдання, тех-
нічно забезпечувати та обслуговувати 
всі можливі засоби зв’язку, або ж вста-
новлювати нові, якщо є потреба і наказ 
командування. У будь який час доби», 
– пояснює Сергій. Згадує: «В умовах 
оборони Маріуполя роботи в нас було 
чимало. Під час постійних обстрілів та 
важких боїв елементи комунікацій ча-
сто виходили з ладу. Найпростіший при-
клад – після «прильоту» перебило дроти. 
Ми сідаємо у автомобіль та їдемо з’ясо-
вувати, що сталось. Знаходимо місце 
обриву, ремонтуємо, перевіряємо. Далі, 
або повертаємось на місце дислокації, 
або їдемо на інший об’єкт. Ще один при-
клад нашої роботи – заправити дизель-
ний генератор пальним. Десь із березня 
у Маріуполі повністю зникло електропо-
стачання, то ж для функціонування стан-
цій зв’язку були встановлені генератори, 
які час від часу потрібно було заправля-
ти. Як ви розумієте, все це відбувалось 
під ворожими обстрілами, або під загро-
зою боїв. Одного разу було таке, що бій 
точився буквально поряд, за сотню ме-
трів. Противник наступав, а нам потріб-
но було демонтувати та евакуювати май-
но зв’язку яке знаходилось у «сірій зоні». 
І це не так, що ось воно стоїть на землі – 
забирай. Зазвичай, станції зв’язку вста-
новлюються у специфічних місцях. Під 
супровід канонади, потрібно було демон-
тувати, спустити на своїх плечах із верх-
нього поверху будівлі та завантажити у 
автівку обладнання максимально швид-
ко. А їдучи по дорозі назад, ми кілька ра-
зів просто вибігали з машини та хова-
лись бо потрапляли під обстріл. Якби 
влучило у авто – всі б загинули».

Життя у облозі
На початку повномасштабного втор-

гнення підрозділ Сергія базувався у сво-
їй військовій частині, за кілька днів вони 
були вимушені перебазуватись на тери-
торію заводу «Азовсталь» до командно-
го пункту «Бастіон». Іншими словами, 
«Бастіон» це штаб оборони Маріуполя. 
У середині квітня туди влучила авіабом-
ба, ті, хто вижив, перемістились у інше 
місце.

«Умови проживання були наближені 
до виживання. Чим довше тривала обо-
рона, тим менше харчів у нас залиша-
лось. Хлопці на інших об’єктах розпо-
відали, що їли три ложки гороху в день, 
тож у нас було більш-менш нормаль-
но. Звісно, до умов звичайного життя 
було далеко. Поки базувались у «Басті-
оні» мали триразове харчування. На сні-
данок: банка консервів, трішки квасолі 
чи риби, шматочок сиру і бувало, дава-
ли якусь пачку снеків, типу сухариків 
чи щось подібне. На обід варили суп 
або борщ у який могли додати м’ясо чи 
сало, горох, макарони та інші продукти 
які ще залишались. А на вечерю пекли 
коржик, розміром з долоню. Після того, 
як «Бастіон» зруйнували, на наступно-
му об’єкті у нас було вже дворазове хар-
чування: тарілочка супу або борщу вдень 
і коржик зі шматочком сиру ввечері», – 
розповідає Сергій.

Працівники заводу були серйозно під-
готовлені до коронавірусу, тож на тери-
торії знаходились склади із антисептика-
ми, захисними масками та рідким милом. 
Спалюючи антисептик захисники «Азов-

сталі» грілись, готували їжу та гріли 
воду. До речі про воду, вона була лише 
для пиття або приготування їжі, для гі-
гієнічних цілей не використовувалась: 
«От ти прийшов із завдання, у тебе бруд-
ні руки, береш і миєш рідким милом. По-
тім витер якоюсь ганчіркою і все».

Героїчні оборонці знали, що їх чекало 
оточення. Постачання припинилось май-
же відразу, адже російська навала дуже 
швидко захопила основні тилові міста: 
Херсон, Мелітополь та Бердянськ. Єди-
ним способом доставити необхідного за-
лишалось тільки повітря – «суїцидаль-
ні місії» на гелікоптерах. Саме ним було 
доставлено надважливі супутникові при-
строї зв’язку StarLink. Якби їх не було, 
світ би не дізнався про події на «Азовста-
лі». Через цей канал зв’язку передавали 
звернення, звіти, фотографії, а також те-
лефонували рідним. У вільний час Сер-
гій, навідувався у лазарет, записував на 
телефонний диктофон повідомлення від 
побратимів. Потім знаходив їх рідних у 
інтернеті та передавав послання.

Смерть ходила поряд
За попередніми даними, у боях за Ма-

ріуполь загинуло понад тисячу військо-
вих і понад 20 тисяч цивільних (дані 
не остаточні). Кілька разів Сергій мало 
не загинув – його врятував випадок та 
чуття:

«Мені потрібно було йти на завдан-
ня. Думаю, буду йти і по дорозі, покурю. 
Але потім вирішив спокійно перекури-
ти на порозі. Незабаром поруч «приле-
тіло», мене відкинуло хвилею до стіни, 
шолом спав, а в очах потемніло. Якби 
йшов по вулиці, хто знає чи залишив-
ся б цілим. Схожа ситуація була, коли 
виконував завдання на території заво-
ду. Мене мали підвезти та хлопцям тре-
ба було заїхати ще на кілька об’єктів. Я 
не встигав по часу, то ж вирішив йти піш-
ки. Після повернення дізнався, що в ту 

автівку поцілили із ПТУРа, один сол-
дат загинув, другий – тяжко поранений. 
Було й таке, що потрапляв під обстріл 
«Градами». Лежав на землі і думав, що у 
мене на спині намальована мішень і за-
раз як прилетить, що мене будуть зби-
рати по шматочках. Обійшлось. Напев-
но, найбільш близько був до смерті 15 
квітня. Тоді ворог наніс точковий удар 
по командному пункті «Бастіон». Аві-
абомба повністю зруйнувала наше міс-
це дислокації. Всі, хто тоді знаходився у 
приміщенні, найближче до епіцентру ви-
буху загинули, вижив лише один. Я очі-
кував ще кілька вибухів, але пощастило 
– авіабомба була одна. Напередодні, хо-
тів поселитись в ту кімнату. Було віль-
ним місце над ліжком «Редіса», коман-
дира полку «Азов». Та побратим сказав, 
що знайде для мене інше місце, щоб я не 
заважав командиру. Можливо, це вряту-
вало мені життя».

Незламна сила волі, холодний розум 
та відповідальність – те, що не давало 
Сергію опустити руки: «Люди помира-
ли щодня. На війні, смерть побратима – 

це найгірше, що може статись. Це дуже 
сильно вдаряло по нервовій системі. Але 
я офіцер, маю давати приклад поведінки 
своїм підлеглим, так само як вимагати 
від них конкретних вчинків. Якщо під-
дамся неконтрольованим емоціям, «роз-
клеюсь», то хто тоді буде виконувати 
наказ? Хто буде робити роботу? Від на-
ших дій залежить життя інших людей. Я 
просто не міг собі цього дозволити у такі 
моменти».

Стратегія ворога – руйнувати
Окупанти вели вогонь із всієї доступ-

ної зброї: артилерія, танки, міномети, аві-
абомби та крилаті ракети з моря. Такими 
ракетами зараз ворог наносить удари по 
енергетичній інфраструктурі України. А 
захисники Маріуполя відчували ці удари 
на собі щодня, безперестанку. Цілодобо-
во над містом літали дрони: коригували 
обстріли, фіксували переміщення техні-
ки та живої сили і скидали протипіхот-
ні бомби. 

«Зв’язківці виконували завдання у мі-
сті до того часу, поки це було можливо, 
згодом – переміщувались лише по те-
риторії «Азовсталі». Щоразу, покидаю-
чи бункер був шанс не повернутись. Об-

стріли були настільки інтенсивними, що 
ландшафт змінювався не щодня, а щого-
дини. На місці, де нещодавно проїзди-
ли, могла утворитись вирва чи обвали-
тись дах. Доводилось постійно шукати 
нові маршрути. Територія заводу пере-
творилась в суцільну руїну. Напевно, 
там не залишилось жодного вцілілого 
приміщення. 

Бувало, що ми заздалегідь отримува-
ли інформацію про масовані обстріли. 
Одягали бронежилети, каски і просто 
чекали, сподіваючись, що не прилетить. 
«Бум» – сидиш, чекаєш наступний. Зно-
ву «Бум» – і цього разу не по тобі. Вза-
галі, до звуків вибуху можна звикнути. 
Набагато більше лякала тиша», – розпо-
відає Сергій Кравченко.

Полон, Оленівка  
та повернення додому
Звістка про здачу в полон була непри-

ємною для всіх захисників, але очевидно, 
що це був єдиний шанс вижити. Із тери-
торії заводу українські військові вихо-
дили маленькими групами, записували 

свої дані, посаду та звання. Далі прово-
дились персональні обшуки. У автобус, 
який відправляли до колонії, заходили 
представники Червоного Хреста, які роз-
давали анкети, через які можна було по-
відомити близьких та державу про свій 
полон. Сергій ще завершував свою ро-
боту, то ж 20 травня, виходив із території 
заводу серед останніх. Після прибуття в 
Оленівку, військовополонених знову об-
шукували і забирали предмети, які мог-
ли здатись «підозрілими». 

Поселили у один барак, ліжок на всіх 
не вистачало, тож доводилось спати на 
підлозі. Годували тричі на день, якоюсь 
побовтюхою, через годину знов хоті-
лось їсти. З водою особливих проблем 
не було, але вона була поганої якості. 
Найпростішу медичну допомогу могли 
надати українські полонені лікарі. Раз 
на тиждень приїздив лікар із Донецька, 
який проводив «огляд» у кожному з ба-
раків, але нормальної медичної допомо-
ги не надавали, поранені просто лежали 
у лікарні. Цілодобово було увімкнене ро-
сійське радіо, де озвучувались видумані 
перемоги окупантів.

За 15 днів до полону, 5 травня, Сергію 
достроково присвоїли звання майора. 
Один з побратимів говорив, що це пога-
но – «Краще б тобі, Сергійович, пізніше 
присвоїли майора. Чим вище звання, тим 
важче обміняти».

День народження, 20 вересня, Сергій 
Кравченко, зустрів у бараці, згодом туди 
прийшли наглядачі, назвали прізвища, 
наказали «з речами на вихід». Сергій по-
чув і своє: «Назвали багато офіцерів у 
тому числі й мене. Перше що прийшло 
на думку – офіцерський етап, нам зав’я-
зали руки та очі скотчем, посадили у КА-
МАЗ. Везли, як мені здавалось, на тери-
торію росії, потім була пересадка у літак, 
згодом ще одна. Я вже почав думати, що 
нас везуть кудись до Сибіру. Лише коли 
приземлились дізнались, що прилетіли у 
Гомель. Тоді, все стало зрозуміло в Біло-
русі – обмінюють. В думках було лише 
одне - аби обмін не зірвався. На автобу-
сах нас привезли на територію України і 
ми змогли вдихнути повітря свободи та 
ступити на рідну землю. Найперше, по-
просив телефон у водія та зателефону-
вав мамі і батькові, дуже хотів почути їх 
голоси».

Наступні півтора місяці Сергій про-
ходив реабілітацію і лише нещодавно 
зміг приїхати у Гадяч, де живе його бать-
ко. Завітав Сергій і до рідної школи у 
Петрівці-Роменській, поспілкувався із 
старшокласниками. 

Цікавим є той факт, що його колиш-
ня вчителька Ірина Ніженець, вишива-
ла сорочку для захисника, але не знала 
конкретно кому її подарує. Після того 
як дізналась, що Сергій у полоні – вирі-
шила, що подарує саме йому. Завершила 
свою роботу якраз 20 вересня. 

«Дякую всім, хто за мене молився, пе-
реживав та підтримував батьків. Дякую 
волонтерам, «Патронажній службі Азо-
ва», «Асоціації родин захисників «Азов-
сталі» – це реальні люди, які допомогли 
з реабілітацією і необхідними речами», - 
каже Сергій.

Заглядаючи у майбутнє і попри все пе-
режите, він налаштований продовжити 
службу в ЗСУ. Хоча попереду ще медич-
на комісія та відновлення у санаторії він 
говорить: «Ми обов’язково повинні ви-
гнати ворога з нашої землі. Зараз в ін-
тернеті люди шукають «хороших русь-
ких» або невинуватих, але, якщо хтось 
прийшов на нашу землю зі зброєю – він 
окупант. Правда на нашому боці, ми за-
хищаємо свою Батьківщину, свою неза-
лежність, свій дім. Ми маємо перемогти 
– іншого варіанту немає».

Влад Лидзарь
Фото: Ірина Ніженець, Сергій Кравченко
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Сергій Кравченко та Ірина Ніженець
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БУДИНКИ
Продаж

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

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

	� БУДИНОК, м. Гадяч. З/д 18 соток. 
Ціна договірна. Тел. 0995523012

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

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

	� БУДИНОК, р-н дитбудинку. Л/
кухня, сарай, гараж, з/д 9 соток. Газ, 
вода. Тел. 0661196506. 

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

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

	� БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4 м.кв, 
газ, колодязь, господарські споруди,  
+ пічне опалення. З/д приватизо-
вана. Сінокіс. Ціна договірна. Мож-
ливі всі варіанти. Тел. 0957757334

КВАРТИРИ
Продаж

 

	� 2-КІМН. кв.,  м. Гадяч, вул. Гага-
ріна (навпроти м-ну «Авоська»). З/п 
44,3 м.кв., в 1-у будинку. Є газ, вода, 
лічильники, бойлер і всі зручності. За 
бажанням - меблі. В дворі господар-
ські споруди: 2 сараї, 2 погреби, л/
кухня, гараж. Біля будинку з/д. Ціна 
договірна. Тел. 0996853927 (Viber) 
Ірина

	� 3-КІМН.кв., р-н Сарського, 3/5 
поверх, з/п 61,8 м.кв., індивідуальне 
опалення, м/п вікна, балкон і лоджія 
засклені. Косметичний ремонт. 
Ціна договірна. Тел. 0663120220, 
0506819632

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

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

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

	� БАЗА, р-н залізничного вокзалу. 
Тел. 0662297556

	� МАГАЗИН навпроти «Пол-
тава-Банк», площа 37 м.кв. Тел. 
0957686030

ОБМІН

	� БУДИНОК, з/п 79,9 м.кв., всі зруч-
ності, утеплений, гараж, господарські 
споруди, з/д 6 соток, р-н школи №3. 
Обміняю на 2-х або 3-х кімнатну квар-
тиру на 2-3 поверсі. Розгляну різні 
варіанти. Тел. 0952437070

ЗДАМ

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.

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

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

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

	� ЖИТЛО на тривалий термін. Тел. 
0932041362

	� 1-КІМН.кв., в центрі міста, індиві-
дуальне опалення. Ціна 5 тис. грн. + 
комунальні. Тел. 0990507731

	� 2-КІМН.кв., р-н цегельного заводу, 
3/5 поверх. На тривалий термін. Тел. 
0958329534

	� 2-КІМН.кв., в центрі міста, 2-й 
поверх. Тел. 0953926270

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

ГАРАЖІ
Продаж

	� ГАРАЖ,	кооп «Автомобіліст». З/б 
перекриття, підлога – плитка, погріб. 
Ціна 1500 у.о. Тел. 0508775218, 
0961262614

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

АВТО
Продаж

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

	� ВОЛГА-3122, універсал, 2003 р.в., 
7 місць, на шарових опорах, міст чай-
ківський, двигун 402, бензин. Тел. 
0506561821

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

	� DAEWOO	Lanos, 1998р.в., газ/
бензин, двигун 1,5. Ціна 2 тис. у.о. 
Тел. 0662683686

МОТО
Продаж

	� ЕЛЕКТРОМОПЕД	3-колісний, 
2-місний, новий. Тел. 0961349818

	� ІЖ	Планета-3, без коляски. Тел. 
0951087235

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

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

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

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

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

МЕБЛІ
Продаж

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

РІЗНЕ
Продаж

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

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0669568122

 � ФГ реалізує ПРОДОВОЛЬЧУ	
ПШЕНИЦЮ.	За ціною 4,5 за кг. Тел. 
0997288824

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

	� СІНО в тюках, солома. Перегній. 
Доставка. Тел. 0979796234 

	� ДРОВА пиляні. Дошка обрізна 
з пилорами. Тирса. Доставка. Тел. 
0501446845

	� КОМПРЕСОР. Тел. 0669958030
	� КУКУРУДЗА. Тел. 0506740355
	� ГОЛЕНДРИ до чавунних 

батарей. Тел. 0502340603
	� ПРИЧЕПИ до легкових авто-

мобілів, нові. Доступні ціни. Тел. 
0957800937, 0678357766

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

	� ПРАТ»	Гадяцьке	бурякогоспо-
дарство»	реалізує	відходи	пше-
ниці. Ціна 2 грн./кг. Звертатися за 
телефоном 0665054399

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

	� МЕБЛІ. Стільці. Бак для зерна. 
Сітка рабиця. Плащ. Палатка. Кані-
стри. Велосипед та взуття дитячі. 
Ботинки чоловічі, р.42. Теле-
візор. Відеомагнітофон, колонки. 
Штани ватні. Китайська роза. Тел. 
0955711574.

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

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

	� МОНІТОР до ПК. Тел. 
0953864748. 

	� КОТЕЛ твердопаливний. Ціна 
5500 грн. Двері дерев’яні, вхідні, 
нові, р. 2,05х0,9м. Тел. 0509238910. 

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0990385113

	� ЕЛЕКТРОДВИГУН до цирку-
лярки, 3-фазний, 2 шківи. Тел. 
0669666015. 

	� ПРИЧЕП до мотоблока і мото-
цикла. Тел. 0951087235

	� ШТАНИ ватні, р.50. Чобітки 
суконні, р.46-47. Тел. 0994594987. 

	� ВАННА сталева, без ніжок 
1,5х0,7м. Тел. 0662020484

	� ДИВАН, стінка, трюмо, тумбочки 
(2шт.), гарнітур підлітковий. Мож-
ливий продаж окремо. Все в гар-
ному стані. Тел. 0956746081.

	� ПШЕНИЦЯ, кукурудза. Тел. 
0502187310

	� ТАБЛЕТКИ «Глютазон 45мг.», 
значно дешевше, у зв’язку з пере-
ходом на інсулін. Тел. 0501515822. 

	� БІДОНИ, ємності алюмінієві, 
металеві, з нержавіючої сталі, фар-
форові. Тел. 0932041362

ТВАРИНИ
продаж

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

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

	� ТЕЛИЦЯ, тільність 5 місяців. Тел. 
0957321229

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

	� КОРОВА, тільність 5 місяців. Тел. 
0972974574

	� КОЗА, кітна 3,5 міс. Тел. 
0976692394, 0668449798. 

	� КОРОВА. Тел. 0958060369
	� ЦУЦЕНЯ пекінеса, дівчинка. Тел. 

0994956094, 0681653492
	� БИЧОК молочного віку. Тел. 

0665737580. 
	� КІЗОЧКА зааненської породи. 

Тел. 0995586145

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

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

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

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

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

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

	� ХОЛОДИЛЬНИК «Донбас 10е» в 
нормальному робочому стані. Тел. 
0984529417. 

	� МИЛО господарське радян-
ського виробництва. Тел. 
0951484971

БЮРО ЗНАХІДОК

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

ЗНАЙОМСТВА

	� ЧОЛОВІК,	58	років, познайо-
миться з жінкою 50-59 років згідною 
на переїзд. Тел. 0982023006

	� ЧОЛОВІК,	66	років, 168/70, 
познайомиться з худорлявою, оди-
нокою, покірливою жіночкою до 60 
років, готовою до сімейного життя, 
можливо переселенкою, готовою до 
переїзду в село з усіма зручностями. 
Тел. 0994811302, 0986304181 
(Василь)

ПОСЛУГИ

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

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	РОБІТ: 
монтаж – демонтаж, металопласт – 
екопласт, каналізація. Встановлення 
лічильників, бойлерів, насосних 
станцій. Вода, опалення. Ремонт. 
Тел. 0662743611. (Олексій). (15)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН, 
м/х пічок, м’ясорубок, мультиварок, 
блендерів-комбайнів, пилососів, хлі-
бопічок, духових шаф, інвекторних 
зварок, зарядних пристроїв, «бол-
гарок», дрилів та ін. Виїзд на замов-
лення. Досвід роботи 12 років. 
Доступна ціна. Тел. 0957423588, 
0684830471	

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

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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ	
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

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

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

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

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ.	Вантажні пере-
везення ЗІЛ-САМОСКИД. При-
везу: пісок, щебінь, гранвідсів. 

5.01.2023

Вивезу сміття, тощо. Доставка по 
місту та району. Тел. 0667030045, 
0987650405

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ. Вантажні пере-
везення	по місту та району. Вивезу 
сміття. Привезу пісок, щебінь, гран-
відсів та інше. Тел. 0508383313, 
0677019393

	� ВИКОНАЮ	всі	внутрішні	
роботи: шпаклівка, гіпсокартон, 
плитка, ламінат, клейка шпалер, 
встановлення унітазів і ванн, фарбу-
вання стін, стель. Тел. 0506852900

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

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	по 
району, Україні:	ЗІЛ-130 до 7 т. само-
скид; Mercedes Vario до 5т., само-
скид; Mercedes Sprinter до 2,5т., бор-
товий. Дрова. Цегла б/в, щебінь, 
пісок, глина, чорнозем, плити ПКЖ, 
гранвідсів та ін. Послуги екскава-
тора. Тел. 0501881470

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

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

РОБОТА
 

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

	� ПОТРІБНА	ДОГЛЯДАЛЬНИЦЯ 
за інвалідом  І групи, с. Тепле, вул. 
Садова, 11 (Катерина Гнатівна Кири-
ченко). Тел. 0975097193(Наталія)  

 � На роботу потрібен АВТОС-
ЛЮСАР. Тел. 0669958030

	� ШУКАЮ	ВОДІЯ з категорією 
С, E на DAF euro 3, самоскид (зер-
новоз). З/п залежить від здійснених 
рейсів. Деталі за телефоном. Тел. 
0958244752

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

 � Підприємству на постійну роботу 
потрібен МАШИНІСТ	АВТОМОБІЛЬ-
НОГО	КРАНА з досвідом роботи. 
Тел. 0951915639

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

49
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

корів, тільних телиць, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

свиней 
кнурів
биківКУПЛЮ

4642

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

КУПЛЮ

0506741605
0975139528

КУПИМО ПАЇ
Швидке оформлення

Тел. 

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а
45

ЗАКУПОВУЄМО 
ТЕЛЯТ 

від молочного 
до 200 кг.

Ціна договірна.
Тел.: 

0665677984
0688167184

ДЛЯ ПОТРЕБ ЗСУ

(ПРОСТИРАДЛА, ХАЛАТИ) РІЗНОГО РОЗМІРУ
ПУНКТ ПРИЙОМУ М. ГАДЯЧ  
ВУЛ. ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, 45

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

ПОТРІБНА БІЛА, БІЛО-СІРА 
БАВОВНЯНА ТКАНИНА
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У 2022–2023 роках Україна 
вшановує 90-ті роковини 
Голодомору-геноциду. Цю 
скорботну дату ми згадуємо 
сьогодні в реаліях нової 
боротьби за виживання 
української нації. Через 90 років 
після вчинення Голодомору-
геноциду на теренах України 
Росія вчиняє новий геноцид – 
війною. Одвічний ворог нас знову 
намагається «денаціоналізувати» 
та упокорити, щоб не 
випустити з-під свого впливу 
та не допустити зміцнення 
української державності. 
Методи новітнього путінського 
режиму мало відрізняються від 
сталінських: вбивства, терор 
голодом і холодом, залякування, 
депортації.
Українська нація мужньо чинить 

спротив значно чисельнішому ворогу. 
В нас немає іншого вибору, ніж висто-
яти. Інакше історія закине українців на 
нове коло вже пройдених випробувань. 
Ми пам’ятаємо уроки минулого й не хо-
чемо повертатися в «тюрму народів». 
Саме національна пам’ять робить нас 
сильнішими, надає сил для подальшої 
боротьби.

У XX сторіччі українці пережили три 
голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і го-
лод 1946-1947 років. Утім, наймасштаб-
нішим був голодомор 1932-1933 років 
- геноцид українського народу, здійсне-
ний тоталітарним комуністичним режи-
мом СРСР.

Пік смертності в Україні від голоду 
припав на весну та літо 1933 року. Саме 
про цей період йдеться в листі селяни-
на Василя Федоровича до брата Івана 
Федоровича.

Документ зберігся у фондах Полтав-
ського краєзнавчого музею імені Василя 

Кричевського. У листі, що датується 23 
травням 1933 року, чоловік пише: «Сла-
ва богу живі. До которого часу, один бог 
знає, тому що трудно з харчами, хліба 
немає. Новини у нас такі – уже помер-
ло 40 душ народу…».

Відомо, що на Полтавщині найбільш 
голодували населення Глобинського, 
Кременчуцького, Кобеляцького, Ново-
санжарського, Полтавського, Решети-
лівського і Чутівського районів. У Но-
восанжарському районі із 25 сільських 
рад голод охопив 18. Через виснажен-
ня люди не могли вийти на роботу до 
колгоспу.

У селі Ламане Решетилівського ра-
йону, за неповними даними, від голоду 
померли 557 селян, у Мануйлівці Ко-
зельщинського району – 500, а у Мак-
симівці Кременчуцького району – 400. 
У селі Яреськи у 1932-1933 роках на-
селення зменшилося з 1 тисячі 500 до 
700 людей. 

На вулицях Полтави на початку літа 
1933 року щоденно прибирали до 130 
тіл людей зморених голодом. Щоб збе-
регти життя люди їли бур’яни, кропиву, 
кору і листя дерев, цвіт акації, бруньки, 
жаб тощо. 

Голодомор в Україні 1932-1933 років 
не був випадковим явищем природного 
чи соціального походження, як це ствер-
джували спочатку радянські, а згодом 
проросійські історики. «Смерть через 
голод» стала наслідком цілеспрямова-
но застосованого тоталітарною владою 
терору голодом. Він став покаранням 
українців за їхній спротив колективіза-
ції сільського господарства і небажання 
перебувати під владою росії.

Шляхом штучно організованого го-
лоду радянська влада намагалася вирі-
шити так звану «українську проблему» 
за наказом Сталіна. Знищити пласт на-
селення, який споконвічно був носієм 

української ідентичності, носієм укра-
їнської культури, мови, традицій.

Розпочинаємо інформаційну 
кампанію «Пам’ятаємо. 
Єднаємося. Переможемо».
Цього року ми вшановуватимемо 

жертв сталінського геноциду в умо-
вах повномасштабної війни росії проти 
України. Через дев’ять десятиліть піс-
ля Голодомору-геноциду проти укра-
їнців знову застосовують геноцидні 
практики.

У нинішній війні росія переслідує 
ту саму мету, що й під час Голодомору 
1932–1933 років – знищення україн-
ської ідентичності та української нації. 
І тоді, і нині Росія намагається злама-
ти волю українців до спротиву, кидає 
проти нас весь свій терористичний ар-
сенал. Сталін у XX столітті та Путін у 
XXI зробили вибір на користь геноци-
дів, бо інші методи упокорення україн-
ського народу не спрацювали.

Трагічні події та злочини, які роз-
гортаються на наших очах, з усією на-
очністю демонструють: жива пам’ять 
надзвичайно важлива; ті, хто чинить 
злочини проти людства, мають бути за-
суджені світовою спільнотою, а жертви 
– вшановані.

В умовах повномасштабної війни 
один із ключових способів вшанувати 
пам’ять убитих голодом – долучити-
ся до акції «Запали свічку» та заклика-
ти українців по всьому світу і грома-
дян інших країн засвітити вогники у 
вікнах як вияв скорботи за загиблими, 
віри в перемогу України й готовно-
сті докласти зусиль, щоб геноциди не 
повторювалися.

26 листопада, о 16:00, долучіть-
ся до Загальнонаціональної хвилини
мовчання.

Оцінки кількості загиблих внаслі-

док Голодомору 1932–1933 років ко-
ливаються від 3 до 7 мільйонів жертв. 
Називаються й більші цифри. Радян-
ський Союз намагався приховати прав-
ду про геноцид. У роки Голодомору за-
хідні уряди, прагнучи не погіршувати 
відносини з СРСР, воліли мовчати. Піс-
ля Другої світової війни на міжнародно-
му рівні було засуджено нацизм, проте 
злочини радянського режиму, зокрема й 
Голодомор-геноцид українців, залиши-
лися без належної та єдиної міжнарод-
ної оцінки навіть після розпаду Союзу. 
А ще через три десятиліття режим у ро-
сії знову вдався і до геноцидних прак-
тик щодо українців, і до використання 
голоду як інструменту, щоб тиснути на 
міжнародну спільноту.

Наше сьогодення вчить: щоб слугу-
вати запобіжником проти повторен-
ня трагедій і злочинів минулого, наша 
пам’ять має бути живою і чесною, а в 
ставленні до тих, хто вчиняє злочини 
проти людства, не повинно бути подвій-
них підходів. Тому цьогорічна кампанія 
на вшанування пам’яті жертв Голодомо-
ру проходитиме під гаслом «Пам’ятає-
мо. Єднаємося. Переможемо!».

Пам’ятаємо злочин сталінського ге-
ноциду та його жертв. Єднаємося, тому 
що єдність є запорукою нашої перемо-
ги. Роз’єднаність і непорозуміння стали 
причиною втрати українцями власної
держави у 1920-х, її окупації більшови-
ками і вчинення злочину геноциду. Але 
зараз Україна і світ – інші. Ми маємо
власну державу та Збройні сили, під-
тримку світу, військову, фінансову, ди-
пломатичну допомогу. І найголовніше – 
згуртованість народу. Тому ми вистоїмо
й переможемо.

Підготувала Валентина Йотка

УКРАЇНА І СВІТ ВШАНУЮТЬ 
ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ 
ГОЛОДОМОРУ-ГЕНОЦИДУ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Тиждень сприяє дiловим успiхам, якщо ви, 
звичайно, готовi до трудових подвигiв. Про-
сування службовими сходами зараз багато 

в чому залежатиме тiльки вiд вас самих. У особистому 
життi спробуйте не давати спокусам оволодiти вами, 
вчасно вiдходьте убiк або перемикайте увагу на щось 
iнше. Будьте обережнi i не ухвалюйте поспiшних рiшень. 
Дипломатичнiсть i чарiвнiсть - ось якостi, якi дозволять 
подолати будь-якi перешкоди.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
Подивiться на своє життя з вищих позицiй i 
дiйте з принципу любовi i спiвчуття. Сьогохви-
линна вигода не така важлива, як душевний 

спокiй. Максимально використовуйте iнформацiю, свi-
жим поглядом подивiться на цей величезний i дивовиж-
ний свiт. Конфлiктну ситуацiю у п`ятницю бажано вчасно 
обiйти, довiряйте своїй iнтуїцiї. Пригадайте про накопи-
ченi домашнi справи i проблеми. Створiть у себе вдома 
затишок i порядок, спробуйте зберегти мир в сiм`ї.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
Цього тижня вам доведеться призвати на до-
помогу свою мудрiсть i терпiння, i життя вас 
порадує. Ви зрозумiєте, що все зробили вчас-
но i правильно. На вас чекає любов, удача, 
розумiння i гармонiя. Давнi мрiї здiйсняться, 

смiливi плани реалiзуються. У вас починається вельми 
успiшний перiод.

РАК	(22.06	-	23.07).
Цього тижня вам, можливо, доведеться навiть 
ховатися вiд шквалу вигiдних пропозицiй, який 
раптово звалиться на вас. Доведеться потру-

дитися, щоб дотриматися власних iнтересiв i нiкого не 
образити. Важливо зосередитися i встигнути реалiзува-
ти намiченi плани. 

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Без особливих вагань запроваджуйте в життя 
вашi плани i незвичайнi iдеї. Ситуацiя може 
сприяти ухваленню серйозних i вiдповiдаль-
них рiшень. Корисно буде прислухатися до 

порад колег. Намагайтеся переглянути вашi вiдносини 
з близькими людьми, можливо, ви стали надмiрно за-
пальнi i критичнi. Найсприятливiшим для вас днем буде 
субота, несприятливим - четвер.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
У першiй половинi тижня подiї протiкатимуть 
плавно i спокiйно, як на роботi, так i вдома. 
Якщо i трапиться невелика сварка, то вона 
обов`язково вщухне сама. А ось друга полови-

на може виявитися хаотичною i повною стресiв. Не ре-
комендується йти на ризик, можна багато що втратити. 
Намагайтеся уникати конфлiктiв на роботi. У п`ятницю 
ви можете одержати цiкавi i перспективнi дiловi пропо-
зицiї.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Коли рiзке слово буде готове зiрватися з ва-
шого язика, подумайте про можливi наслiдки. 
Тiльки ваша витримка зможе утримати подiї i 

вiдносини в мирному руслi. Ви зумiєте обернути неви-
гiдну ситуацiю у корисну для себе, якщо трохи подумає-
те. У п`ятницю вас можуть вiдвiдати новi оригiнальнi iдеї, 
чекайте змiн в особистому життi.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
Цього тижня з`явиться хороша можливiсть 
пiдвищити свою самооцiнку, навiть вашi не-
доброзичливцi вiдзначать вашi вiдмiннi дiловi 
якостi. Вам пощастить i в кар`єрi, i в коханнi. 

Правда, заради досягнення мети вам доведеться посту-
питися деякими принципами, проте це варто того.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
Цей тиждень, схоже, вiдкриє перед вами роз-
маїття можливостей. Проте зараз абсолютно 
протипоказана метушливiсть i поспiшнiсть. 

Робота загрожує зайняти бiльшу частину вашого часу i 
вiдняти чимало сил. Не забувайте про вiдпочинок, щоб 
не валитися з нiг вiд утомленостi. У вихiднi спробуйте не 
бути втягнутими в конфлiктну ситуацiю з рiдними.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
Хочте якихось змiн на краще? Не вiдкладай-
те в довгий ящик рiшення проблем, дiйте тут 
i зараз. Не потрiбно тягнути час. Утiлюйте свої 

iдеї в життя. Четвер загрожує внести плутанину. Учасни-
ки обговорення виказуватимуть свою думку, вважаючи її 
єдино вiрною i не враховуючи iнтересiв iнших. Почекай-
те, поки буря вщухне, i останнє слово буде за вами. Як 
не дивно, воно влаштує всiх.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Цього тижня ви можете зробити прорив до 
нових кар`єрних висот. Допомога друзiв або 
просто знайомих виявиться для вас дуже важ-
ливою. Зосередьтесь на роботi, це вам просто 

необхiдно для самореалiзацiї. Намагайтеся бути терпля-
чiшими до незначних недолiкiв оточуючих, iнакше вашi 
постiйнi причiпки через дрiбницi можуть знищити кого 
завгодно. А ось в особистому життi вас, схоже, чекає 
розчарування, затишшя або розрив.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
У вас наступає сприятливий перiод, але тiль-
ки якщо ви самi докладете зусиль. Зараз не 
варто виказувати претензiї, можна образи-
ти близьких. Не забувайте про повсякденнi 

справи. У сiмейних стосунках все йтиме на рiдкiсть бла-
гополучно.

Астрологічний гороскоп
28 листопада - 4 грудня 2022 року


