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Минулого тижня, ворог запустив по-
над 70 ракет по енергетичній інфра-
структурі України. В результаті уда-
ру, майже вся країна залишилась без 
енергопостачання, а як наслідок: те-
пла та води. На Гадяччині електроенер-
гія була відсутня близько доби, у дея-
ких регіонах країни – від двох до трьох 
діб. Це відключення, стало свого роду 
«тестом». Лише за добу стало зрозуміло, 
що готуватись треба краще. Як мешкан-
ці нашого міста пережили відсутність 
електроенергії та над чим ще потрібно 
працювати – далі у матеріалі.

Електропостачання припинилось, мо-
більний зв’язок та інтернет ще працю-
вали, але вежі зв’язку були завантаже-
ні. Котельні перестали працювати тож 
у квартирах та будинках, які опалюють-
ся газовими котлами, котрі залежні від 
електропостачання стало холодно. До-
бре, що газова інфраструктура працю-
вала автономно, хоча б приготувати їжу 
міг кожен. Заздрили тим у кого дров’я-
ні котли або котли не залежні від ел. 
живлення.

Припинилось і постачання води, чого 
відбутись не повинно було, адже у ве-
ресні, Гадяцька міська рада придбала 
генератор, вартістю 667 тис. грн., для 
забезпечення безперебійного функціо-
нування водопостачального обладнан-
ня. Через невідомі причини ( у міській 
раді ситуацію не коментували) генера-
тор не працював, наступного дня, місь-
ка рада на своїй сторінці оприлюднила 
інформацію, де комунальники підклю-
чають його до водонапірної вежі, що на 
«великому базарі». Примітним є той 
факт, що повідомлення було опубліко-
ване 24 листопада о 13:47 – за годину 
до поновлення енергопостачання. Вчас-
но – це про гадяцьких комунальників.

Продовжуючи тему води: варто від-
значити, що у Кременчуці, Полтаві ко-
мунальники організували підвіз води 
мешканцям міст. Окрім цього, у деяких 
місцях було встановлене спеціальне об-
ладнання з кранами, для зручності на-
бору води (про це повідомляє видання 
«Кременчуцький Телеграфъ»). У Гадя-
чі ж водозабірні колонки не працюють 
вже декілька років, а підвозу води не 
організували.

У четвер, 24 листопада, до редакції, 
щоб придбати газету, прийшло майже 
200 осіб. Основне питання яке їх турбу-

вало – саме відсутність води, а не світ-
ла. Водою можна запастись на кілька 
днів, далі – купувати у магазині або на-
бирати у річці. Уявіть собі стан каналі-
заційної системи, якій близько 40 ро-
ків, у багатоквартирних будинках, якщо 
б водопостачання не змогли відновити 
за кілька діб.

Наступною проблемою, очевидно, 
стає зв’язок та підзарядка ґаджетів. Для 
цього по країні були відкриті «Пункти 
незламності», де можна зарядити теле-
фон, зігрітись, випити чаю та отримати 
доступ до мережі інтернет.

Перелік «Пунктів незламності» у 
громадах:
У Гадяцькій громаді:
вул. Гетьманська, 14, 
будинок культури;
вул. Лесі Українки, 2, адмінбудівля;
вул. Лесі Українки, 4, будинок 
дитячо-юнацької творчості;
вул. Шевченка, 17, МКП 
«Комунсервіс»;
пл. Соборна, 4, підрозділ 
ГУ ДСНС України;
вул. Степаненка, 41, Гадяцький 
ліцей №3 імені Івана Виговського.
У Лютенській громаді:
с. Лютенька, вул. Дружби, 64 

– адміністративне приміщення 
Лютенської сільської ради;
с. Лютенька, вул. Дружби, 59 
– приміщення Лютенського 
сільського Будинку культури;
с. Рашівка, вул. Миру, 
50 -  адміністративне 
приміщення Рашівського 
старостинського округу;
с. Рашівка, вул. Миру, 50 – 
приміщення КО «Рашівська 
місцева пожежна охорона»;
с. Лисівка, вул. Дружби, 
5 – адміністративне 
приміщення Лисівського 
старостинського округу;
с. Соснівка, вул. Миру, 
105 – адміністративне 
приміщення Соснівського 
старостинського округу.
У Краснолуцькій громаді:
с. Красна Лука, вул. Миру, 26, 
центр культури і дозвілля;
с. Римарівка, вул. 
Соборна, 63, школа;
с. Сватки, пров. 
Шкільний, 1, школа;
с. Ціпки, вул. Центральна, 
6, будинок культури;
с. Гречанівка, вул. 
Сумська, 31, школа;
с. Мала Побиванка, вул. 
Роменська, 27, будинок культури.
У Петрівсько-Роменській громаді:
с. Петрівка-Роменська, 
вул. Качанівська, 12 (в 
приміщенні МПО);
с. Петрівка-Роменська, 
вул. Козака Володимира, 2 
(в приміщенні ЖКП);
с. Березова Лука, вул. Паркова, 5 
(в приміщенні магазину «Надія»);
с. Березова Лука, вул. 
Паркова, 2 (в приміщенні 
магазину «Престиж»);
с. Ручки, вул. Шевченка, 26;
с. Середняки, вул. Шляхова, 64 
(в приміщенні адмінбудівлі).

У Великобудищанській громаді:
с. Великі Будища, вул. Миру, 32, 
спеціалізований заклад освіти;
с. Веприк, вул. Васюти, 57, 
Веприківський ЗЗСО;
с. Плішивець, вул. Соборна, 33, 
колишня Плішивецька ЗОШ;
с. Вельбівка, , вул. Центральна, 
189, Вельбівський СБК;
с. Бобрик, вул. Лісова, 3, 
приміщення колишньої школи;
с. Книшівка, вул. Сергія 
Ільченка, 2, Книшівський СБК;
с. Мартинівка, пров. Шкільний, 
11, Мартинівський ЗЗСО.
У Сергіївській громаді:
с. Сергіївка, пров. 
Шкільний, 3, ліцей;
с. Розбишівка, вул. 
Центральна, 18, гімназія;
с. Качанове, вул. 
Клубна, 2, гімназія.

Ми відвідали майже всі «Пункти не-
зламності» у Гадячі: пункт у БДЮТ не 
працював 23 листопада, а приміщен-
ня МКП «Комунсервіс» зачинилось о 
17:00. У всіх інших було тепло, працю-
вали генератори, можна було випити 
чаю, підзарядити телефон, за потреби 
переночувати. Найочевиднішим міну-
сом залишається відсутність інтернету, 
хоча за описом пунктів, WI-FI мережа 
повинна бути забезпечена. Опішнян-
ська громада нещодавно придбала су-
путникову станцію інтернет StarLink. 
Ми ж знову не змогли підготуватись за-
здалегідь. Також, Гадяцька міська рада 
не опублікувала списки «Пунктів нез-
ламності» у інших населених пунктах 
громади. 

В цілому, рівень підготовки міського 
керівництва та комунальних служб до 
можливих відключень електроенергії 
не задовільний. Сподіваємось, що від-
повідальні особи знають свої помилки 
та виправлять їх. 

 «БМ»

У Гадячі, під час відсутності світла свою роботу будуть продовжувати:
«Ощадбанк», площа Миру, 12, прим. 5;
Аптека «Бажаємо здоров’я» (вул. Гадяцького Договору, 23);
Аптека (вул. Гетьманська, б.41, приміщення 4); Аптека (вул. Героїв 
Майдану, 2-А, прим.3); Аптека (площа Миру, 12, прим. 7);
Аптека (площа Миру, 12, прим.1); «Аптека оптових 
ц…» (площа Соборна, 5, прим.1);
Магазин «Маркетопт» (площа Соборна, 5); АЗС BVS 
(вул. Лохвицька, 34); Офіс FiberLink, вул. Лохвицька. 
30В, працює без вихідних з 08:00 до 20:00.

ТЕСТ НА ВИЖИВАННЯ

Високопоставлені чиновники України продовжують нагадувати, що 
ця зима буде складною та закликають громадян готуватись до можли-
вих перебоїв з електропостачанням. Шанс ракетного удару по енерге-
тичній інфраструктурі зберігається, тому в уряді розглядають три сце-
нарії блекауту:

БЛЕКАУТ НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ. Без світла на 12-24 години залишать-
ся Чернігівська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська області, а та-
кож підконтрольні Україні частини Харківської, Донецької та Луганської 
областей. Частково – Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Чер-
каська та Київська області разом з лівим берегом Києва. Щоб відновити 
живлення областей протягом 12-24 годин енергетики поступово запуска-
тимуть електростанції. Спочатку малі теплоелектроцентралі та гідроелек-
тростанції, які мають заживити великі теплоелектростанції. Компресорні 
станції газотранспортної системи та місцевих облгазів будуть заживлені 
автономно. У першу чергу до електрики підключать підприємства тепло- 
та водопостачання, водовідведення.

Блекаут всієї країни до доби. Уся підконтрольна територія України за-
лишиться без світла на 12-24 години. Енергосистема України буде зажив-
лена від європейської. Протягом двох годин мають бути заживлені атомні 
електростанції. Спочатку світло з’являтиметься в окремих регіонах, які 
поступово об’єднаються в єдину енергосистему.

Блекаут всієї країни до 7 днів. Першочергово буде відновлене з’єднан-
ня української та європейської енергосистем. Паралельно буде віднов-
люватись живлення малих гідроелектростанцій та теплоелектроцентра-
лей. Електроенергія пріоритетно йтиме на потреби комунальних служб 
та населення. До 7 днів може знадобитись, щоб відновити роботу атом-
них електростанцій. Тільки після цього буде заживлена промисловість.
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ОДНИМ РЯДКОМ

Магазини дрібниць стали справжніми скарбницями. 
У них можна придбати все, що завгодно, ще й за ниж-
чими цінами. Серед натовпу людей та тисяч позицій то-
вару маленька крадіжка може бути непомітною. Чи ні?

Нещодавно я зайшов до магазину «Аврора», що по 
вул. Полтавська. Знайшовши необхідний товар попря-
мував до каси, став у чергу. Щоб скоротати час, розгля-
дав дитячі іграшки та новий, новорічний товар, але мою 
увагу привернула подія, ближче до виходу. На східцях, 
обличчям до мене, стояла адміністратор магазину і роз-
мовляла з жінкою, яка стояла до мене спиною, тому об-
личчя розгледіти мені не вдалося. Про що говорили не 
чув, але по виразу обличчя адміністратора було зрозу-
міло, що точиться суперечка. В якийсь момент у залі на-
стала тиша і всі присутні почули діалог: «…або ми зараз 
викликаємо поліцію, пишемо заяву і потім будемо суди-
тись, або ви оплачуєте все, що ви вкрали у десятикрат-
ному розмірі. Ви вкрали товару на суму 1143 гривні»!

Зрозумівши, що ситуація має лише два варіанти 
розв’язку, жінка розвернулась та попрямувала до каси. 
Тепер її можна було роздивитись: смаглява, на вигляд 
років 35, у рожевій куртці темного відтінку з капюшо-
ном та невисокого зросту, частина обличчя була при-
крита шарфом. Поряд із нею йшла дівчинка, років п’яти, 
яка тримала жінку за руку та плакала. Дитину спочатку 
було не видно за тілом матері, але зараз вона була у цен-
трі уваги всіх присутніх. Жінка, що стояла переді мною 
у черзі запитала: «Дівчата, а як ви її знайшли?» На що 
отримала відповідь: «А ми її чекали». Вона вже далеко 
не перший раз до нас «заходить». Навіть фото на «дошці 
пошани» та кілька відео є. Думала, що ми не впізнаємо».

Виходячи з магазину, я кинув погляд на касу, де го-
ре-крадійка розплачувалась за свої товари. Дівчинка з 
усієї сили стискала руку матері та продовжувала пла-
кати. Чи вартували оті кілька дрібниць такого негатив-
ного досвіду для дитини? Тобто дитина усвідомила, га-
небну поведінку матері і дівчинці було соромно. Мати 
ж, насупившись, розраховувалася за товар, тобто спла-
тила понад 10 тисяч гривень.

Влад Лидзарь

…Це не росія, не ті їхні бараки, що показують в ТСН, 
де помиї виливають з вікна . Це центр міста Гадяч, бу-
динок 12 на площі Миру. Обслуговує будинок ТОВ 
«Будсантехпроект» ФОП Власенко Микола Олексі-
йовича, депутат гадяцької міської ради. 

Я неодноразово усно і письмово зверталася до ньо-
го, писала заяви, які він не хотів приймати, бо до ньо-
го треба звертатися не ФОП, а директор!

Та напишу як ви хочете, можу хоч і імператор, хоч 
Дарт Вейдер, якби ви навели порядки в нашому під-
валі! За утримання будинку ми вам платимо немалі 
гроші, в середньому близько 300 грн з однієї кварти-
ри в місяць.

В нашому будинку понад 120 квартир, тут розташо-
ваний «Ощадбанк» і Пенсійний фонд, приватні мага-
зини і аптеки.

Тобто, 120 квартир - 300 грн = 36000 грн в місяць, в 
рік це близько 432 0000 грн. Це тільки з фізичних осіб.

А ще є оплата від організацій і приватних підприєм-
ців з іхні приміщення. 

Вдумайтеся, ми сплачуємо за ненадані нам послу-
ги майже пів мільйона гривень з одного тільки бу-
динку в рік! 

Що ми отримуємо взамін?!  
Людям ніде ховатися під час повітряних тривог!  

Грибок «з’їв» підвал і вже доходить до поверхів, «те-
чуть» як водяні труби в підвалі, так і каналізаційні. 
Реально воняє нечистотами, аж дух забиває. Я навіть 
в гумових чоботах побоялася заходити, жижа з фека-
лій і води сягає кількох сантиметрів. Влітку в підвалі 
мене покусали блохи, маю довідку від лікаря. Коли я 
прийшла до нешановного пана Власенка, він сказав, 
що ще він перевірить, чи печать на довідці не підроб-
ка. Хамив мені і насміхався, бо думає, що він госпо-
дар життя. 

Люди! У нас ВІЙНА! У будь - який момент може 
бути обстріл і людські жертви. А цей «пан» доводить 
мені, що все нормально, що вони створили «комісію» 
з жителів і депутатів міськради, імена яких він відмо-
вився називати, і «комісія» встановила, що там все 
нормально, але письмової відповіді мені не надав. 

Під час війни така бездіяльність називається СА-
БОТАЖ! Це діяльність проти людей і свідоме нара-
жання їх на небезпеку! Це робота на ворога! По - ін-
шому я не можу це назвати. 

А що скажете ви, мої сусіди по 12 будинку, на пло-
щі Миру, і ви, шановні гадячани? Це за таке відно-
шення до нас наших нешановних депутатів воюють 
наші хлопці? 

Написала Ірина Яременко у ФБ

Природний газ – джерело затишку та тепла в оселях. 
У зв’язку з плановим та аварійним відключенням елек-
трики та холодною погодою – споживачі більше користу-
ються «блакитним паливом». Зокрема для обігріву сво-
їх осель люди використовують газові плити, а це вкрай 
небезпечно! Якщо ви практикуєте такий спосіб обігрі-
ву, негайно припиніть. Так ви ризикуєте отруїтися чад-
ним газом! Чадний газ без кольору, без запаху, легко роз-
чиняється в повітрі, швидко накопичується в крові, дуже 
отруйний!

ПрАТ Гадячгаз застерігає і наголошує, що грітися за до-
помогою непристосованих засобів, запалених конфорок 

чи духових шаф газової плити, категорично заборонено! 
Ми вас наполегливо просимо: використовуйте газову 

плиту тільки за призначенням.
Крім того, не використовуйте у квартирах «буржуйки», 

бензинові дизельні генератори, газові балони.
Щоб уникнути нещасних випадків, будьте завжди обе-

режними при користуванні газом, не порушуйте прави-
ла експлуатації газових приладів.

Також нагадуємо, що при появі запаху газу необхідно:
- перекрити газові крани;
- забезпечити провітрювання;
- покинути загазоване приміщення;
- викликати аварійну газову службу за телефоном 104;
- повідомити сусідів;
- не користуватися електроприладами.
Нагадаємо, аварійно-диспетчерська служба ПрАТ «Га-

дячгаз» 24/7, на варті вашої безпеки.

ПрАТ «Гадячгаз»

Із волонтерською допомогою до наших 
захисників на Донбас вирушаємо, 3 грудня.

Окрім речей, які ми доставлятимемо, хлопці потре-
бують: теплий одяг (бушлати, куфайки, теплі штани) 
і взуття (бурки з галошами, чоботи), в’язані шкарпет-
ки та плащі.

Окрім цього, потрібна шина на бойовий УАЗ 
235/75/15 і камера до неї.

По провізії: солодощі різні (цукерки, печиво, шо-

колад), кава та чай у стіках, сухофрукти, сало свіже 
і мелене, суха ковбаса, супи, борщі швидкого приго-
тування, мівіна, калина та малина терта, мука, цукор, 
олія для випічки. 

Потрібні медприпарати від застуди, кашлю, 
противірусні.

Передамо особисті посилки.
Гостра потреба в дизпальному для доставки 

допомоги.
Або приймемо матеріальну допомогу на заправку.
Карта ПриватБанк 5168 7574 2588 6845 Крамчані-

нов О.
Допомогу можна приносити в КЗ «ДРУЖБА».
Тел. 0505157203.

Олександр Крамчанінов у ФБ

ВИПАДОК  
В «АВРОРІ»

ЗАПАЛЕНА 
КОНФОРКА МОЖЕ 
ВБИТИ, А НЕ ЗІГРІТИ

ПЛАНУЄМО  
В ДОРОГУ

прошу слова

«БОМЖАТНЯ» НА ПЛОЩІ МИРУ

Висловлюю вдячність чудовому колективу мага-
зину «Оптовичок» с. Сари, який очолює завідуюча 
магазином В. Литвиненко. Тут завжди з посмішкою 
зустрічають. Це чуйний, привітний, відзивчивий ко-
лектив. Висловлюю подяку продавцям: В. Мотрен-
ко, В. Бибик, В. Середа, В. Лаврик, які завжди 
порадять, запропонують. Бажаю вашому злагодже-
ному колективу здоров’я, натхнення. Миру і спо-
кою. Уклін вам за вашу турботу, людяність.

Вдячний відвдувач магазину, житель с. Рашівка

Фахівці ПрАТ «Гадячгаз» продовжують пра-
цювати над відновленням газорозподільної 
системи Херсонської області.

******
Внаслідок ракетного обстрілу, 23 листопада, 

у селі Ялинці, Кременчуцького району були 
повністю зруйновані два будинки та пошкод-
жені ще 16. Постраждалих немає.

******
Волонтерське об’єднання «Хитцівські варе-

ники» просить допомогти фінансово чи про-
дукцією: олія, цибуля, капуста, жир, цукор, 
борошно, морква, дріжджі, фольга, плівка хар-
чова) для виготовлення їжі захисникам. 

Тел: 095 381 6008; 068 458 7370.
Карта Приват Банк 5168 7573 8048 6045, 

Світлана Таран.
******

Державний Ощадбанк скасував комісію 
зняття готівки з банкоматів мережі для карток 
інших банків, зняти можна до 50 тис. грн. Про 
це повідомляє пресслужба банку.

******
У Гадяцькій лікарні, під час блекауту, на світ 

з’явилося три україночки. Вітаємо батьків 
новонароджених!

FB Гадяцька МЦЛ
******

На обласному огляді-конкурсі культур-
но-мистецьких заходів із патріотичного вихо-
вання «Україна – колиска нації», колектив КЗ 
«Гадяцький будинок культури» нагороджено 
Дипломом І ступеня. Загалом у конкурсі зма-
галися 36 закладів Полтавщини.

Гадяцька міська рада
******

Два ансамблі з Гадяцького фахового ко-
леджу культури і мистецтв імені І.П. Котля-
ревського серед переможців всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу «Танцювальний оберіг», 
який відбувся 24 листопада, онлайн. Народний 
ансамбль народного танцю «Джерело» та ан-
самбль танцю «Еклейм» посіли друге місце се-
ред 26 учасників.

******
Мешканці будинків по вул. Полтавська, 

скаржаться на їдкий дим, що з’являється з гос-
подарського подвір’я магазину «У Панаса». 

******
У зв’язку з розформуванням Гадяцького 

ДФТГ, авто на яке збирали мешканці та під-
приємці міста, передали одному із засновни-
ків ДФТГ Сергію Мардакіну, який з 15 квітня 
боронить нашу країну на нулі.

******
Зима прийде за розкладом. Стійка погода 

з невеликими морозами та сонячним небом , 
температура повітря знизиться у денні години 
до -2-4 та до -7-14 вночі, переважатиме мало-
хмарна та суха погода.

******
Відбулися матчі останнього дванадцято-

го туру Вищої ліги Чемпіонату Полтавської 
області з футболу, 26 листопада. Новосан-
жарський «Стандарт» переміг «Олімпію» з 
Савинців.

ПОДЯКА
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пішли
з життя

5 пари
одружилися

1 пара
розлучилася

У Гадячі, по вулиці Полтавській, водій автомобіля 
«Honda Accord», допустив наїзд на електроопору, що 
призвело до знеструмлення вулиці.

Про факт ДТП до відділення поліції №1 (м. Га-
дяч) Миргородського райвідділу поліції повідоми-
ли містяни о 23:45. У процесі оформлення матеріалів 
за фактом ДТП, поліцейські задокументували факт 
перебування чоловіка, місцевого жителя, 2000 року 
народження, у стані алкогольного сп’яніння. Тест на 
«Драгер» показав 1,17 проміле.

Інспектори сектору реагування патрульної поліції 
вручили водієві постанову про вчинення правопору-
шення, передбаченого статтею 124 (Порушення пра-
вил дорожнього руху, що спричинило пошкодження 
транспортного засобу та іншого майна) та склали від-
носно нього протокол за частиною 4 статті 130 (Вжи-
вання алкоголю особою, яка керувала транспорт-
ним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди 
за її участю).  Кодексу України про адміністративні 
правопорушення.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

Встановлено, що промислово-інноваційна група 
компаній родини колишнього народного депутата 
України з 2014 року забезпечувала держпідприєм-
ства рф високоефективним та енергозберігаючим об-
ладнанням, необхідним для сталого функціонування 
нафтогазовидобувних, гірничих, металургійних, хі-
мічних, вугільних, транспортних підприємств. При-
мітно, що серед них були структури оборонно-про-
мислового комплексу країни-агресора. Концерн 
посідав друге місце у поставках продукції для ро-
сійських компаній, експортуючи 95% виробленої в 
Україні продукції.

Після повномасштабного вторгнення рф, власни-
ки продовжили співпрацю з агресором, налагодивши 
постачання через підконтрольні іноземні та російські 
фірми-прокладки. Саме ці компанії відправляли «за-
мовлення» українському виробнику нібито для по-
треб третьої сторони з країни-посередника.

З 24 лютого 2022 року за цією схемою до рф по-
ставлено комплектуючих щонайменше на 190 млн 
грн. Проте, після одержання стратегічної продукції, 
«посередники» переправляли її до росії.

Завдяки роботі ДБР, зупинено постачання росій-
ським виробникам:

зброї та боєприпасів (АТ «БПТ «Сибприбормаш», 
рф, Алтайський край, м. Бійськ);

вертольотів, літаків та інших літальних апара-
тів (АТ «Смоленський авіаційний завод», рф, м. 
Смоленск);

космічних апаратів (АТ «Міаський машибудівний 
завод», рф, Челябинська обл., м. Міас);

підприємств критичної інфраструктури російської 
федерації (АТ «Федеральна пасажирська компа-
нія», м. Москва; ФБУ «Адміністрація Волго-Балт», 
м. Санкт-Петербург; ПАТ «Сахаліненерго», м. Юж-
но-Сахалінськ, АТ «Кузбассенерго» та інш.).

У ході проведення слідчих дій на виробництві та 
в офісах концерну, ДБР вилучило чорнову бухгал-
терію, паспорти, печатки та штампи, інші матеріали, 
що підтверджують протиправну діяльність. Серед ін-
шого в одного з керівників заводу та його дружини 
знайшли паспорти громадян рф. Було зафіксоване 
листування фігурантів у месенджерах, з виправдан-
ням російської агресії на кшталт «бедные русские, их 
довели и вынудили», «Украину до конца 2023 забе-
рет рф» тощо. Також за клопотанням ДБР накладе-
но арешти на майно концерну, зокрема на два заво-
ди в Сумах та Полтаві, ТРЦ в Сумах, низку квартир 
у Києві, елітні авто. Загальна вартість вже знайдено-
го становить понад 1 млрд грн.

Крім того, ДБР перевіряє зв’язки бенефіціарів кон-
церну з високопосадовцями вищих ешелонів вла-
ди України, які забезпечували відшкодування ПДВ 
зловмисникам. Проводяться заходи з виявлення не-
обґрунтованих активів у держслужбовців. Готують-
ся підозри за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) 
КК України. Санкція статті передбачає позбавлен-
ня волі до 15 років. Процесуальне керівництво здійс-
нює Офіс Генерального прокурора. За інформацією 
«Полтавщини», мова йде про концерн NICMAS (ра-
ніше відомий під назвою «Укрросметал») з головним 
офісом у Сумах. Завод у Полтаві, який згадується у 
повідомленні ДБР, це Полтавський турбомеханіч-
ний завод. Слідчі Бюро провели обшуки, зокрема, й 
на ПТМЗ. Наразі завод заарештовано. Щодо згада-
них російських паспортів, то їх знайшли у керівни-
цтва концерну в Сумах.

Ян Пругло, «Полтавщина»

До поліції, 20 листопада,  надійшло повідомлен-
ня від місцевих мешканців про виявлення двох за-
мерзлих чоловіків біля лісосмуги між селами Жуки 
й Тахтаулове, Полтавського району. На місце одразу 
прибула слідчо-оперативна група поліції. Одного чо-
ловіка вдалося врятувати.

За попередньою версією слідства, у ніч із 19 на 20 
листопада, два брати, 1980 та 1987 року народження, 
повертались у село до свого місця проживання. Чоло-
віки перебували у стані сп’яніння і дорогою замерзли. 
А вранці 20 листопада їх виявили місцеві мешканці й 
повідомили поліції. На жаль, на той момент молод-
ший чоловік вже не подавав ознак життя і врятувати 
його не вдалося. А старшому викликали карету швид-
кої медичної допомоги, яка доставила його до лікар-
ні. Чоловік отримав серйозне переохолодження. На-
разі за його життя борються лікарі.

За фактом смерті людини слідчим підрозділом від-
ділу №2 Полтавського районного управління поліції, 
за процесуального керівництва Полтавської окруж-
ної прокуратури, розпочато кримінальне прова-
дження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) 
Кримінального кодексу України. Для встановлення 
причини смерті тіло померлого чоловіка направлено 
на судово-медичну експертизу. Обставини події з’я-
совує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

Із початку року працівники державної лісової охо-
рони за 297 рейдів виявили 35 порушників правил 
полювання, одного з них засудили. Про це повідоми-
ли у Полтавському обласному управлінні лісового та 
мисливського господарства.

Через повномасштабну війну росії проти України, 
полювання на території Полтавської області на пе-
ріод воєнного стану заборонено. Таке рішення було 
ухвалено Радою оборони Полтавської області від 19 
серпня 2022 року. Щороку з початку листопада і до 
кінця січня в області триває сезон плювання на ху-
трового звіра.

23 листопада, близько 13:30, до 
правоохоронців звернулась мешканка 
Полтави, яка повідомила, що її 17-річну 
доньку ошукала невідома жінка. Дівчина 
змогла описати зловмисницю, тож невдовзі 
правоохоронці затримали шахрайку.

Зловмисниця шляхом обману заволоділа золотими 
прикрасами потерпілої, коли та поверталась додому 
після навчання. Впродовж години поліцейські вста-
новили та затримали 46-річну жительку Харківщи-
ни, яка раніше вже мала проблеми із законом. Також 
з’ясувалось, що у серпні цього ж року фігурантка по-
грабувала місцеву мешканку, відкрито заволодівши 
ювелірними виробами потерпілої.

Наразі правопорушницю затримано, їй повідоми-
ли про підозру та вирішується питання щодо обран-
ня запобіжного заходу – тримання під вартою.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 4 ст. 
186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) та 
ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримі-
нального кодексу України. Також слідчі перевіряють 
підозрювану на причетність до вчинення інших кри-
мінальних правопорушень на території України. Три-
ває досудове розслідування.

«Полтавщина»

ПОЛТАВСЬКИЙ 
ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ 
ПРАЦЮВАВ НА 
РОСІЮ

ЗНЕСТРУМЛЕННЯ 
РАЙОНУ 
ВНАСЛІДОК ДТП

ВИЯВИЛИ 35 
НЕЛЕГАЛЬНИХ 
МИСЛИВЦІВ

ЗАМЕРЗЛИ ДВОЄ 
ЧОЛОВІКІВ

ОБІКРАЛА 
17-РІЧНУ 
ДІВЧИНУ

Працівники Державного бюро 
розслідувань викрили та блокували 
міжнародний канал постачання 
комплектуючих для військово-
промислового комплексу та об’єктів 
критичної інфраструктури росії. Про це 
повідомили у ДБР.

Співробітники СБУ та Нацполіції знайшли 
велику кількість антиукраїнських матеріалів 
під час безпекових заходів на території 
Почаївської духовної семінарії та Івано-
Франківської єпархії УПЦ (МП).

Зокрема, СБУ виявила літературу, в якій запере-
чується існування українського народу, його мови, 
а також саме право України на державність, і, на-
впаки, наголошується, що це нібито штучно створе-
на держава.

Також Служба безпеки знайшла брошури та книж-
ки ксенофобського і ненависницького змісту з образ-
ливими вигадками про інші національності та релігії.

Більшість літератури – авторства російських діячів 
за видавництва російських друкарень.

Крім того, СБУ вивчає походження зразків сим-
воліки «великого войска Донского», яку виявили в 
одному з підсобних приміщень Івано-Франківської 
єпархії УПЦ (МП). Зокрема, йдеться про шеврони 
цього незаконного збройного формування, яке у 2014 
році допомогло рашистам окупувати частину Доне-
цької та Луганської областей.

Усі ці речові докази є підставою для відкриття двох 
кримінальних проваджень за 161 статтею Криміналь-
ного кодексу України (порушення рівноправності 
громадян залежно від їх расової, національної, регі-
ональної належності, релігійних переконань, інва-
лідності та за іншими ознаками). Наразі всі вони на-
правлені на відповідні незалежні експертизи.

За результатами цих досліджень будуть вживатися 
подальші процесуальні дії.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотриму-
ється принципу неупередженості до діяльності будь-
якої релігійної конфесії та поважає право кожного 
громадянина на свободу світогляду і віросповідання, 
як це визначено Конституцією України.

Пресслужба СБУ

АНТИУКРАЇНСЬКІ 
МАТЕРІАЛИ 
У ЦЕРК ВІ МП
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Про це повідомляє ДП «Прозорро. Продажі» 
у Фейсбуці.

«Усього, за даними публічного модуля аналітики 
в системі Prozorro.Продажі, успішно завершилося 
майже 17 тисяч аукціонів з оренди, які поповнили 
бюджети різних рівнів 95 млн гривень», - йдеться в 
повідомленні.

Водночас, за інформацією компанії, з початку вій-
ни в системі успішно закрилося трохи більш як 5 тис. 
аукціонів з оренди державного та комунального май-
на на суму 29 млн грн.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного 
вторгнення росії в Україну на платформі Prozorro.
Продажі відбулося 9518 успішних аукціонів, що при-
несли до бюджетів різних рівнів 2,99 млрд грн. Ще 
1826 торгів вартістю 3,81 млрд грн чекають на підпи-
сання документів для завершення угоди.

В Україні виробники та магазини переходять на 
бензинові та дизельні генератори через відключен-
ня електроенергії. Таке джерело енергії значно до-
рожче, тому це неминуче вплине на вартість низки 
продуктів.

Як зазначають експерти, відсутність надійного 
електропостачання може спровокувати також дефі-
цит деяких продуктів через скорочення виробництва.

Зокрема, на полицях магазинів здорожчають ово-
чі, тому що овочесховища потребують постійного під-
ключення до електроенергії.

У Всеукраїнській аграрній раді повідомлять, що пе-
рехід на генератори призведе до здорожчання лише 
за енергоносіями учетверо, адже:

дизпаливо коштує близько 50 гривень за літр;
на виробництво одного кіловата електрики йде пів 

літра палива, тобто 25 гривень.
У результаті це позначиться на собівартості збері-

гання овочів, які додадуть у ціні 15-20% ще до зими.
Також відсутність електропостачання вдарить по 

молочній галузі. У Союзі молочних підприємств 
України розповіли, що перехід на генератори при-
зведе не тільки до зростання вартості молочної про-
дукції, а підкосить усю галузь. Оскільки це:

скоротить обсяги виробництва;
зменшить заробітні плати співробітників 

підприємств;
знизить податкові надходження;
виникне дефіцит молочної продукції;
збільшиться імпорт іноземної продукції;
зменшиться прийом молока молокозаводами;
скоротиться поголів’я корів через відсутність збу-

ту молока.
UBR

Генеральний директор компанії YASNO Сергій Ко-
валенко розповів, яким чином ускладнення погодних 
умов впливає на ситуацію з енергопостачанням. Про 
це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафо-
ну, коментуючи питання про те, в якому стані на те-
пер енергетичні мережі країни.

«По тих регіонах де оперує YASNO, ми знаємо, що 
ситуація досить складна ще залишається. Наскіль-
ки я розумію, по всіх регіонах країни вона теж дуже 
складна, але контрольована. Енергетики з мереж дер-
жавних і приватних компаній роблять все можли-
ве для відновлення. Треба зазначити, що у Києві та 
на Київщині в другу чергу після ворога, нам заважає 
погода. За останній тиждень маємо складні погодні 
умови, і це різко збільшило кількість аварій. Це ло-
кальні аварії, але вони впливають на систему. Тому це 
така проблема, яка прийшла із зимовою негодою», - 
акцентував Коваленко.

Він пояснив, що окрім локальних аварій, засто-
сування анонсованих у столиці обмежень електро-
енергії побутовим споживачам пов’язане з дефіци-
том генерації.

«Треба зазначити, що теперішній дефіцит у першу 
чергу пов’язаний із генерацією... Наприклад, сьогодні 
в нас десь є 600 МВт, при потребі 1 тис. 300. З цих 600 
МВт, 300 МВт потрібно для критичної інфраструк-
тури, яку не можна відключати – це лікарні, полого-
ві будинки, комунальні підприємства. Для нас, кін-
цевих споживачів, залишається всього лише близько 
300 МВт споживання. Тому коли мережі кажуть, що 
будуть подавати світло по 2-3 години пару разів на 
добу, то вони мають на увазі, що ці 300 МВт потріб-
но розподілити між споживачами так, щоб всі спожи-
вачі впродовж доби були зі світлом»,- зазначив Ко-
валенко. Він додав, що для збалансування ситуації в 
енергосистемі потрібно зменшити дефіцит генерації. 
«На мій погляд, відсотки зменшення дефіциту зале-
жать від запуску атомної генерації. Маю надію, що за 
декілька діб ситуація покращиться. Треба зазначити, 
що персонально я думав, що тиждень почнеться з не-
величким дефіцитом, але він почався з досить вели-
ким дефіцитом і ми бачимо, що застосовуються екс-
трені обмеження», - сказав Коваленко.

Тож область може споживати лише трохи біль-
ше ніж 50% від тої потужності, яку вона викорис-
товувала у звичайному режимі. Про це повідомляє 
«Полтаваобленерго».

Починаючи з 24 листопада у першу чергу, електро-
енергія подається у військові частини, об’єктам кри-
тичної інфраструктури, лікарням та соціально значи-
мим об’єктам і побутовим споживачам.

Але через обмеження потужності Полтавщини, де-
які підприємства залишаються без електроенергії. 
У обленерго закликають керівників підприємств за 
можливості, перевести роботу компаній на нічний 
час.

Віднедавна оператор надає «Полтаваобленерго» лі-
міти споживання електроенергії в області, а не кіль-
кість мегават, які потрібно обмежити. Диспетчери 
обленерго отримують показник і запроваджують схе-
ми відключень, які дозволять дотримуватися вста-
новленої норми споживання: планові чи аварійні.

Керуючись статтею 30 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», статтею 7, абзацом 
першим статті 43 Закону України «Про автомобіль-
ний транспорт», Порядком проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті за-
гального користування, що затверджений  постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року 
№1081 (далі - Порядок), виконавчий комітет Гадяць-
кої міської ради, як організатор перевезень, оголошує 
про проведення конкурсу з визначення пасажирсько-
го перевізника на приміський автобусний маршрут за-
гального користування «Гадяч – Малі Будища»,  що 
не виходить за межі території Гадяцької міської тери-
торіальної громади (далі - Конкурс). 

Об’єкт конкурсу: 

Умови конкурсу: перевізник - претендент повинен:
- мати автобуси, що відповідають категоріям - М2, 

М3 і класу - А,В,І,ІІ,ІІІ, відповідно до Порядку ви-
значення класу комфортності автобусів, сфери їхньо-
го використання за видами сполучень та режимами 
руху, затвердженим наказом Міністерства транспор-
ту та зв`язку України від 12 квітня 2007 року №285; 

- мати достатню кількість транспортних засобів 
для виконання перевезень та достатню кількість ре-
зервних автобусів, які повинні бути не нижче за по-
казниками категорії, класу, комфортності основних 
автотранспортних засобів, які пропонуються для об-
слуговування маршруту;

- забезпечувати здійснення пільгових перевезень; 
- мати рухомий склад, що за технічними та еколо-

гічними показниками, пасажиромісткістю відповіда-
ти вимогам чинного законодавства у сфері автомо-
більного транспорту;

- забезпечити роботу не менш як одного транспорт-
ного засобу, пристосованого для перевезення осіб з об-

меженими фізичними можливостями. Вказаний спе-
ціальний транспорт має виконувати не менше одного 
рейсу  в будь-який день тижня;

- перевезення пасажирів на маршрутах здійснюва-
ти відповідно до державних соціальних нормативів у 
сфері транспортного обслуговування населення.

Детальніше з Умовами конкурсу можна ознайоми-
тись на сайті Гадяцької міської ради за посиланням: 
https://hadiach-rada.gov.ua/news/1642604527/

Детальну інформацію про об’єкт Конкурсу, ви-
моги до автомобільного перевізника можна от-
римати за адресою: м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 3,  
каб. 11, у робочі дні.

Кінцевий термін прийняття документів для участі 
у Конкурсі - 27 грудня 2022 року до 16:00 (включно).

Документи для участі у Конкурсі передбачені пунк-
том 29 Порядку подаються до відділу містобудуван-
ня, архітектури, ЖКГ та будівництва Гадяцької місь-
кої ради за адресою: м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 3, 
каб. 11. 

Графік роботи: з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, 
п’ятниця - з 8:00 до 16:00. Перерва на обід з 12:00 до 
13:00.

7. Бланки документів для участі у Конкурсі можна 
отримати за вищезазначеною адресою. 

Засідання конкурсного комітету відбудеть-
ся 10 січня 2022 року о 10:00 годині у залі засі-
дань Гадяцької міської ради за адресою: м. Гадяч,  
вул. Лесі Українки, 2.

Плата за участь у конкурсі відсутня.
Телефон для довідок з питань проведення конкурсу 

– (05354) 2-14-57 та  електрона адреса: arh_hadiach@
ukr.net

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

ЛОКАЛЬНИХ АВАРІЙ 
СТАНЕ БІЛЬШЕ

Номер 
маршруту 

об’єкта 
Конкурсу

Назва 
маршруту

Назва 
кінцевої 
зупинки

Кількість 
оборотних 

рейсів

Кількість 
автобусів для 
забезпечення 
перевезень

Режим руху
Періодичність

виконання 
перевезень

116-2 Гадяч-Малі 
Будища Малі Будища 6 2 Регулярний Постійно, 

щоденно

ОГОЛОШЕННЯ про проведення 
конкурсу з визначення пасажирського 
перевізника на приміський автобусний 
маршрут загального користування 
«Гадяч - Малі Будища», що не виходить 
за межі території Гадяцької міської 
територіальної громади

«УКРЕНЕРГО» 
ОБМЕЖУЄ 
ПОЛТАВЩИНУ ПО 
ПОТУЖНОСТІ 

МАГАЗИНИ 
ЧЕРЕЗ БЛЕКАУТИ 
ПЕРЕХОДЯТЬ НА 
ГЕНЕРАТОРИ: ЩО 
МОЖЕ ПОДОРОЖЧАТИ

ОНЛАЙН-АУКЦІОНИ 
З ОРЕНДИ 
ПОПОВНИЛИ 
БЮДЖЕТИ НА  
95 МІЛЬЙОНІВ
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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 

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

Цілодобово

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ.ТЕЛИЦЬ.

Тел. 0509319593, 0982347037
(Іван Миколайович)

тел.тел. 093 0106631 093 0106631

КУПИМО КУПИМО 
ПАЇПАЇ

Тел. 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

Тел. 066 629 64 05

КУПЛЮ СВИНЕЙ
ДОРОГО
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«Гадяцький Борщ» роблять надзвичайно корисну 
справу: готують смаколики для наших захисників. Га-
дяцький ліцей №1 імені Олени Пчілки долучився та-
кож: батьки, учні, працівники ліцею почали збирати 
овочі. Далі закипіла робота: у міру надходження ово-
чів, ми чистимо, натираємо, подрібнюємо і віддаємо 
на сушку і фасування. Дякуємо усім, хто допомагав! 
Не припиняємо акцію. Тому чекаємо ще овочів, щоб 
нашим котикам-захисникам було смачно.

Зі сторінки Ольги Шаманської у ФБ

Щорічно, 6 грудня, українці вітають військовос-
лужбовців усіх видів військ у складі ЗСУ: Сухопут-
них, Повітряних, Військово-морських сил, Десант-
но-штурмових військ та Сил спеціальних операцій. 
Волею випадку чи збігом обставин, саме у дату по-
чатку Першого зимового походу в 1919 році парла-
мент вже незалежної України прийняв закони «Про 
оборону України» і «Про Збройні Сили України», які 
мали стати продовжувачами славних бойових тради-
цій українського війська, зокрема і Армії УНР. У цей 
же день було затверджено текст військової присяги.

Україна успадкувала від СРСР одне з найпотуж-
ніших угруповань військ у Європі, оснащене ядерною 
зброєю та відносно сучасними зразками озброєння та 
військової техніки. Але за понад 20 років незалежнос-
ті українська армія була майже знищена. Впродовж 
десятиліть відбувалися масові скорочення кадрових 
військовослужбовців, дехто з військових сам у відчаї 
кидав службу, не бачачи в армії жодної перспективи. 
Крім внутрішніх чинників додалися й зовнішні: увесь 
цей час Україні доводилося долати шалений тиск ро-
сії, яка всіляко противилася створенню в нашій краї-
ні дієздатних Збройних сил.

Переломним моментом в історії сучасної україн-
ської армії стали події 2013-2014 років: Революція 
Гідності, окупація Криму та частини сходу України. І 
попри тотальну руїну в армії, зради, втрати, шалений 
тиск і підступність ворога, українським військовим 
вдалося відстояти незалежність батьківщини й захи-
стити народ від агресора.

Сьогодні ж, українські військові понад 9 місяців 
успішно боронять територію країни від навали оку-
пантів. Сьогодні ЗСУ – це армія сильних, відважних, 
мужніх захисників, які до останнього подиху готові 
захищати рідну державу. Наші воїни є прикладом не-
зламності духу, самовідданості та віри в рідну держа-
ву, в її майбутнє. Світ чекав поразки наших Збройних 
Сил за кілька днів повномасштабного вторгнення. Але 
цього не сталось. Кількість програла і продовжує про-
гравати якості.

Український військовий вже став культовим пер-
сонажем серед українців: за час війни створена не-
ймовірна кількість історій, жартів, картинок, фото та 
відеороликів. Тепер, діти фанати не Людини-Паву-
ка чи Бетмена, а військовослужбовця ЗСУ. Щодня, 
мільйони українців дякують Збройним силам, вго-
лос чи подумки, за спокійний сон, за кожне звільне-
не село, за кожну збиту ракету та за кожного знище-
ного окупанта. 

Висока майстерність українських військових від-
значена і за кордоном – експерти та інструктори від-
мічають дуже високі показники влучності з будь яких 
видів озброєння. Наша армія продовжує отримувати 
все більше нової високотехнологічної зброї та швидко 
навчається її використовувати. Наразі, Україна знахо-
диться найближче до вступу в НАТО із початку неза-
лежності. Деякі країни-партнери вже затвердили кан-

дидатуру нашої країни на вступ до військового блоку.
Та ми перемагаємо не тільки сучасною зброєю, а й 

тим, що створене десятиліття тому. Як приклад: збит-
тя надсучасного СУ-35м рашистів звичайною «Іглою 
1» 1981 року випуску, збиття бойових гелікоптерів з 
протитанкової «Стугни» чи знищення танка самороб-
ною вибухівкою. Не можемо забути і про геніальних 
стратегів та рішучих командирів, які використовують 
різні тактичні прийоми для побудови надійної оборо-
ни та успішних наступальних дій.

Народ став надійним тилом для військових. На-
певно, немає такого свідомого громадянина, який би 
не задонатив на допомогу ЗСУ. Потужний волонтер-
ський рух в тисячний, а може і у мільйонний раз довів, 
що дня нас немає нічого неможливого. Для україн-
ських волонтерів немає слова «не можу» чи «не має», 
є лише слово «потрібно», а якщо потрібно – значить 
буде.

Окрім живих, згадаємо і полеглих: 6 грудня – свято 
пам’яті тисяч відважних воїнів, які віддали свої жит-
тя за незалежність, волю, суверенність та неподіль-
ність нашої держави. Герої не вмирають. Вони будуть 
продовжувати жити у наших серцях, як і тисячі заги-
блих пращурів, що боронили свою рідну землю. По-
стать військовослужбовця ЗСУ вже навіки вкарбова-
на у історію, у генетичний код нації.

День Збройних сил України — це свято на честь тих, 
хто нині захищає територію нашої країни від ворогів, 
піклується про безпеку та зміцнення обороноздатно-
сті Української держави. Це свято хоробрих, завдяки 
незламному духу яких наша країна досі лишається су-
веренною, незалежною державою. 

Звертаємось до солдатів і офіцерів, які щодня щиро, 
вірою і правдою служать Українському народові. 
Українське військо сильне вами. Тож прийміть щирі 
вітання з Днем Збройних Сил України!

Козацької мужності, дідівської гідності, батьківської 
мудрості, незламної сили волі та віри у власні сили та 
свій народ.

Слава Україні!
Влад Лидзарь

Доки росіяни раділи, що ми сидимо без світла і те-
пла – волонтери продовжували свою роботу. Із само-
го ранку у приміщенні їдальні Гадяцького ВПАУ ви-
готовляли окопні свічки. Відсутність світла ніяк не 
завадила роботі волонтерів, які переплавили та за-
лили у ємності більше 40 кілограм воску та парафіну.

«Дякую гадяцьким підприємцям за зібрані гроші на 
парафін, за віск спасибі Ніні Котляр, Віталію Сивашу, 
за віск і баночки велике дякую учню 4-Б класу Єгору 
Самченку, в нього батько теж на війні.

Велике спасибі за надане приміщення директору 
Гадяцького ВПАУ О. Мигалю. 

Разом до перемоги!» – йдеться у повідомленні.

Інформація зі сторінки Ірини Яременко у Фейсбук

УКРАЇНЦІ І 
Є СВІТЛО

ВИ ЗА НАС СТІНОЮ,  
МИ ЗА ВАС ГОРОЮ 

ПОСТ ВДЯЧНОСТІВітаємо
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БУДИНКИ
Продаж

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

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

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

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

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

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

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

	� БУДИНОК, с. Лисівка, газ, 
вода у дворі, господарські спо-
руди, з/д. Детальніше по теле-
фону. Тел. 0505449665

КВАРТИРИ
Продаж

 

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

	� 3-КІМН.кв., р-н Сарського, 3/5 
поверх, з/п 61,8 м.кв., індивіду-
альне 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 теле-
фону. Тел. 0503224482

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

	� 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.

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

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

ЗНІМУ
	� КВАРТИРУ	1-3 кімнатну, сім’я 

із 4-х осіб. Тел. 0687373889

ЗДАМ

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.

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

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

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

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

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

	� ГАРАЖ, центр міста, р. 
6,5х4,5м. Тел. 0951871769

	� ЖИТЛО	на тривалий термін. 
Тел. 0932041362

	� КВАРТИРА. Тел. 
0955353412

ГАРАЖІ
Продаж

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

АВТО
Продаж

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

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

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

МОТО
Продаж

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

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

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� ДИСКИ колісні R-15, 4 шт., 
до Skoda Octavia, розболтовка 
5х100. Тел. 0662143450

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

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

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� 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 

	� КРІСЛО розкладне, 
хороший стан. Ціна договірна. 
Тел. 0951588395

РІЗНЕ
Продаж

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

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0669568122

	� ЗЕРНО кукурудзи, ячменю, 
пшениці 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

	� ПРИЧЕПИ до легкових авто-
мобілів, нові. Доступні ціни. Тел. 
0957800937, 0678357766

	� ПРАТ»	Гадяцьке	буряко-
господарство»	реалізує	від-
ходи	пшениці. Ціна 2 грн./
кг. Звертатися за телефоном 
0665054399

	� БУРЯК кормовий. Велосипед 
дитячий, гарний стан. Тел. 
0990385113

	� ПРИЧЕП до мотоблока і 
мотоцикла. Тел. 0951087235

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

	� ПШЕНИЦЯ, кукурудза. Тел. 
0502187310

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

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

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

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

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА	автомат 
«Атлант». Ціна договірна. Тел. 
0957423588, 0684830471

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

	� ДРОВА. Тел. 0986599869
	� ТЕЛЕВІЗОР. Холодильник. 

Все у гарному стані. Недорого, 
с. Лютенька. Тел. 0950900328. 

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

	� КАРТОПЛЯ дрібна, буряк 
кормовий. Тел. 0505110119. 

	� ПЛИТА газова, 4-кам-
форна. Хороший стан. Тел. 
0960071789.

	� БУРЯК кормовий, недорого. 
Тел. 0992746355. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0661464510.

	� ХОЛОДИЛЬНИК, теле-
візор, 4-камфорна газова 
плита, таганок, пральна машина 
«Донбас», «Малютка», вело-
сипед. Тел. 0662000908. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна, буряк 
червоний (столовий). Тел. 
0669454582.

	� ДВЕРІ міжкімнатні (комплект), 
одвірки, завіси, скло візерун-
часте. Фабричний колір «оріх», р. 
2х0,7м. Тел. 0952563138. 

	� ДИВАН б/в, недорого. 
Килими. Швейна машинка, піа-
ніно. Різні каструлі, тари. Тел. 
0502045073. 

	� ЕЛЕКТРОДВИГУН 3-фазний, 
2 шківи, на циркулярку. Тел. 
0669666015.

	� СТІЛ кухонний і 4 табуретки, 
ліжко односпальне, стіл розд-
вижний, швейна машинка «Чайка 
142-М». Тел. 0932041362. 

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

ТВАРИНИ
продаж

	� БИЧОК молочного віку. Тел. 
0665737580. 

	� 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

	� КОРОВА, тільність 5 місяців. 
Тел. 0972974574

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

Тел. 0994956094, 0681653492
	� ТЕЛЯ (теличка) молочного 

віку. Вік 10 днів. Тел. 0995427520.
	� 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-кан-
форний, під природній газ. Тел. 
0956918193 (Людмила)

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

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

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові 
плити, пральні машини, телеві-
зори у робочому та неробочому 
стані. Тел. 0662000908

	� ГАЗ-53	з гідравлічним підйом-
ником кузова у гарному стані. 
Тел. 0997648724

ЗНАЙОМСТВА

	� ЧОЛОВІК,	66	років, 168/70, 
познайомиться з худорлявою, 
одинокою, покірливою жіночкою 
до 60 років, готовою до сімей-
ного життя, можливо пере-
селенкою, готовою до пере-
їзду в село з усіма зручностями. 
Тел. 0994811302, 0986304181 
(Василь)

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	муль-
тиварок,	мікрохвильовок,	
пилососів,	хлібопічок	та	іншої	
побутової	техніки.	Ремонт	
електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, каналі-
зація. Встановлення лічильників, 
бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій). (14)

	� 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 
складності. Тел. 0502300290 
(Юрій)

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ.	Вантажні 
перевезення ЗІЛ-САМОСКИД. 
Привезу: пісок, щебінь, гран-
відсів. Вивезу сміття, тощо. 
Доставка по місту та району. Тел. 
0667030045, 0987650405

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ. Вантажні 
перевезення	по місту та району. 
Вивезу сміття. Привезу пісок, 
щебінь, гранвідсів та інше. Тел. 
0508383313, 0677019393

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	муль-
тиварок,	мікрохвильовок,	
пилососів,	хлібопічок	та	іншої	
побутової	техніки.	Ремонт	
електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

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

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

5.01.2023

0501881470
	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	муль-
тиварок,	мікрохвильовок,	
пилососів,	хлібопічок	та	іншої	
побутової	техніки.	Ремонт	
електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

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

	� РЕМОНТ	ТА	МОНТАЖ вну-
трішньої електропроводки. Вста-
новлення УЗО. Тел. 0667462853, 
0960575617

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

РОБОТА
 

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

 � На роботу потрібен АВТОС-
ЛЮСАР. Тел. 0669958030

	� ШУКАЮ	ВОДІЯ з катего-
рією С, E на DAF euro 3, само-
скид (зерновоз). З/п залежить 
від здійснених рейсів. Деталі за 
телефоном. Тел. 0958244752

 � На роботу потрібні БЕТО-
НУВАЛЬНИКИ, бажано бри-
гада (бетонування доріг). Досвід 
роботи обов’язковий. Тел. 
0631033027, 0990506137

 � Підприємству на постійну 
роботу потрібен МАШИ-
НІСТ	АВТОМОБІЛЬНОГО	
КРАНА з досвідом роботи. Тел. 
0951915639

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

 � Пропонуємо роботу ОХО-
РОНЦЯ (чоловіки та жінки), вах-
товий метод 15*15 діб. Проїзд, 
проживання за рахунок фірми. 
Заробітна плата від 5000 грн. 
за вахту. Тел. 0668008713, 
0674627014 
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м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ
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0679699120Те
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корів, тільних телиць, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово
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КУПЛЮ
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Війна внесла свої корективи, і українці не повною 
мірою дотримуються протиепідемічних обмежень, 
знизилася кількість тестувань і вакцинацій. Це може 
спричинити значно інтенсивніше поширення хвороби 
порівняно з попередніми роками.

Недотримання протиепідемічних заходів, низький рі-
вень тестування та нові хвилі поширення COVID-19 у 
світі можуть стати причиною більш інтенсивного епід-
сезону (жовтень 2022 – травень 2023) в Україні порів-
няно з минулим роком. Це спричинить зростання кіль-
кості випадків захворювання на COVID-19.

Є два дієві інструменти запобігання поширенню 
COVID-19:

1. Вакцинуватися. Це єдиний шанс захиститися від 
важкого перебігу хвороби. Для цього потрібно:

- звернутися до найближчого медичного закла-
ду / знайти пункт вакцинації за лінком https://bit.ly/
vaccinationpoints або на гарячій лінії 1677;

- взяти паспорт;
- прийти й отримати щеплення.
Отримати своє щеплення від COVID-19 можна в 

будь-якому закладі первинної медичної допомоги, не-
залежно від наявності декларації з лікарем і типу дози 
(першої, другої чи бустерної).

Звертаємо увагу, що в деяких населених пунктах пра-
цюють мобільні бригади з вакцинації.

2. Зробити тест у разі появи симптомів ГРВІ і, якщо 
він позитивний, – самоізолюватися.

Як? Зателефонувати сімейному лікарю або звернути-
ся до найближчого медичного закладу та отримати на-
правлення на безоплатне тестування або швидкий тест.

У разі появи симптомів ГРВІ (підвищеної темпе-
ратури, головного болю, втоми, кашлю, болю в горлі, 
чхання, нежитю) зверніться до найближчого медич-
ного закладу й отримайте направлення на безоплат-
не тестування або швидкий тест. Якщо лікар із яки-
хось причин відмовляється надати таке направлення 
— звертайтеся до Контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19. 
За матеріалами сайту Центру громадського здоров’я.

Ігор Пересічанський, лікар-епідеміолог Гадяцького  
ВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як пра-
цюватимуть українські лікарні в умовах відсутності 
електроенергії. 

Лікарні не зачинятимуться навіть в умовах блека-
уту. Однак медустановам необхідно буде скоротити 
кількість приміщень, що використовуються.

Оптимізація приміщень дозволить легше пройти 
осінньо-зимовий період, зокрема після настання 
сильних холодів.

«Коли менша площа, її простіше опалювати, вико-
ристовуючи джерела живлення, якщо буде відклю-
чення від централізованого теплопостачання», – за-
значив міністр.

У свою чергу, в Полтавській ОВА повідомили, що 
попри аварійні вимкнення світла, медицина області 
працює. В лікарнях пацієнти отримують усю необ-
хідну допомогу – ургентну й планову. «Швидкі» ви-
їжджають на виклики. 

«БМ»

На період дії воєнного стану на території України 
процедура проведення медико-соціальної експертизи 
спрощена. МСЕК здійснює свої функції за принципом 
екстериторіальності.

Якщо ви маєте інвалідність і не можете пройти обсте-
ження й оформити направлення на МСЕК, строк пов-
торного огляду вважається продовженим на весь час дії 
воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припи-
нення/скасування. Всі виплати та пільги зберігаються 
за вами до закінчення строку проходження повторно-
го огляду. 

Якщо рішення, яке прийняла медико-соціальна екс-
пертна комісія не влаштовує, ви можете оскаржити таке 
рішення протягом одного місяця. Оскарження можна 
подати до самої комісії або центральної чи обласної ко-
місії. Після цього буде проведений повторний огляд і 
винесене нове рішення.

У випадку повторної незгоди з прийнятим рішенням, 
його можна оскаржити у Центральній МСЕК МОЗ 
України.

У складних випадках Центральна медико-соціаль-
на експертна комісія МОЗ, обласна, центральна місь-
ка комісія та МОЗ можуть направляти осіб, які зверта-
ються для встановлення інвалідності, для проведення 
медико-соціального експертного обстеження до клініки 
Українського державного науково-дослідного інститу-
ту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро) 
та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів 
(м. Вінниця). 

Після обстеження науково-дослідні установи склада-
ють консультативні висновки, які для комісії мають ре-
комендаційний характер.

Рішення комісій усіх рівнів можна оскаржити в суді в 
установленому законодавством порядку.

Якщо під час проходження медико-соціальної екс-
пертної комісії порушують ваші права, зокрема у вас ви-
магають гроші за проходження МСЕК, 

звертайтеся телефоном на гарячу лінію МОЗ: 
0800602019. 

«МОЗ»

У Полтавському обласному онкодиспансері вже за-
вершуються ремонтні роботи в спеціальному бунке-
рі для американського обладнання. Про це повідомив 
голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Унікальність цього апарату в тому, що він опромі-
нює будь-яку локалізацію пухлини, не вражаючи здо-
рові тканини. Застосовувати його можна при всіх ви-
дах онкозахворювань.

«БМ»

«Прийде день, коли будь-хто зможе купити пеніци-
лін у будь-якому магазині, і від неправильного вико-
ристання бактерії стануть резистентними до пеніци-
ліну», — сказав свого часу Александер Флемінг, який 
відкрив перший антибіотик ще 94 роки тому.

Відтоді відкрито або синтезовано сотні препаратів 
для лікування не тільки бактеріальних, але і гриб-
кових інфекцій, вірусних захворювань та інфекцій 
спричинених найпростішими та гельмінтами. З їх-
ньою допомогою вдалося врятувати мільйони люд-
ських життів.

Проте в медалі завжди є зворотна сторона — че-
рез широку доступність, самолікування й некваліфі-
коване призначення антибіотики вже до 2050 року 
можуть стати причиною смерті близько 10 млн лю-
дей щороку. Усе через розвиток стійкості в бактерій, 
грибів, вірусів до антимікробних препаратів, до яких 
вони раніше були чутливими.

Як наслідок — лікування бактеріальних інфекцій-
них хвороб (пневмонії, туберкульозу та інших) стає 
важчим: період госпіталізації збільшується, зроста-
ють медичні витрати та показники смертності.

Це проблема світового масштабу. Уже зараз, за да-
ними ВООЗ, у світі щорічно від резистентних до ан-
тибіотиків інфекцій помирає близько 700 тис. лю-
дей. Особливо поширена антибіотикорезистентність 
у країнах із низьким та середнім рівнем доходу, до 
яких можна віднести й нашу державу.

Стійкість бактерій до антибіотиків — це явище за-
кономірне. Однак, якщо створити сприятливі умо-
ви, то цей процес пришвидшиться. Наприклад, що 
частіше використовується антибіотик, тим швидше 
з’являються та розмножуються бактерії, які втрати-
ли чутливість до нього.

Власне, головна причина появи резистентних бак-
терій — це безвідповідальне вживання антибіоти-
ків. Якщо препарати приймати не за призначенням, 
то наслідки будуть неминучими: з кожним вживан-
ням препарату з усіх існуючих бактерій якісь будуть 
виживати. Нове ж покоління цих бактерій уже буде 
нечутливим до цього антибіотика наступного разу.

Відповідальність лежить як на людях, які займа-
ються самолікуванням, так і на працівниках фар-
мацевтичного бізнесу, які не інформують клієнтів 
про наслідки купівлі антибіотиків без призначен-
ня. На жаль, трапляються і випадки, коли лікар при-
значає антибіотики в ситуаціях, коли цього можна 
уникнути.

Дослідження та відкриття нових антибіотиків три-
вають. За цей час ще більше бактерій стане резис-
тентними до препаратів. Щоб уповільнити цей про-
цес, кожен може зробити свій внесок — відповідально 
ставитися до вживання антибіотиків, не займатися 
самолікуванням та поширити цю інформацію серед 
свого оточення.

За матеріалами сайту Центру громадського здоров’я 
Ігор Пересічанський, лікар-епідеміолог Гадяцький ВП ДУ 

«Полтавський ОЦКПХ МОЗ»

ЛІНІЙНИЙ 
ПРИСКОРЮВАЧ ДЛЯ 
ЛІКУВАННЯ РАКУ

ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА 
ДОПОМОГА 
ПРАЦЮЄ В УМОВАХ 
ЗНЕСТРУМЛЕННЯ 

В управлінні ДСНС України у Полтавській 
області повідомили, що у разі відсутності 
зв’язку по лініям «101», «112», «102», 
«103», «104», звертайтеся за номерами:
СЛУЖБА ПОРЯТУНКУ «101», 
«112» – 0666174068;
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ «102» – 
0503216028, 0503216031, 0500700942, 
0505300736, 0993900689, 0993900695, 
0993900698, 0500701102, 0500701127;
ШВИДКА «103» – (0532) 56-
04-35, 56-19-71, 56-02-25;
АВАРІЙНА СЛУЖБА ГАЗУ «104» – 
(0532)50-10-13, 50-11-42, 50-14-03.

АНТИБІОТИКИ – 
ДРУГ ЧИ ВОРОГ

COVID-19 НЕ ЗНИК 
З НАШОГО ЖИТТЯ 

ЯК ОСКАРЖИТИ 
РІШЕННЯ МСЕК

У Полтавській області станом на 27.11.2022р. 
захворюваність на гострі респіраторні 
інфекції (включно з COVID-19) не перевищує 
базовий рівень (епідемічний поріг - 521,9).

За попередній 47тиждень в області на гострі респі-
раторні інфекції захворіло 3438 осіб, показник захво-
рюваності – 243,9 на 100 тисяч населення, що на 53% 
нижче базового рівня (епідемічного порогу). Дітей 
захворіло 1513, що складає 44% від усіх захворілих. 
Госпіталізовано 89 хворих, що складає 2,6% від кіль-
кості захворілих.

Проти грипу в області щеплено 1632 осіб в т.ч. за ос-
танній тиждень - 98 осіб.

У Гадяцькому районі за попередній тиждень на ГРІ 
захворіло 93 особи, з них дітей- 44 (47,3%). Випадків 
грипу не зареєстровано. 

Показник захворюваності на ГРІ серед населення 
району цього тижня 180,7 (на 100 тис. населення), по 
м. Гадяч 191,7 (на 100 тисяч населення), 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»

СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ 
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Крамниці мережі «Торгсин» — сумний 
символ Голодомору. Вони уособлювали все 
те вороже, із чим боровся соціалізм. Їхня 
робота — це звичайний грабунок, здійс-
нений під егідою та за цілковитого спри-
яння влади. Відібраних у людей коштов-
ностей і валюти вистачило, щоб придбати 
обладнання для найбільших підприємств 
перших сталінських п’ятирічок. Тимчасом 
мільйони радянських громадян перекона-
лися, що «хліб — дорожчий за золото», - 
про це йдеться у науковій роботі Миколи 
Гороха, кандидата історичних наук.

«Росія гібнєт, 
Сталін істрєбляєт народ»
«Біля дзеркальних дверей торгсину на 

Смоленському ринку з’явився цибатий 
громадянин у картатому костюмі, а з ним 
— чорний здоровецький кіт», — йдеться 
у 28 розділі роману Михайла Булгакова 
«Майстер і Маргарита». Далі автор описує 
внутрішній простір установи: «Сотні суво-
їв ситцю найбагатших малюнків», «шифо-
ни і сукна франчі», «стоси взуттєвих коро-
бок» — і все це під акомпанемент музики з 
патефона.

— Чудова крамниця! Вельми і вельми 
добра крамниця! — констатував персонаж 
роману Коров’єв, той самий «громадянин 
у картатому костюмі».

У перше десятиліття свого існування Ра-
дянський Союз організував пришвидше-
ну військово-промислову модернізацію. 
Однак фінансів бракувало. Щоб завезти 
в країну необхідне обладнання, була по-
трібна валюта. Її давав експорт сировини 
і продовольства, видобуток золота. А ще 
— спецоперації співробітників Об’єднано-
го державного політичного управління. У 
боротьбі з «чорним» ринком та «укривате-
лями валюти» вони вдавалися до обшуків, 
арештів, конфіскацій і навіть розстрілів. 

Влітку 1930-го в магазинах системи мос-
ковської торгівлі з’явився відділ із загад-
ковою назвою «Торгсин». Через півроку 
організація отримала статус всесоюзного 
об’єднання. Назву утворювало російське 
словосполучення «торговля с иностран-
цами». Хоча народ розшифровував по-ін-
шому: українською — «Торгують синами 
нашими», російською — «Товарищи, осте-
регайтесь! Россия гибнет, Сталин истре-
бляет народ».

Первісне завдання цих крамниць — об-
слуговувати закордонних моряків і ту-
ристів. За товари вони розраховували-
ся валютою — у документах її називали 
«ефективною». Але вже 14 червня 1931 
року Наркомат фінансів СРСР відкрив до-
ступ до «Торгсину» і радянським громадя-
нам. Вони могли купувати «торгсинівські» 
товари за золоті монети дореволюційного 
карбування.

Наступний крок — обмін товарів на по-
бутове золото. Його зневажливо називали 
«брухтом». Ідею таких операцій припису-
ють директору московського універмагу 
«Торгсин» № 1 Єфремові Курлянду. Екс-
перти Народного комісаріату Робітни-
чо-селянської інспекції стверджували, 
що золоті обручки, сережки, браслети, 
хрестики втратили своє побутове значен-
ня і споживчу вартість. Натомість держа-
ва може використати їх, щоб фінансувати 
індустріалізацію.

Ціна коштовностей
Дозвіл на операції із золотом організа-

ція отримала 10 грудня 1931 року. Прийма-
ли все, окрім церковного начиння. Його 
вважали націоналізованим ще у 1920-х. 
Хто приносив у «Торгсин» Розп’яття чи 
шати ікон, мав бути затриманий як злодій. 

Міліція передавала до крамниць системи 
переліки викрадених речей із докладни-
ми описами. Від грудня 1932 року у вели-
ких містах скуповували побутове срібло та 
срібні монети дореволюційного карбуван-
ня. Через кілька місяців практику пошири-
ли на всю країну. У серпні 1933 року дозво-
лили приймати діаманти. Наступного року 
— платину. Один грам хімічно чистого зо-
лота в «Торгсині» коштував 1 карбованець 
29 копійок. Спочатку це відповідало світо-
вій вартості. Іноземну золоту монету без 
дефектів приймали за паритетом згідно зі 
спеціальною таблицею Держбанку. Дефек-
тну монету купували за вагою.

На початку 1934 року ціна на золото у 
світі зросла майже удвічі. «Торгсин» цін не 
змінив. Це дало змогу в наступні два роки 
отримати додатковий прибуток — понад 
27 мільйонів карбованців. Крім того, об-
мінний курс долара в СРСР був штучним. 
Власникам золота мали сплачувати що-
найменше уп’ятеро більше. Те саме було зі 
сріблом. Зростання його вартості на світо-
вих ринках не позначилося на цінах орга-
нізації, відвідувачам недоплачували до 40 
% вартості.

Арешт у крамниці
Очевидці Голодомору 1932—1933 років із 

сумом згадували свій нехитрий скарб, зда-
ний у «Торгсин»: золоті обручки, сереж-
ки, срібні натільні хрестики, чайні ложки, 
нагороди з коштовних металів. Сам візит 
до крамниці був виявом неабиякої сміли-
вості. 14-річного Миколу Неліна з села 
Хортиця Чернігівської області мати дбай-
ливо збирала в дорогу до Прилук, де діяв 
«Торгсин». Зароблені до революції важ-
кою працею на бурякових плантаціях зо-
лоті хрестик, сережки та обручку завбачли-
во зашила у хлопцевий одяг. Попереджала: 
«Стережися у дорозі, нікому не кажи про 
золото». Нелін побачив під універмагом 
десятки «жінок, чоловіків, дітей чорніше 
чорної землі, стомлених, висохлих». Хто 
не потрапив у магазин, ночував на вулиці. 
Черги були невід’ємним атрибутом таких 
крамниць. До прикладу, одеське відділення 
організації обслуговувало до півтисячі від-
відувачів на день. У піковий період щодня 
тут приймали більше 2 кілограмів золота.

Від початку між ОДПУ (Объединённое 
государственное политическое управле-
ние) і «Торгсином» точилося запекле су-
перництво. Свої валютні плани обидва 
відомства виконували за рахунок заоща-
джень громадян. Політичне управління ви-
рішило використати торговельну мережу 
у власних потребах. Бо ж якщо є цінності 
для «Торгсину», то знайдуться і для них. 
Агенти стежили за покупцями, встановлю-
вали їхнє місце проживання, відтак ареш-
товували. Траплялося, чекісти вбігали до 
крамниць зі зброєю і тут же затримували 
покупців.

«Торгсин» — це була розвідка ДПУ, — 
оповідав Сергій Сидоріков, житель При-
лук. — Вони, переодягнені в покупця, при-
слуховувалися до кожного і згодом почали 
запрошувати до себе для здавання золота. 
Хто не здавав, саджали в підвал, годува-
ли оселедцем, а води не давали. На додачу 
натоплять піч, щоб людина від спеки зов-
сім очманіла, поставлять кухоль води, як-
найвище — щоб бачив, але не міг дістати 
й випити. Багато з тих, хто повертався до-
дому, лягали на ліжко хворими і більш не 
підіймалися».

Скуповування за інструкцією
Втомленого, зголоднілого відвідувача 

«Торгсину» зустрічали службовці, «одяг-
нені у брудні халати», «з мокрими, від поту, 

спинами і спітнілими обличчями». Тут пра-
цювали швидко і суворо. Спочатку оціню-
вач за допомогою плоскогубців, кусачок, 
магніту, лупи, викрутки, ножиць, молот-
ка, зубила позбувався всіх некоштовних 
частин виробу. Далі напилком, шилом чи 
голкою робив надріз або глибоку подряпи-
ну, більші речі розламував. Туди спрямову-
вав кілька крапель азотної кислоти. Реак-
ція допомагала встановити, з якого металу 
виготовлений виріб. Серед зданого часто 
траплялись справжні витвори ювелірного 
мистецтва. Тож їх купували за ціною ме-
талу, потім переправляли в Москву, рес-
таврували і продавали іноземцям. Деякі 
прикраси були інкрустовані коштовним 
камінням. Спочатку їх приймали за загаль-
ною вагою коштовного металу. Однак біль-
шість каменів виявлялися дешевшими за 
золото. Це завдавало системі збитків. Ви-
нятком були діаманти. Траплялося, оціню-
вач виймав їх перед зважуванням, а потім 
«забував» повернути власнику. Перевірив-
ши справжність металу, приймальник ви-
значав його пробу. Клеймам не довіряли. 
Використовували реактиви або пробірний 
камінь та золоті пластини. На чорний шлі-
фований камінь працівник наносив вузь-
ку смужку золота, яке досліджував. Поряд 
робив смужки золотими голками різних 
проб. Шукав збіг. Золото скуповували з 
точністю до 0,01 грама. Вагу срібла про-
бою нижчою за 875-ту округлювали до ці-
лих. Точність зважування встановлювали 
на рівні 0,5 грама. Часто ці вимоги ігнору-
вали. Приймальник ніжинської крамниці 
Файвишевський без докору сумління заяв-
ляв: «За 0,75 грама ніколи не платив і пла-
тити не буду».

Маніпуляцій не бракувало. Оцінювач 
приймав вироби за однією пробою і вагою, 
а здавав до Держбанку за іншою. Різницю 
називали «припек». У лютому 1932 року у 
скуппунктах Харкова щоденний «припек» 
становив до 22,3 грами. Дослідниця Олена 
Осокіна порахувала: тільки протягом 1933 
року від держави приховали валютних цін-
ностей на 9 мільйонів карбованців. Праців-
ники скуппунктів були переконані у пра-
вомірності своїх дій. Оцінювач харківської 
контори Брун вважав за норму з кожних 2 
кілограмів прийнятого золота привласню-
вати по 10—12 грамів. Не дивно, що коли в 
його колеги Арона Клеймана влаштували 
обшук, там вилучили срібні виделки, лож-
ки, портсигари, шматки риз, царські моне-
ти, золоті злитки з помітками «Торгсину».

Трактор за 2 кілограми золота
«Матінко Божа, чого там тільки нема, — 

пригадувала похід до крамниці «Торгсин» 
Анастазія Цимбалюк — Очі розбіглися по 
полицях. Ми вже встигли і позабувати, що 
такі чудові речі можуть бути на світі. Там 
вам і шинка, різного ґатунку ковбаси, сир 
швайцарський і голландський, макарони, 
цукор, біла мука, що її я не пам’ятаю, коли 
мала у своїй хаті, а масло... аж слина по-
котилася, різні ґатунки риби, ікра, цитри-
ни, рис».

Позбувшись родинних цінностей, відвід-
увачі «Торгсинів» скуповували хліб і зер-
но. Промислові товари практично ігнору-
вали. Голодного 1933-го харчі у структурі 
продажів Чернігівської облконтори ста-
новили 94 %. Домінувала категорія «хлі-
бофураж». Вилучене в селян під час «хлі-
бозаготівель» зерно влада продавала їм же 
втридорога. Щоб придбати мішок борош-
на завважки 70 кг, доводилося здати до 
скуппункту майже 11 грамів чистого золо-
та. Найдорожчим у прейскуранті значив-
ся трактор. Щоб його придбати, потрібно 
було 2 кілограми золота.

Року 1932 «Торгсин» планував придбати 
золота на 20,9 мільйона карбованців. План 
перевиконали на 128 %. У ваговому еквіва-
ленті — це майже 21 тонна чистого металу. 

У 1933 році вимоги збільшили: побуто-
вого золота — на 26 мільйонів карбован-
ців, золотих монет — на 22 мільйони, срі-
бла — на 40 мільйонів. Це свідчило, влада 
не буде вживати дієвих заходів із подолан-
ня продовольчої кризи. Вона свідомо ви-
користовуватиме голод, щоб викачувати 
валютні цінності з кишень власних грома-
дян. Основний притік покупців очікували 
у квітні—червні, тобто в пік голоду. Рік за-
кінчили з перевиконанням плану удвічі. 
Охоплена голодом Україна дала майже п’я-
ту частину надходжень — 8,5 тонни золота 
на загальну суму 10,7 мільйона карбован-
ців. Срібла скупили на 4,3 мільйона. Понад 
половину цінностей здали жителі Харків-
ської, Київської та Одеської областей. Від-
так голод почав відступати. Необхідні то-
вари дедалі частіше можна було придбати 
у звичайних універмагах та крамницях за 
радянські карбованці. Асортимент у них 
покращився, а ціни — знизилися. Та й ва-
люти і коштовностей у громадян практич-
но не залишилося. 14 листопада 1935 року 
уряд ухвалив постанову «Про ліквідацію 
«Торгсин»».

Підготувала Валентина Йотка.
Черги за хлібом. Харків, 1933 рік. 

Фото А. Вінербергера 

ЗОЛОТО В ОБМІН НА ЇЖУ
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Цього тижня успiх супроводжуватиме вас, але 
тiльки якщо ви не станете лiнуватися i постiйно 
вiдкладати справи на завтра. Прагнiть уника-
ти конфлiктних ситуацiй. У вiвторок краще не 

потрапляти на очi начальству, а важливу розмову бажано 
запланувати на четвер. У п`ятницю краще не ризикувати, 
побережiть здоров`я, спробуйте дотримуватися обереж-
ностi. У вихiднi зустрiчi з близькими людьми, похiд в кiно з 
друзями порадують вас.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
Цього тижня ви ризикуєте стати об`єктом для 
плiток, особливо якщо вам є що приховувати. 
Можливi серйознi змiни в планах через фiнансовi 
проблеми. Понедiлок буде вельми метушливим 

днем, все буквально валитиметься з рук. У четвер сiм разiв 
подумайте, перш нiж влiзати в будь-якi конфлiкти. У п`ятни-
цю украй небажано проявляти агресiю, цей день сприятли-
вий для вiдновлення гармонiї.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
Цього тижня кар`єрне зростання вам забезпе-
чить жага до рiзноманiтностi i новизни. Проте 
доведеться докласти деяких зусиль, щоб зосе-
редитися на конкретнiй справi i спробувати до-

вести її до кiнця. За вдалого збiгу обставин грошей стане 
бiльше, проблем набагато менше. Ви зараз йдете назу-
стрiч своїй мрiї. Вас порадують любов, сiм`я, дiти.

РАК	(22.06	-	23.07).
Цього тижня у вас може з`явитися можливiсть 
зайнятися новим видом дiяльностi. Вам необ-
хiдно реалiстично подивитися на багато речей, 
можливо, прийшов час приймати жорсткi рi-

шення. В середу i четвер спробуйте не створювати собi 
проблем, вважаючи будь-яку, не варту уваги дрiбниця, 
непереборною перешкодою. Намагайтеся зосередитися 
на тому, що стосується ваших iнтересiв, i подалi вiдсунути 
вiд себе настирливi думки, якi вас постiйно вiдволiкають. 
Хороший тиждень для просування службовими сходами.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Не звертайте уваги на деякi дивностi в поведiнцi 
ваших знайомих, вони не змiнилися, та i з вами 
все гаразд. Просто, вам хочеться новизни вiд-
носин, ось ваша пiдсвiдомiсть i пiдкидає вам 

iнше сприйняття звичних речей. Ви зараз як нiколи прони-
кливi, використовуйте цей стан для прояснення загадок i 
таємниць навколо вас. Схоже, ви можете здивувати своїх 
друзiв i знайомих несподiваною поведiнкою, але це тiльки 
приверне до вас пiдвищену увагу.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Тиждень сприяє пiдведенню деяких пiдсумкiв. 
Не жалкуйте про втраченi можливостi, цiлком 
вiрогiдно, що ви просто невiрно оцiнюєте ситуа-
цiю. Змiнити минуле ви можете, тiльки змiнивши 

до нього своє вiдношення. Прислухайтеся до внутрiшнього 
голосу. Розставте прiоритети. Надайте бiльше уваги осо-
бистому життю, дiтям необхiдна ваша порада.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Цього тижня особливо яскраво проявляться 
ваша цiлеспрямованiсть i самодисциплiна. Вам 
легко буде реалiзувати свої творчi задуми, як в 
сольнiй, так i в колективнiй роботi. Результатив-

ними i приємними будуть дальнi поїздки i вiдрядження. У 
четвер i п`ятницю проявiть трохи бiльше уваги i доброти до 
оточуючих. У вихiднi ви одержите iстинне задоволення вiд 
спiлкування з друзями.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
У вас з`явитися можливiсть реалiзувати свої 
плани, навiть найнавiженiшi. Тому не втрачай-
те часу, а дiйте, не бiйтеся ризикувати, якщо 
це необхiдно. Вас порадують успiхи в роботi i 
приємнi змiни в особистому життi. Оригiналь-

нiсть, жвавiсть i вiдкритий розум дозволять вам впоратися 
з багатьма проблемами, а природжена дипломатичнiсть 
допоможе завоювати авторитет серед колег.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
Цього тижня бажано з обережнiстю вiднестися 
до нових знайомств, ще невiдомо в якi нетрi вони 
вас заведуть. Плануйте, ризикуйте, не вiдступай-
те вiд намiченої мети, але реально розмiрюйте 

свої можливостi i узятi на себе зобов`язання. Ви звалили 
собi на плечi дуже великий об`єм роботи, можливо, краще 
його розумно скоротити, якiсть вiд цього тiльки виграє. У 
четвер зберiться i блиснiть всiма своїми талантами на пу-
блiчному заходi. У вихiднi ваша товариськiсть зробить вас 
душею будь-якої компанiї.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
Настає час пiдведення пiдсумкiв i переоцiнки 
цiнностей. Повiрте в свої сили, зараз наступає 
слушний момент для рiшучих дiй. Сумнiви по-
трiбно вiдкинути, i ви вiдчуєте бажане полег-

шення. Залежнiсть вiд начальства бентежитиме вас, але її 
компенсують грошовi надходження. У четвер можете роз-
раховувати на допомогу друзiв. У п`ятницю увечерi варто 
пiти в бар з друзями. У вихiднi вiдвiдайте цiкаву виставку.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Намагайтеся усмирити свої амбiцiї, iнакше ваш 
авторитет може виявитися пiд загрозою. Вам не-
обхiдно перевiряти поступаючу iнформацiю i не 
тягнути ковдру на себе. В середу може прийти 
хороша звiстка, проте, не виключено, що вона 

буде злегка перебiльшеною. Зараз не час вiдсторонятися 
вiд дiйсностi та йти в свiт iлюзiй. Вам не варто проявляти 

сентиментальнiсть i нерiшучiсть.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Цього тижня не завадить замислитися про сенс 
життя i про своє мiсце в цьому свiтi. Не будьте 
дрiб`язковими, намiчайте глобальнi цiлi. При-

йшов час розiбратися зi старими проблемами i по-iншому 
будувати вiдносини з оточуючими людьми. 

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ
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