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РОЗДУМИ СВЯТОГО 
МИКОЛАЯ

Сидів святий, закрив лице руками.
Перечитав пів торби вже листів…
І, геть ніяк, не міг прийти до тями
Від побажань, здавалось малюків

Вони просили зовсім не для себе,
І не про те, що мріялось торік…
«Закрий для нас, Святий 
Миколо, небо!» –
Благання, аж, зривалися на крик

Читав Святий, про вибухи, руїни…
Пекли вогнем з надіями листи…
А як же вам, малята України,
Жаданий мир у торбі принести?

Як повернути дім, квартиру, хату?
Чи місто, що від попелу сніжить?
І як підняти з-під надгробка тата?
А скільки їх в сирій землі лежить…

Як відшукати сиротам матусю?
А де знайти утрачених батьків?
Я до дітей тепер іти боюся…
Боюся цих дорослих малюків.

Звернуся із молитвою до Бога
І про бажання щирі розказав.
Найголовніше зараз – Перемога.
І кожному як міг допомагав.

НЕ ПО ТЕМІ, АЛЕ ...
Автор невідомий
Дорогеньке обленерго,
Пише бабця Ніна. 
Хочу «дякую» сказати,
Вам, мої ж ви, рідні !
Значить вчора, увечері 
Вимикнули світло. 
Ні у хаті,
Ні надворі 
Ні чого не видно.
А мене лиха година
Понесла із хати -
Подибала до сусідки,
Щось взять почитати. 
А сусідонька у мене 
Пише про кохання. 
Такі книжки випускає :
І цікаві, й гарні. 
Та на той час, 
Не случилось 
Сусідки у хаті,
То я сіла на дивані 
І стала чекати.
І минула в тім чеканні
Не одна година -
Бог лиш віда,
Де сусідку нечиста носила .
Але в хату пришелепав
Коханець сусідки. 
Злапав мене на дивані. 
Темно і не видко,
Кого палко він цілує. 
А, я грішним ділом 
Мовчу, наче оніміла. 
Бо за своїм дідом,
Геть забула, як цілують. 
Та й правду сказати -
Дід давно вже розміняв,
Десяток дев’ятий. 
Дід у плані, як мужчина
Мов старий собака -
Вроді і живе щось в будці,
Але вже не гавка. 
А той молодий мужчина ,
В темряві кромешній
Ввів у гріх мене так палко,
Що злетіли мешти ! 
Я вже років мабуть тридцять,
Такого не знала !
Дякую, за темний вечір!
І я б вас прохала
Ще і завтра у те само 
Врем’я вимкнуть світло. 
Бо я ще раз збираюся,
Сходить до сусідки !

Звірства окупантів на Херсонщині

У Херсонській області російські окупанти незаконно утри-
мували в полоні 14-річного підлітка. Віталія Мухарського ви-
везли з Киселівки до Херсона та кинули до підвалу апеляцій-
ного суду за те, що він просто фотографував спалену техніку 
окупантів. Як розповів сам хлопець, його тримали у темному 
приміщенні та майже не годували. За словами підлітка, його 
затримали 10 вересня. Тоді він разом з дядьком пішов поди-
витися на знищену техніку ворожої армії Росії. У цей момент 
неподалік їхав «Бобік» із російськими військовими. Це було 
у місті Киселівка, за 26 км від Херсона.

«Підійшли і кажуть: «Ви фотографуєте нашу техніку, зна-
чить, здаєте позиції. Зав’язали нам руки, досить туго, і силою 
закинули в машину», – сказав хлопець. Їх разом з дядьком 
привезли до Херсона, підлітка тримали у підвали в Херсон-
ському апеляційному суді, разом з ним в одній кімнаті було 
щонайменше 13 осіб. Декого з утримуваних періодично за-
бирали на допити. Там людей катували і змушували прохо-
дити детектор брехні. Поверталися вони з побиттями. Ча-
сто хлопець бачив, як після цих допитів у людей текла кров. 
Перші чотири дні Віталія майже не годували. Росіяни при-
носили їжу лише для двох людей. Ймовірно, для тих, хто си-
дів найдовше. Ті з хлопчиком ділилися, але навіть їхні пор-
ції були мізерні.

«На п’ятий день мені дали дві ложки гречки і дві ложки ма-
каронів. Годували один раз на день», – пригадує Віталій. Піс-
ля підвалу хлопця кілька днів тримали у душовій, а потім у 
архівній кімнаті. Окупанти погрожували, що посадять його 
у тюрму та відвезуть у Росію.

Весь цей час батьки не знали, де перебуває їхній син. 
Дитину відпустили майже через 2 тижні – 22 вересня. 
На історію відреагував Уповноважений Верховної ради 
з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що іс-
торія 14-річного Віталія його стривожила.

«росія такими діями порушує міжнародне гуманітар-
не право, а саме Женевську конвенцію стосовно цивіль-
ного населення України, вчиняючи воєнний злочин», 
– наголосив він у дописі на своєму каналі в Telegram.

Повідомила «Медійна ініціатива за права людини»

Укладав парі з проросійськими сусідами —  
і не програв
Олег провів у Балаклії все своє 61-річне життя. Зараз 

декілька сусідів винні йому алкоголь, застілля і навіть 
повішення — під час окупації він укладав парі, що Укра-
їна поверне Харківщину. За проукраїнську позицію (і 
за те, що називав окупантів «пацанами») його тричі били, по-
грабували, намагалися вижити з домівки й майже забрали «на 
підвал». Журналістка «Заборони» Поліна Вернигор поспіл-
кувалася з Олегом і розповідає його історію.

Парі на шибеницю і могорич
Балаклію вже окупували та активно бомбили. Люди роз-

давали курей, везли безкоштовний хліб — харчі в магазинах 
розкупили першого ж дня. Аптеки не працювали. На базарі 
певний час були продукти — возили все російське з Куп’ян-
ська. Хтось купляв. Я брав тільки м’ясо й сироватку: з м’яса 
варив борщ, а сироватку пив, як воду. Правда, шлунок підір-
вав — забагато кальцію. Хліб також купував, потім навчив-
ся пекти сам.

Людей у нас дуже багато таких, що вірили росіянам. Бува-
ло, йду вулицею, десь приліт — і чую, як хтось із бабусь пе-
рехожих каже: «От стріляють ЗСУ». Я кажу: «Які ЗСУ? Що 
ви розповідаєте? Стріляють самі по собі, воно ж чути, що ви-
ходи й прильоти — 2-3 секунди».

Я завжди виступав за Україну. Мені ще знайомі казали: «Не 
кричи про це отак». Відповідав, що не кричу, а говорю прав-
ду. Зі мною дехто сперечався. Якось сусід почав говорити, що 
при росії краще житимемо. Я йому доводив, що Україна все 
одно переможе. Сказав: «Давай так, якщо прийдуть орки й за-
лишаться назавжди, то я повішуся. Якщо прийдуть українці, 
то повісишся ти». Тепер, коли бачу його, мило пропоную ви-
конати свою частину угоди, але він чогось не хоче. 

На ринку якось зустрів Сашка Ткаченка, свого давнього 
знайомого, який раніше був поліцейським. Він мені також 
сказав: «Могорич із тебе. Ти ж бачиш, росія вже тут». Я від-
повів: «Почекай ще, Саня. Не поспішай. Подивимося, як воно 
буде і хто кому виставлятиметься». Але в якийсь момент він 
покинув місто. Виїхав через «Хенкель» [завод на околиці Ба-
лаклії, біля якого росіяни влаштували блокпост]. Там не усіх 
випускали — мабуть, когось здав, тому, що не просто так його 
випустили. 

«Стріляйте»
22 квітня до мене прийшли друзі. Ми сиділи на подвірʼї та 

говорили про політику. Поруч біля мого двору стояла «десят-
ка» з відкритим вікном. У ній сидів її власник — Гена Болдуй, 
живе неподалік. Десь у середині нульових він працював за-
ступником керівника міліції. Я його побачив, уже коли той 
відʼїжджав. А через годину до мене прийшло шестеро людей 
з автоматами.

Коли відчинив хвіртку, наставили на мене зброю, вимага-
ли показати документи. Я їм віддав паспорт. Якимось дивом 
вони його не порвали, але усілякі довідки, що були складені 
за обкладинкою, порозліталися по всьому подвірʼю. Пішли 
обшукувати будинок, кричали, що мене здали, що мій син — 
поліцейський. Я сказав, що він таки поліцейський, але пра-
цює в податковій поліції, не воює. Спитали, де він зараз, я від-
повів, що в Києві, — і дістав по ребрах автоматом. 

Я їх називав «пацани», тому що вони були донецькі чи лу-
ганські. Вони говорили так, як я балакаю, — суржиком. Я 
кажу: «Пацани, що ви робите?» А вони: «Які ми тобі паца-
ни?» Я їм: «А як мені вас називати?» Вони: «Товариші вій-
ськові». Я кажу: «Ну, взагалі-то товариші військові не вою-
ють із цивільними». І тут же мені ззаду прилетіло: у спину, по 
нирках. Удари, удари, удари… Потім болю вже не було. Вони 
вивели мене до гаражів, почали затвором пересмикувати, по-
грожували розстріляти. 

Я кажу: «Ну розстрілюйте, якщо вам легше стане». Один 
говорить жартома: «Давай йому коліно прострілимо». Я від-
повідаю: «Стріляйте в коліно, воно й так у мене не ходить 
— артроз».

Потім спитали, що у мене є в домі, що забрати собі. Я ска-
зав, щоб самі йшли шукати. Ходили всюди, навіть на горище 
залізли. Потім один крикнув командиру, що знайшов гроші. 
Я сильно їх і не ховав. Там було десь вісім із половиною ти-
сяч доларів — напередодні повномасштабної війни машину 
продав.

Потім полізли в гараж, де стояла моя автівка. У бардачку 
лежав стартовий пістолет. За нього отримав ще — знову по-
били. Потім знайшли бінокль — і знову побили. Їм, здавало-
ся, взагалі все одно, за що товкти. Щось не так сказав, не так 
подивився — вони прикладом. 

Потім наказали відчинити машину. Я зробив так, щоб вона 
не заводилася. Коли вони це зрозуміли, додали мені ще. По 
тому, як   завели авто, один із них каже: «Будемо його на під-
вал брати?» А командир йому: «Нащо він там потрібен? Гро-
ші в нього вже забрали». 

Мені пощастило
У Балаклії була комендатура. Але я не вірив, що в моїй си-

туації хтось щось вирішуватиме. У мене не було й думки, щоб 
іти й жалітися комусь із їхніх на їхніх же — я тільки нещодав-
но написав у нашій поліції заяву. 

Потім до мене ще приходили, коли відбулася ротація. При-
їжджали двічі, але я їм казав: «Уже були ваші — й усе, що 
можна, вже забрали». Вони розверталися і йшли. Якось при-
ходили дивитися хату: хотіли вигнати мене, щоб заселитися 
самим. Ну, слава богу, вона їм, напевно, не сподобалася. 

Загалом, мені дуже пощастило, що мене не захотіли забира-
ти в катівню. Мій товариш Анатолій Гарагатий — фотограф із 
села Савинці, що недалеко від Балаклії. Він мав сторінку на 
фейсбуці зі своїми світлинами. Коли росіяни окупували Ба-
лаклійський район, Толя фотографував їхні колони, розпові-
дав, які вони потворні люди. 

Окупанти знайшли його і забрали «на підвал». Тримали сто 
днів, морили голодом, катували током. Усіх місцевих, хто ста-
вив лайки під цими дописами, теж забирали — але їх відпу-
стили якось раніше. А Анатолія змусили на камеру сказати, 
що Бандера — ворог України. Він сказав, бо хотілося жити й 
подивитися, як їх звідси поженуть. 

Свобода
Балаклію визволили від окупації, 8 вересня. У мене досі 

мурахи по шкірі. Я знав, що наші наступають, — мені син 
телефоном казав. Потім сам бачив, як росіяни збиралися й 
тікали. 

Того дня, десь по обіді, я вийшов зі свого двору, неподалік 
побачив натовп. І серед нього такі здорові двометрові хлоп-
ці. Видно, що якийсь елітний підрозділ. Я їм сказав: «Слава 
Україні!», і все — сльози на очах. Дихається набагато легше.

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
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культурна програма

ОДНИМ РЯДКОМ
71% українців вірять в ППО і не хвилюються 

щодо блекауту. Про йдеться у результатах опи-
тування, яке провів Rakuten Viber. За два дні 
в опитуванні на офіційному каналі Viber взяли 
участь близько 60 000 користувачів з України.

******
МІНІМАЛЬНИЙ РОЗМІР  
АЛІМЕНТІВ З 1 ГРУДНЯ.
Згідно Сімейного кодексу мінімальний роз-

мір аліментів на одну дитину не може бути мен-
шим, ніж 50% від прожиткового мінімуму для 
малечі відповідного віку:

– для дітей віком до 6 років – 1136 гривень;
– від 6 до 18 років – 1416,50 гривень.

******
Заборона на вилов раків діятиме з 1 грудня 

2022 року до 30 червня 2023 року. Ці обмежен-
ня встановили, щоб зберегти популяцію раків 
та створити для сприятливі умови для виношу-
вання ікри.

******
З початку вторгнення українські біженці у 

Польщі сплатили податків на 2,14 мільярда 
євро. Водночас, на допомогу Україні Польща 
витратила 2,94 мільярда євро.

******
Міжнародний дослідницький інститут кольо-

ру Pantone представив колір 2023 року. Він на-
зивається Viva Magenta. В народі, колір тако-
го відтінку називається «Фуксія».

******
У Гадяцькій громаді придбали шкільний авто-

бус за 2,6 млн. грн. Автобус вже передали Га-
дяцькому ліцею №3 імені Івана Виговського.

******
У комунальній установі «Територіальний 

центр соціального обслуговування», 2 грудня 
відбувся тематичний концерт «Стежиною до-
бра», присвячений Міжнародному дню людей 
з інвалідністю.

******
У Гадяцькій міській лікарні в листопа-

ді з’явилося на світ 18 діток: 10 дівчаток та 8 
хлопчиків.

******
Протягом року патрульні Полтавської об-

ласті зафіксували 639 випадків керування ав-
томобілем у стані сп’яніння. Повідомили на 
фейсбук.

На початку повномасштабного вторгнення пред-
ставниками органів місцевого самоврядування було 
затверджено кілька програм допомоги військовос-
лужбовцям та їх родинам. Серед них і програма фі-
нансової допомоги для придбання дров. Розмір та-
кої допомоги становив 5 тисяч гривень. На момент 
затвердження програм придбати машину дров мож-
на було за 5-6 тисяч, сьогодні ж ціни виросли майже 
вдвічі – до 10 тисяч гривень. То ж виділених коштів 
вистачить хіба що на пів машини.

У деяких громадах Сумщини та Чернігівщини за-
твердили «Порядок забезпечення дровами військо-
вослужбовців та їх сімей, які беруть безпосередню 
участь у бойових діях, захищаючи Україну». Право 
на забезпечення дровами мають військовослужбов-
ці, члени добровольчих формувань, які захищають 
Україну в районах бойових дій, визначених наказом 
Мінреінтеграції. За такими програмами одне домо-
господарство може отримати раз в рік 5 м. куб. дров. 
Це як приклад програми забезпечення дровами, а не 
коштами на їх придбання. Тому, у тих громадах де 
програмою було затверджено саме дрова – все пра-
цює нормально, без залежності від вартості.

Закликаємо представників органів місцевого само-
врядування переглянути програми допомоги та вра-
хувати загальне зростання цін при їх затвердженні.

«БМ»

До редакції надійшли скарги від жителів будинку 
43 по вул. Полтавська, що під час вимкнення елек-
троенергії припиняється постачання теплоенергії. У 
зв’язку з аварійними відключеннями електромережі 
трапилися збої в системі теплопостачання, внаслідок 
чого виникли проблеми в роботі міської котельні по 
вул. Полтавська, 41. Працівники КПТГ «Гадячтепло-
енерго» та міської ради цього разу приємно здивува-
ли мешканців міста і вирішили питання того ж дня, 
та пообіцяли, що жителі будинків, які обслуговує ця 
котельня, будуть мати тепло в оселях незалежно від 
графіків відключення електроенергії.

Також, КПТГ «Гадячтеплоенерго» просить меш-
канців 98 та 100 будинків по вул. Полтавська не зли-
вати гарячу воду із системи опалення, оскільки це 
може призвести до аварійної зупинки котельні. «Ви-
бір за вами: кілька годин у темряві але в теплі, чи в 
темряві і без тепла», – йдеться у повідомленні.

«БМ»

Про проведення заходу повідомили на сторінці 
Мандрівного Docudays UA у Полтавській області. З 
2 по 15 грудня на Полтавщині покажуть 20 докумен-
тальних кінофільмів, влаштують 5 онлайн-зустрічей 
із режисерами та 14 тематичних дискусій. Тема цьо-
горічного кінофестивалю — «надзвичайний стан», 
ситуація, коли життя поставлене на паузу. А базові 
потреби й права під постійною загрозою. До програ-
ми увійдуть короткометражні стрічки українських та 
іноземних режисерів.

Відкриття фестивалю відбулося 2 грудня у Полта-
ві. У хабі «Кіносховище» (інститут культури та мис-
тецтва Луганського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка). На зустрічі покажуть фільм «І 
кожна річка..» про красу природи.

У рамках фестивалю два кінофільми покажуть у 
Гадячі:

8 грудня о 12:00 – стрічка «І кожна річка», показ 
відбудеться у Гадяцькій публічній бібліотеці імені 
Лесі Українки;

9 грудня о 13:00 – фільм «Казка про коника». Та-
кож учасників запрошують на онлайн зустріч з ре-
жисеркою стрічки Уляною Осовською. У кінострічці 
покажуть історію антирадянського активіста, що від-
возив гуманітарну допомогу на Донеччину.

Закриття кінофестивалю відбудеться 15 грудня. 
У Полтаві (МІСТОХАБ) покажуть фільм «Форте-
ця Маріуполь. Орест» та запрошують долучитися 
до фотовиставки.

Публікувємо рекомендацію, як убезпечити себе у 
знеструмленому місті без вуличного освітлення, де 
водії вас просто не бачать.

Навіть, якщо ви йдете по «зебрі». Навіть, якщо вам 
треба швидко перейти дорогу біля будинку. Машина 
може просто не встигнути загальмувати.

Ліхтарик на телефоні є майже у всіх. Це так просто. 
Не нехтуйте своєю безпекою!

«БМ»

Багато громадян нині цікавляться, у який день цьо-
горіч відзначатимемо свято на честь святителя Ми-
колая Чудотворця?

Не було ухвалене рішення про зміну календаря, 
хоча обговорення цієї можливості триває, тож дати 
відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, 
що і минулого року:

• 19 грудня – вшановуємо святителя Миколая 
Чудотворця

• 7 січня – Різдво Христове
• 14 січня – вшановуємо святителя Василія 

Великого
• 19 січня – свято Хрещення Господнього
Водночас, враховуючи всі обставини (зокрема вій-

ну) та суспільний запит, Священний Синод Право-
славної Церкви України постановив, що в окремих 
громадах богослужіння за чином свята Різдва Хри-
стового може бути звершене 25 грудня. Це можливе 
лише за спільним рішенням настоятеля і громади. 
Таке богослужіння не заміняє служб різдвяного ци-
клу, визначених традиційним календарем, а є лише 
додатковою можливістю прославити подію Христо-
вого Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня.

Тож продовжуємо відзначати церковні свята у 
звичні нам дати.

«БМ»

У боях за Луганщину загинув наш 
земляк із с. Харківці Гадяцької громади, 
військовослужбовець – старший солдат 
МАКСИМ КОРЧОМАХА, 1987 року 
народження. Він віддав своє життя за 
Україну, за її незалежність та територіальну 
цілісність, за спокій сердець та за майбутнє 
кожного українця.

Максим Корчомаха був призваний на військову 
службу 17 вересня 2022 року. Проходив службу на 
посаді старшого навідника гранатометного взводу 3 
механізованого батальйону.

Загинув 26 листопада 2022 року біля населеного 
пункту Стельмахiвка Сватівського району Луган-
ської області, виявивши стійкість та мужність, пiд 
час виконання бойових завдань. Поховали загибло-
го воїна на Лохвиччині.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким із при-
воду непоправної втрати.

«БМ»

ШВИДКА РЕАКЦІЯ

НЕ МОЖНА 
ЗАЛИШИТИ ЯК Є

КІНОФЕСТИВАЛЬ 
У ГАДЯЧІ

СУМНА 
ЗВІСТКА 

УВІМКНИ ЛІХТАРИК - 
ТЕБЕ ВИДНО!

ЦЕРКОВНІ  
СВЯТА І ДАТИ

Редакція звернулась до читачів у соціальних 
мережах із проханням принести пусті консервні 
бляшанки для виготовлення окопних свічок. 
Повідомлення було розміщене в неділю ввечері, а 
вже у понеділок та вівторок десятки людей принесли 
необхідні ємності до редакції. Ми навіть не очікували 
такої активності та були здивовані великою кількістю 
зібраних бляшанок за короткий термін. Всі принесені 
вами ємності було передано волонтерами до ВПАУ, 
де 5 та 6 грудня виготовляли окопні свічки. Вже у 
четвер, 8 грудня, їх відвезли нашим захисникам на 
передову.

Дякуємо, що не залишились осторонь і зробили 
свій посильний внесок. Дякуємо, за неймовірну 
активність. Дякуємо, що не забуваєте про тих, хто 
захищає наш спокійний сон. Разом до Перемоги!

«БМ»

ДЯКУЄМО,  
ВИ НАЙКРАЩІ
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пожежі

У 2018 році до будинку, що знаходиться в с. Гре-
чанівка, через заборгованість, було припинено га-
зопостачання. 22 червня 2022 року фахівці ПрАТ 
«Гадячгаз» зафіксували факт несанкціонованого від-
новлення газопостачання житлового будинку за да-
ною адресою.

Споживач самовільно підключився до системи га-
зопостачання, зірвавши пломбу.

Згідно судового рішення, крадію доведеться спла-
тити 85 тис грн.

Вдаючись до незаконного використання газу, спо-
живачам слід розуміти, що з часом ці факти все одно 
будуть виявлені і набагато дешевше споживати бла-
китне паливо легально.

Крім того, несанкціоноване втручання в роботу га-
зових мереж — це перш за все загроза і для спожи-
вача природного газу, його близьких, і для сусідніх 
домогосподарств. 

Із повідомлення ПрАТ «Гадячгаз»

Подія трапилась 3 грудня, близько 20:20, на тери-
торії одного із приватних господарств у Котельві. 
За інформацією правоохоронців, медики повідоми-
ли поліціянтів про двох чоловіків, які травмувалися 
внаслідок вибуху. Слідчі, які прибули на місце події, 
не виключають версії вибуху бойової гранати, але 
точна причина смерті буде відома після проведен-
ня експертиз.

Відомо, що 39 річний власник будинку, де сталася 
трагедія, та його 43 річний товариш отримали тяжкі 
травми. Врятувати чоловіків не вдалося.

Правоохоронці розпочали кримінальне проваджен-
ня за пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального 
кодексу України.

Відділ комунікації поліції  Полтавщини

«Продам дитину (3 місяці) за 1000 гривень» – таке 
оголошення з’явилося днями на одній з популярних 
вебплатформ. Його прочитала Інтернет-користувач-
ка та надіслала скриншот у Facebook Messenger «По-
ліція Полтавської області» з проханням перевірити 
інформацію «задля безпеки малюка».

Процес опрацювання повідомлення про імовірний 
факт продажу дитини негайно взяв на особистий кон-
троль начальник Главку обласної поліції Євген Рога-
чов. Полковник поліції зауважив: «Будь-які справи, 
пов’язані з безпекою дітей, для нас є контрольними 
та потребують оперативного реагування із залучен-
ням спеціальних суб’єктів у сфері захисту прав ди-
тини. Тож, отримавши повідомлення від небайдужої 
жінки, ми негайно провели комплекс невідкладних 
заходів для встановлення автора оголошення». 

Уже за кілька годин правоохоронці знали прізви-
ще «продавця» та стояли на порозі його будинку. 
Ним виявилася… 12-річна мешканка Миргородсько-
го району. 

Дівчинка зізналася: «Оголошення виставила по 
приколу, щоб дізнатися реакцію людей». 

Про свою витівку вона щиро пожалкувала, однак 
каяття не звільняє від профілактичного обліку. На 
даний час працівники ювенальної превенції вивча-
ють умови, в яких виховується дитина, та психологіч-
ний клімат в родині для ухвалення необхідних пра-
вових рішень.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

 За публічного обвинувачення Решетилівської ок-
ружної прокуратури 48-річного місцевого жителя 
визнано винним у скоєнні насильницьких дій сексу-
ального характеру, не пов’язаних із проникненням в 
тіло, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнад-
цяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 
ст. 153 КК України).

За даними слідства, восени цього року зловмис-
ник, зневажаючи загальноприйнятими нормами мо-
ралі та поведінки у суспільстві, у підвалі нежитлової 
будівлі вчинив сексуальне насильство стосовно ма-
лолітньої дитини.

За скоєне Решетилівським районним судом фігу-
ранта позбавлено волі на 7 років і 3 місяці. До на-
брання вироком законної сили особа перебуватиме 
під вартою.   

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

4 грудня, о 12:40 надійшло повідомлення про по-
жежу на відкритій території у с. Вечірчине, біля Га-
дяча. Вогнем знищено 1 га сухої рослинності. Поже-
жа ліквідована одним відділенням 6 ДПРЧ. 

4 грудня, о 13:30 рятувальники отримали повідом-
лення про пожежу в легковому автомобілі у с. Вель-
бівка, по вул. Лугова. Вогнем знищено автомобіль та 
80 кв. м. покрівлі господарчої будівлі, також пошко-
джено 100 кв. м стін. Дану господарчу будівлю та по-
руч розташований житловий будинок було врятова-
но. Пожежа ліквідована двома відділеннями 6 ДПРЧ. 
Працювала ланка ГДЗС.

ДСНС Полтавської області

5 грудня, о 08:00, чергова зміна Рашівської міс-
цевої пожежної охорони разом з рятувальниками 
ДПРЧ 6 м. Гадяч ліквідувала пожежу в житлово-
му будинку за адресою с. Соснівка, вул. Миру, 232 
Лютенської громади. Було задіяно 2 пожежних ав-
томобілі та 8 чоловік особового складу. Загинула 
80-річна господарка.

Рашівське МПО на Фейсбук

5 грудня, о 13:20, надійшло повідомлення про по-
жежу на відкритій території поблизу с. Красна Лука. 
Вогнем знищено суху рослинність на площі 1,5 га. 
Пожежа ліквідована МПО Краснолуцької с/р.

«ПРОДАВАЛА» В 
МЕРЕЖІ НЕМОВЛЯ

ДВОЄ ЧОЛОВІКІВ 
ПІДІРВАЛИСЯ НА 
ГРАНАТІ 

СЕКСУАЛЬНЕ 
НАСИЛЬСТВО 

ЧОТИРИ РОКИ 
КРАВ ГАЗ

Готівкові операції: для зняття готівки чи внесення 
виручки клієнти зможуть скористатися найближчи-
ми банкоматами ПриватБанку, зокрема й з функці-
єю приймання купюр, і терміналами самообслугову-
вання. Якщо поблизу їх немає, можна звернутися в 
одне з відділень банку, що забезпечують надання не-
обхідних послуг, зокрема й касового обслуговування 
та приймання торгової виручки.

Безготівкові операції: їх можна буде виконати через 
«Приват24» для бізнесу або через мобільні додатки. 
Окрім того, можна заздалегідь встановити та налаш-
тувати сервіс «Інтеграція», який дозволяє підготува-
ти платежі без доступу до Інтернету та потім автома-
тично завантажити їх. У застосунку платежі потрібно 
буде лише підписати.

Кредити: працюватимуть у стандартному режимі. 
Перегляд, користування та погашення - через «При-
ват24 для бізнесу». Для своєчасного погашення за-
боргованості за кредитами банк просить заздалегідь 
поповнити поточний рахунок.

Клієнтська підтримка буде працювати цілодобово 
за телефоном 3700, а також у чаті - на сайті банку чи 
в «Приват24 для бізнесу» .

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) 
доручила Кабінету міністрів протягом 
двох місяців внести до Верховної ради 
законопроєкт «щодо унеможливлення 
діяльності в Україні афілійованих із 
центрами впливу в російській федерації 
релігійних організацій відповідно до норм 
міжнародного права у сфері свободи совісті 
та зобов’язань України у зв’язку зі вступом 
до Ради Європи». Про це йдеться в рішенні 
РНБО, яке ввів у дію президент 
Володимир Зеленський.

Деталі. Рішення РНБО було ухвалене 1 грудня, 
того ж дня президент його схвалив. Воно також пе-
редбачає низку інших доручень. Зокрема, Уряду до-
ручено вирішити питання, що стосуються функцій 
і статусу Державної служби України з етнополіти-
ки та свободи совісті, забезпечити у двомісячний 
строк «перевірку наявності правових підстав та до-
тримання умов користування релігійними органі-
заціями майном, яке перебуває на території Націо-
нального Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника».

Держслужбі доручено забезпечити у двомісячний 
строк проведення релігієзнавчої експертизи Статуту 
про управління Української православної церкви «на 
наявність церковно-канонічного зв’язку з Москов-
ським патріархатом, за необхідності вжити передба-
чених законом заходів».

СБУ та Нацполіції та іншим органам у сфері на-
цбезпеки «активізувати заходи з виявлення та про-
тидії підривній діяльності російських спеціальних 
служб у релігійному середовищі України».

РНБО також підтримала пропозицію СБУ щодо 
застосування персональних спеціальних санкцій 
згідно внесеним переліком, проте цей перелік не 
опубліковано.

Інформація із сайту Президента України СБУ ПРОВЕЛА 
ОГЛЯД ОБ’ЄКТІВ УПЦ МП НА ПОЛТАВЩИНІ

Зокрема йдеться про Мгарський Спасо-Преобра-
женський чоловічий монастир Полтавської та Ми-
ргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління 
Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

Заходи проводяться спільно з Національною по-
ліцією у межах системної роботи Служби безпеки 
України з протидії підривній діяльності російських 
спецслужб у нашій державі.

Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи про-
водяться у тому числі для унеможливлення вико-
ристання релігійних громад як осередку «русского 
мира» та убезпечення населення від провокацій і те-
рористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви 
правоохоронці проводять огляд території та примі-
щень для виявлення осіб, які можливо причетні до 
протиправної діяльності на шкоду державному суве-
ренітету України, та предметів, заборонених до обігу. 
Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

У СБУ наголошують, що діють виключно в межах 
Конституції України та чинного законодавства, а та-
кож з повагою ставиться до прав кожного громадя-
нина на свободу вибору віросповідання і світогляду.

Пресслужба СБУ

ПЕРШИЙ КРОК 
ДО ЗАБОРОНИ 
УПЦ МП

СБУ ПРОВЕЛА 
ОГЛЯД ОБ’ЄКТІВ 
УПЦ МП НА 
ПОЛТАВЩИНІ

ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ 
ПРИВАТБАНК У РАЗІ 
ТРИВАЛОГО БЛЕКАУТУ?
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Компанії, які входять в портфель «ДТЕК Нафто-
газ», на відкритому аукціоні придбали право роз-
робки двох газових площ в Полтавській області за 
1,3 млрд грн. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Енергохолдинг заплатить до держбюджету 1,102 
млрд. грн. за розробку Майорівської площі. Стартова 
ціна спецдозволу становила 40,7 млн грн. Таким чи-
ном, кінцева вартість ділянки зросла у 27 разів. Та-
ким чином компанія отримала спецдозвіл на Майо-
рівську площу, розташовану у Полтавській області, 
на 20 років. Площа ділянки – 41,94 кв км.

Другу по величині ціну пропонувало АТ «Укргаз-
видобування» – 225 млн. грн., що у 5 разів менше за 
суму запропоновану переможцем.

Крім того, на аукціонах 29 листопада ДТЕК також 
придбав спецдозвіл на користування надрами Бір-
ківсько-Зінківської площі у Полтавській області за 
211 млн. грн., що вчетверо більше за стартову ціну.

«Обидві ділянки мають увійти в загальну модель 
розробки компанією газових родовищ Полтавсько-
го регіону. ДТЕК давно вивчала можливість інвес-
тицій в ці ділянки. Загалом вони очікуються на рів-
ні декількох мільярдів гривень. Успішний розвиток 
родовищ на цих ділянках значно укріпить енерге-
тичну незалежність України», - йдеться у повідом-
ленні компанії.

«БМ»

РОДОВИЩА ГАЗУ ПРИДБАЛИ 
ЗА РЕКОРДНУ СУМУ

Останнім часом від громадян надходять численні 
скарги щодо несправедливого графіку відключень 
електроенергії. Про це йшлося на нараді ОВА. Зо-
крема, Дмитро Лунін оприлюднив за її результатат-
ми таке звернення:

«Про наболіле. А саме про відключення світла й 
численні скарги на несправедливість у цьому пи-
танні – коли одні сидять без світла годинами, а ін-
шим його взагалі не вимикають. На вихідних разом 
з обленерго проаналізували графіки і в ручному ре-
жимі знайшли можливості перерозподілити додатко-
ві 90 МВт серед побутових споживачів. Зауважу, що 
зараз йдуть перевірки, яким «дивом» на деяких під-
приємствах, зокрема ТРЦ, електроенергію взагалі не 
вимикають.Уже сформованінові графіки, які перед-
бачають справедливу схему відключень – 4 години зі 
світлом, 2 години без світла для ВСІХ, за винятком 
об’єктів критичної інфраструктури. На обласній ко-
місії з питань техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій ці графіки затвердженій будуть 
поступово впроваджуватися від сьогодні. Відзначу, 
що вся країна у дуже скрутному становищі, й Полтав-
щина отримує ліміти електроенергії в 40-60% від зви-
чайного споживання. Крім того, в нас виросло спожи-
вання через те, що область прийняла понад 200 тис. 
переселенців, а також зросло навантаження на лікар-
ні. Тому закликаю всіх дуже і дуже економно витра-
чати безцінні мегавати».

НЕСПРАВЕДЛИВЕ 
ВІДКЛЮЧЕННЯ

5 грудня окупанти запустили по Україні понад 70 
ракет, але них збили більш як 60 ворожих цілей. Про 
це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Російські окупанти завдали масованого ракетного 
удару по об’єктах критичної інфраструктури Украї-
ни. Пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснюва-
ли із восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації 
Ту-95мс з району Каспійського моря та волгодонська 
ростовської області. Також противник завдав удару 
22-ма крилатими ракетами типу «Калібр» із кораблів 
Чорноморського флоту. Крім того, з акваторії Чорно-
го моря Україну атакували дальні бомбардувальни-
ки Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також 
винищувачі Су-35 шістьома керованими авіаційни-
ми ракетами Х-59 та однією Х-31П.

Під час повітряної тривоги 5 грудня на Полтавщи-
ні справно відпрацювали українські сили протипо-
вітряної оборони. В області не зафіксували жодного 
ракетного удару по цілям, які ставила за мету росій-
ська армія. До відбиття повітряного нападу залучали 
зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі 
групи Повітряних Сил ЗС України та інших складо-
вих Сил оборони.

ППОнеділок



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

6 №	46	(1045)
8	грудня 2022 року

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

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	

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

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

Тел. 066 629 64 05

КУПЛЮ СВИНЕЙ
ДОРОГО Пляшки горілчані – 1,50 грн./шт.

Від 1000 шт. – 2 грн.
Склотару, алюмінієві баночки, 
макулатуру, поліетилен, беги.

Тел. 0501838458, 0980922374

КУПЛЮ

продовжує збір речей 
у гарному стані

 для організації інвалідів.
Хто має охайні, у 

гарному стані, одяг,
 взуття, постільну білизну приносьте 
до приміщення організації інвалідів, 

ДОПОМОЖИ 
БЛИЖНЬОМУ

яке знаходиться за адресою:
 м. Гадяч площа Соборна,21 

з 8.00 до 12.00

Долучайтеся до акції
Редакція газети 

«Базар Медіа в Україні» 
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Вітаємо

На годиннику третя година ночі, а для нас це вже третя 
година ранку. «По темному» ми вирушаємо в дорогу. Везе-
мо те, що замовлялося. Усе зібрали дякуючи нашим дру-
зям, знайомим, рідним.

Наша автівка, перехиляючись із боку на бік, «перестри-
бавши» гадяцькі дороги, рухається знайомим маршрутом 
– на Харківщину. Там нас із нетерпінням чекали в Ізюмі, 
Співаківці, Заводах.

Ця поїздка випробувала нас на морозостійкість (руки, 
ноги, обличчя), витримку, витривалість, почуття гумору, 
віру (в себе, в друзів, в Бога), силу (завантажили, переза-
вантажили, розвантажили).

Ця поїздка подарувала нам нові знайомства, нові емоції, 
нові враження, нові бажання.

Ця поїздка вразила змінами, подіями, новинами, 
відношенням.

Щойно ми заїхали в Ізюм, як наше авто дало збій. У най-
ближчому СТО нам сказали, що ремонту доведеться чекати 
три дні, бо зараз у першу чергу ремонтують військову тех-
ніку і авто військових. Цій звістці дуже зраділи наші друзі, 
ізюмські волонтери Антон, Роман і Аня.

«Клас, а я якраз зелений борщ зварила», - каже, посміха-
ючись, Аня. Ми теж посміхаємося, але ж… 

Аня розповідає нам останні ізюмські новини: відремон-
тували міст, люди повертаються в місто, хоча роботи немає, 
тепла немає, воду і світло дають через раз…та місто оживає, 
відкриваються невеличкі магазинчики.

Антон і Роман набирають на телефонах номери знайомих 
ремонтників і шукають транспорт перевантажити нашу гу-
манітарку, бо вже розуміємо, що далі ми не поїдемо.

Зв’язуємося із Співаківкою. Там нас чекають найбільше. 
Виконуюча обов’язки старости Валерія, каже, що знайде 
машину і приїде. Тож ми чекаємо. Друзі пригощають нас 
гарячим чаєм і заспокоюють. Та ми спокійні, бо те що обі-
цяли доставили. Хлопці знайшли того, хто нам допоможе 
з ремонтом. Його звуть Андрій. Він вміло оглядає автівку, 
щось там крутить, потім сідає у свій автомобіль і ми знову 
чекаємо. Через годину він приїхав, змінив деталі, покру-
тив/прикрутив і… ура! машина працює. Дякуємо Андрію, 
пригощаємо його пиріжками і яблуками. Він відмовляєть-
ся від грошей. Обмінюємося номерами телефонів, на вся-
кий випадок.

Доки чекали ремонту зробили перезавантаження гума-
нітарки у дві автівки. В одну ми завантажили те, що їде в 
Ізюм, а в другу – те, що чекають у Співаківці. Слухаємо 
слова щирої вдячності, які звучать на адресу наших друзів 
і знайомих, друзів і знайомих наших друзів, загалом усіх 
тих, хто зібрав нас у цю поїздку. 

На зворотному шляху заїхали на призначене місце, щоб 
зустрітися із знайомим із Гадяча, який разом із побратима-
ми знаходиться на лінії зіткнення (Харківська-Донецька 
області). Передали передачу, поспілкувалися, прийняли 
прохання, яке пообіцяли виконати у найкоротші терміни.

Додому поверталися з позитивом і вже теж по темному. 
Не зупиняючись, смакували вже холодною кавою і ран-
ковими бутербродами, які нам приготувала мама Ігоря 
Наріжного. 

Щиро дякуємо нашим найріднішим Юлії та Роману Кра-
вець, Олександру та Богдану Глік, Олі Ісак та Зої Морквич, 
що хвилюєтесь, контролюєте, чекаєте.

Ось таке воно, волонтерське життя - цікаве і неповторне.
За кілька днів вирушаємо в дорогу. Повеземо те, що про-

сили наші хлопці, наші гадяцькі козаки, те, що найнеобхід-
ніше безпосередньо на лінії зіткнення (Харківська-Доне-
цька області).

Тримаймо стрій! Разом до перемоги!

Автор Альона Глік. 
Сторінка ФБ Віктор Оробей

У грамоті, підписаній президентом України йдеться: 
«Вручити бойовий прапор 116-й окремій бригаді терито-
ріальної оборони як символ честі, доблесті та слави, як за-
клик до кожного військовослужбовця Збройних Сил Укра-
їни віддано служити українському народові, мужньо, вміло 
і непохитно боронити Українську Державу».

Командувач Сил ТрО ЗС України генерал — майор Ігор 
Танцюра вручив Бойовий прапор командиру бригади пол-
ковнику Олександру Чахлову під час офіційних заходів у 
Києві.

Предстоятель Православної церкви України митрополит 
Київський і всієї України Епіфаній поблагословив кожного 
воїна Збройних Сил України повернутись додому живим, з 
перемогою та освятив бойові прапори вручені бригадам Сил 
територіальної оборони.

З 24 лютого по теперішній час 116 окремої бригади тери-
торіальної оборони залучена до складу сил та засобів угру-
пування військ та приймає безпосередню участь у бойових 
діях та забезпеченні заходів з національної безпеки і оборо-
ни, відсічі і стримуванні збройної агресії російської федера-
ції проти України. Вже 26 лютого 2022 року колони техніки 
російської федерації зайшли у Полтавську область. Перші 
бої на себе прийняв Веприк Полтавської області. Більше 10 

днів на перетині Полтавської та Сумської точилися важ-
кі бої. На початку квітня підрозділи бригади у ході вдалих 
контрнаступальних дій вийшли на межі державного кордо-
ну України з росією на території Сумської області.

Сьогодні військовослужбовці підрозділів бригади у складі 
оперативно-тактичного угрупування військ «Суми» продов-
жують боронити визначені рубежі на території Харківської 
області, завдавати противнику втрат, сприяють створенню 
умов відмовитись від подальшого наступу, знищуючи живу 
силу та техніку противника.

З початку повномасштабної збройної агресії російської 
федерації чимало військовослужбовців бригади проявили 
героїзм та мужність в районах виконання бойових завдань 
та відзначені високими державними нагородами. П’ятеро 
військовослужбовців нагороджено Орденом за мужність 
ІІІ ступеня, десять військовослужбовців — відзнакою Го-
ловнокомандувача Збройних сил України «За досягнен-
ня у військовій службі» ІІ ступеня, два військовослужбов-
ця відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України 
«За взірцевість у військовій службі» ІІІ ступеня. Одному 
військовослужбовцю присвоєно чергове військове звання 
посмертно.

НАПЕРЕДОДНІ ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ 
УКРАЇНИ 116 ОКРЕМА БРИГАДА СИЛ 
ТРО ЗСУ ОТРИМАЛА БОЙОВИЙ ПРАПОР

ОСЬ ТАКЕ ВОНО, 
ВОЛОНТЕРСЬКЕ 
ЖИТТЯ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

8 № 46 (1045)
8 грудня 2022 року Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

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

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

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

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

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

	� БУДИНОК, с. Веприк. Без 
газу. Тел. 0663403199. 

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

	� БУДИНОК, с. Броварки. Газ, 
вода. Тел. 0955338675

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

КВАРТИРИ
Продаж

 

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

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

	� 2-КІМН. кв., 30 м.кв., 
1-поверховий 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. 
Полтавська. З/п 68,7 м.кв., 1-й 
поверх, індивідуальне опалення. 
Ціна договірна. Тел. 0953115816. 

	� КВАРТИРА з індивідуальним 
опаленням, р-н цегельного 
заводу. Детальніше по телефону. 
Тел. 0507659190. 

	� КВАРТИРА, пров. Проко-
повича, 2А. Індивідуальне опа-
лення, повний завершений 
ремонт. Тел. 0675312909

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.

	� 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

	� 2	КІМН.	кв., на тривалий 
термін. Р-н Черемушки. Тел. 
0955353412

	� БУДИНОК, подобово та 
бригаді у відрядженні, центр 
міста. Тел. 0502933421

	� БУДИНОК, р-н Заяр, на 
тривалий термін. Автономний 
газовий котел (працює без 
електроенергії), груба. Теплий, 
затишний. Зручності на вулиці. 
Тел. 0953255822

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

	� БУДИНОК, р-н пивбази, 
поряд магазин, з/д вокзал. 
Тел. 0502933421

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

АВТО
Продаж

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

	� ВАЗ-2106,	1978 р.в., пова-
рена, оброблена, не гнила. 
Чудовий стан. Ціна 33700 грн. 
Тел. 0952072628, 0934559924. 

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

МОТО
Продаж

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

	� МОТОЦИКЛ	«Муравей», 
2-місний. Тел. 0502049434

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)

	� ГУМА з дисками літня (на 
Lanos) 175/70 R-13, 2шт., 2021 
р.в., майже нова. Ціна 4 тис. 
грн. Тел. 0662683686.

	� 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

	� ПОЛОТНА	дверні, нові, 
соснові, дубові 0,8х2м. Дверні 
блоки з коробкою, дубові, 
3шт. Ціна договірна. Тел. 
0502049434

МЕБЛІ
Продаж

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

	� ШАФА	–	купе з антресоллю. 
Тел. 0993006533

РІЗНЕ
Продаж

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0669568122

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

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

	� БУРЯК кормовий. Вело-
сипед дитячий, гарний стан. Тел. 
0990385113

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

	� 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

	� ДРОВА. Тел. 0986599869
	� ПРАЛЬНА	МАШИНА автомат 

«Атлант». Ціна договірна. Тел. 
0957423588, 0684830471

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

	� ДРОВА твердих порід. 
Доставка. Тел. 0666681515

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

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

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

	� СІНО в тюках. Доставка. Тел. 
0995139836

	� КУКУРУДЗА. Тел. 0506740355
	� ОДІЯЛА шерстяні, шафа-купе, 

посуд. Куртки р. 50, 52, 54. Тел. 
0992739512. 

	� МОРОЗИЛКА «Snaige», вер-
тикальна, 200л. Стіл кухонний, 
дерев’яний, 70х150см. Комод. 
Ліжко 2-спальне, з матрацом, не 
дерев’яне. Тел. 0991796035.

	� ПЛИТА	ГАЗОВА, 4-камфорна, 
та 2-камфорна. Пральна машинка 
«Малютка» та «Донбас». Вело-
сипед жіночий. Телевізор, холо-
дильник. Тел. 0662000908, 
0680700452. 

	� ПРИЧІП заводський до УАЗа, 
мотоблока, трактора. Тел. 
0667011653, 0975799474. 

	� ПРЯДИВО конопляне. 
Колоски жита. Тел. 0660408763. 

	� ТЕЛЕВІЗОР. Холодильник. 
Все у гарному стані. Недорого, 
с. Лютенька. Тел. 0950900328. 

	� ЧОЛОВІЧІ	РЕЧІ (нові): куртка 
зимова, сапожки зимові р.44, 
брюки, костюми р.48, чоботи 
кирзові, шапки хутряні. Тел. 
0950083541. 

	� ЗЕРНОДРОБІЛКА, зарядний 
пристрій, електроплита з 
духовкою, труби азбестоце-
ментні. Тел. 0932041362. 

	� ПШЕНИЦЯ. Тел. 0669568122
	� ДРОВА рубані твердих порід. 

Тел. 0995644611 
	� ДРОВА рубані твердих та 

м’яких порід. Доставка. Тел. 
0957998288

ТВАРИНИ
продаж

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

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

	� ТЕЛЯ (теличка) молоч-
ного віку. Вік 10 днів. Тел. 
0995427520.

	� БИЧОК	молочного віку. Тел. 
0665737580. 

	� КОЗА дійна. Тел. 0661129688. 
	� ПОРОСЯТА в’єтнамські, 

маленькі. Кабан на заріз. Кро-
лики. Тел. 0995483090

	� НУТРІЇ різного віку. Тел. 
0501974298

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

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

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

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

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ посвідчення трак-
ториста серія ЕА №097975 від 
27.07.2022 року категорії А1, В2, 
В1 видане на ім’я Владислава 
Олександровича Жепка. (2)

ЗНАЙОМСТВА

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

ПОСЛУГИ

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

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, кана-
лізація. Встановлення лічиль-
ників, бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій). (13)

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

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ.	Вантажні 
перевезення ЗІЛ-САМОСКИД. 
Привезу: пісок, щебінь, гранвідсів. 
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

	� 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. 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. 
0501881470

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

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

	� ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь, 
гранвідсів, цеглу, глину, землю, 
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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

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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ	
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі види вну-
трішніх робіт. Санвузол під ключ. 
Зварювальні роботи. Тепла під-
лога. Виїзд по району. Тел. 
0661194638

РОБОТА
 

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

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

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

 � Запрошуємо на роботу МАЙ-
СТРІВ	АБО	БРИГАДИ	з	ремонту	
житла та підсобних робітників. 
Звертатись офіс «Гарант-комплек-
сний ремонт житла» за адресою м. 
Гадяч вул. Героїв Майдану 5/1. Тел. 
0669923177

 � В продовольчий магазин в 
м. Гадяч потрібні ПРОДАВЦІ. 
Тел. 0504044106

 � На роботу в дружній колектив 
потрібен ОФІСНИЙ	СЛУЖБО-
ВЕЦЬ. Освіта:професійна техніч-
на,вища. Галузь знань: бухгалтер-
ський облік. Стаж роботи: 1 рік. 
Знання ПК, комунікативність, від-
повідальність, бажання працювати 
та дізнаватись і навчатись новому 
обов’язково. 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

4646

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

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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Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Cумуємо, пам’ятаємо

Дев’ятого грудня минає 159 років від дня його на-
родження. Він вчителював на Луганщині і за цей час 
створив кілька підручників для школярів східного 
регіону, щоб вони вивчали рідну мову. Сьогодні Ал-
чевськ, де викладав Грінченко, опинився на окупо-
ваній території. У 1888 році він склав власний бу-
квар, за яким і навчав дітей. А вже за рік підготував 
книжку для читання «Рідне слово». У 1902 році Борис 
Грінченко починає працювати над обробкою словни-

кового матеріалу, який вже не перший рік напрацьо-
вувала редакція журналу «Київська старовина». За 2 
роки він упорядковує чотиритомний словник, який 
налічує близько 68 тисяч слів. Як для початку 20-го 
століття це був найповніший і лексично найдоскона-
ліший український словник. А сучасний одинадцяти-
томний словник української мови подає вже близько 
134 тисячі слів.

ЛОВЕЦЬ СЛІВ
БОРИС ГРІНЧЕНКО – письменник, укладач 
словника української мови, борець за українську 
незалежність та самобутність.
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Від початку повномасштабної війни з рф, із Украї-
ни вже виїхало більш ніж 14,5 мільйона громадян, із 
них як мінімум 11,7 млн осіб - до країн Євросоюзу.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради 
з прав людини Дмитро Лубінець. Найбільше укра-
їнських біженців прийняли Польща, Німеччина та 
Чехія.  

Також в Україні зареєстровано 4,7 млн внутріш-
ньо-переміщених осіб. 

«БМ»

Попри війну, аграрії змогли провести здебільшо-
го успішну кампанію збору врожаю в Україні, згід-
но з даними американської космічної агенції НАСА.

На основі аналізу супутникових знімків аналітики 
програми «НАСА Врожай» підрахували, що ферме-
ри зібрали 26,6 млн тонн пшениці, що менше ніж ре-
кордний врожай попереднього року, але відповідає 
середньому врожаю 27,9 млн тонн.

«Наші дані на основі супутникових знімків вро-
жаю озимої пшениці в 2022 році в Україні чітко свід-
чать, що фермери мали здебільшого успішний вро-
жай», – каже директор програми «НАСА Врожай» 
Інбал Бекер-Решеф.

Однак, згідно з аналітичними даними, близько 6 
мільйонів тонн зерна було зібрано з територій, які не 
контролює Україна. Це означає, що українські фер-
мери втратили щонайменше 1 мільярд доларів над-
ходжень, говорять аналітики програми.

 «Голос Америки»

Про це повідомив голова Держлісагентства 
Юрій Болоховець.

«На початок грудня на наших складах зберігається 
понад 260 тис. м куб паливної деревини. Запаси ство-
рені по всій Україні. За підсумками останнього тижня 
заготівля також тримається на рекордних позначках 
і значно перевищує реалізацію. Загалом у грудні пе-
редбачена заготівля 314 тис. м куб дров. Продовжу-
ються поставки дров в східні та південні прифронто-
ві райони. Великий осяг палива передається нашим 
військовим. Ситуація в українській енергетиці дуже 
напружена. Не можна виключати найгірші сцена-
рії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цьо-
го року доклали максимум зусиль, щоб українці були 
з теплом».

Виробники електроенергії забезпечують 83% необ-
хідного в Україні споживання, але для споживачів за-
лишається лише 40-50%. Про це заявив прем’єр-мі-
ністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету 
Міністрів. 

До всіх операторів системи розподілу — обленерго 
— доведено ліміти споживання щодо кожної облас-
ті, які пріоритетно забезпечують живлення об’єктів 
критичної інфраструктури. Після живлення критич-
ної інфраструктури потреби інших споживачів – під-
приємств та житлового сектору – забезпечуються на 
40-50%. 

Відновлення енергетичної системи країни триває. 
Це дає змогу скорочувати час відключення, а також 
переходити до прогнозованих планових графіків.

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Ґебреїсус заявив, що 
нині щонайменше 90% населення планети має іму-
нітет до вірусу COVID-19

Імунітет виник чи то через вакцинацію, чи то через 
попередню інфекцію. Водночас пильність знижува-
ти не варто, оскільки це може призвести до поширен-
ня нового виду вірусу, який, імовірно, витіснить на-
явний Omicron.

«Вразливі місця в епіднагляді, тестуванні та вак-
цинації продовжують створювати ідеальні умови для 
появи тривожного нового варіанту, який потенцій-
но може спричинити значну смертність», – наголо-
сив Ґебреїсус.

Зазначають, що наразі у світі зареєстровано 640 
млн інфікованих, ще 6,6 млн померли від хвороби. 
Проте, за інформацією ВООЗ, ці дані не повні, тож 
реальна кількість заражень і смертей може бути знач-
но більшою.

«Polskie Radio.»

В Україні у випадку тривалого відключення світла 
призупинять планові госпіталізації та операції у лі-
карнях, щоб не перевантажувати заклади. Про це по-
відомила заступник міністра охорони здоров’я Ма-
рія Карчевич.

«На випадок блекауту готові два рівні закладів, які 
забезпечені критичними потребами по генераторах. 
І ми бачимо навіть, коли були кілька днів суттєві пе-
ребої з енергоживленням, у нашій країні ні один за-
клад охорони здоров’я не припинив свою роботу», – 
розповіла Карчевич.

Із її слів, критична мережа, зокрема заклади, які ма-
ють договір з Національною службою охорони здо-
ров’я України і фінансуються в тому числі з держав-
ного бюджету, продовжують свою роботу. До першого 
рівня закладів належать ті, які мають працювати без-
перебійно, якщо буде відсутнє виключно енергожив-
лення. Другий рівень — заклади, які працюватимуть 
у випадку, якщо не буде і централізованого водопо-
стачання та опалення. Зокрема, ідеться про ті, що ма-
ють автономне опалення.

У той же час, і перший, і другий рівень закладів ба-
зово забезпечені критичною потребою по генерато-
рах. Проте, якщо буде тривале відключення світла, то 
планові госпіталізації, планові операції будуть при-
зупинені, для того, щоб не перевантажувати заклади. 
Будуть прийматися тільки ургентні операції.  

МОЗ

Унаслідок впровадження нафтового ембарго проти 
рф з 5 грудня на європейському ринку виникне змен-
шення обсягів пального. Оскільки українські трейде-
ри не підписували довгострокових контрактів, то вар-
то очікувати дефіциту палива в Україні і, як наслідок, 
збільшення його вартості. Про це розповів експерт із 
енергетичних питань Геннадій Рябцев.

«Якби в українських трейдерів були контракти без-
посередньо з виробниками нафтопродуктів, то тоді 
ніяких проблем не виникло б. Усі виробники за будь-
яких обставин забезпечують пальним саме контрак-
ти і виконують їх в 99% випадків. А от чи буде надли-
шок у виробників нафтопродуктів після виконання 
всіх контрактів, який наші і купували на електронних 
торгах – це питання», – зазначив Рябцев.

Щодо того, чи вплине зростання споживання паль-
ного генераторами на його наявність на ринку, то 
експерт зазначає, що зараз це споживання компен-
сується зменшенням попиту з боку аграріїв, які вже 
закінчують польові роботи. Якщо блекаут і впливає 
на ринок пального в Україні, то в зв’язку з обмеже-
ною пропускною здатністю західного кордону.

Agrotimes

Експерти прогнозують, що буде зростання цін на 
деякі продукти. На скільки відсотків можуть зрости 
ціни на основні товари: молоко, м’ясо, хліб та ово-
чі. В Інституті аграрної економіки зробили прогноз. 
Зазначають, що яйця подешевшають, а от чотири ос-
новні категорії продуктів найближчим часом можу 
зрости у ціні.

м’ясо +7-10%
молоко та молочна продукція +10-15%
хліб та олія +10%
овочі борщового набору +15-20%
За даними Державної служби статистики, за рік 

зросли ціни на всі основні групи харчових товарів, а 
на деякі товари ціни зросли рекордно.

Відносно м’яса, то воно подорожчало через скоро-
чення поголів’я, знищення ферм, зокрема, на Сході. 
Також значна частина потужностей знаходиться на 
окупованих територіях та в зонах бойових дій. Зро-
стають ціни на хлібобулочні вироби, зокрема дорож-
чає хліб приблизно до 10 відсотків щомісяця.

Щодо овочів, вартість зберігання цієї продукції 
зростатиме з урахуванням цін на енергоносії, тому 
це вплине і на вартість продуктів. Також відчувати-
меться вплив подорожчання пального та, відповід-
но, логістики.

Аgronews.ua

СТВОРИЛИ РЕКОРДНИЙ 
ЗАПАС ДРОВ

КУДИ ПОДІВСЯ КОВІД

ПЛАНОВІ ОПЕРАЦІЇ 
ПРИЗУПИНЯТЬ 

ПРОДУКТИСКІЛЬКИ УКРАЇНЦІВ 
ВИЇХАЛО ЗА КОРДОН

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ 
ЕЛЕКТРИКОЮ НА 40-50 %

АГРАРІЇ ВТРАТИЛИ 
ВРОЖАЮ НА  
1 МЛРД. ДОЛАРІВ 

Станом на 1 грудня аграрії України 
намолотили 41,9 млн тонн зерна нового 
врожаю з площі 9,4 млн га, що становить 
85% від запланованих площ. Середня 
врожайність становить 4,4 т/га. 
В розрізі культур зібрано 
зернових та зернобобових:
пшениці — 19,4 млн т з площі 4,7 млн га 
(100%), при середній врожайності 4,1 т/га;
ячменю — 5,6 млн т з площі 1,6 млн га 
(100%), при середній врожайності 3,5 т/г;
гороху — 261 тис. т з площі 111,5 тис. га 
(100%), при середній врожайності 2,3 т/га;
кукурудзи — 15,5 млн т з площі 2,5 млн га 
(60%), при середній врожайності 6,1 т/га; 
гречки — 156,5 тис. т з площі 115 тис. га 
(98%), при середній врожайності 1,37 т/га;
проса — 98,3 тис. т з площі 42,6 тис. га 
(95%), при середній врожайності 2,3 т/га.
Аграрії Миколаївщини завершили 
збирання цьогорічного урожаю всіх 
сільськогосподарських культур, а Вінниччини, 
Волині, Житомирщини, Тернопільщини 
та Чернігівщини цукрових буряків.
Найбільше зернових та зернобобових культур 
намолотили сільгосптоваровиробники 
Вінниччини — 3,7 млн тонн. На 
другому місці Кіровоградщина — 
3,4 млн тонн. Третю позицію займає 
Дніпропетровщина — майже 3 млн тонн.
Найвища урожайність зернових та 
зернобобових культур в аграріїв 
Хмельниччини — 6,74 т/га.
Цукрові буряки викопані зі 173,5 тис. га 
(97%), накопано 8,6 млн т солодких коренів 
при середній врожайності 49,8 т/га.

ОЧІКУЄТЬСЯ 
ДЕФІЦИТ І 
ПОДОРОЖЧАННЯ 
ПАЛЬНОГО

У Полтавській області станом на 04.12.2022р. 
захворюваність на гострі респіраторні 
інфекції (включно з COVID-19) не перевищує 
базовий рівень (епідемічний поріг - 521,9).

За попередній 48 тиждень в області на гострі респі-
раторні інфекції захворіло 3297 осіб, показник захво-
рюваності – 233,9 на 100 тисяч населення, що на 55% 
нижче базового рівня (епідемічного порогу). Дітей 
захворіло 1533, що складає 46% від усіх захворілих.

Госпіталізовано 113 хворих, що складає 3% від кіль-
кості захворілих.

Проти грипу в області щеплено 2232 осіб в т.ч. за 
останній тиждень – 578 осіб.

У Гадяцькому районі за попередній тиждень на ГРІ 
захворіло 93 особи, з них дітей- 40 (43%).

Випадків грипу не зареєстровано. 
Показник захворюваності на ГРІ серед населення 

району цього тижня 180,7 (на 100 тис. населення), 
по м. Гадяч 150,0 (на 100 тисяч населення), що від-
повідає низькому рівню інтенсивності епідемічно-
го процесу.

Проти грипу з початку епідсезону (2022-2023 рр) 
зроблено 45 щеплень.

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

СТАН 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ 
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Однак якби не він, третини людей зі 
шкільних підручників ніколи туди б не 
потрапили. Знаєте, як у фільмі «Назад 
у майбутнє», прибираєш одну людину, 
і цілий натовп зникає на фото, пише у 
своїй праці Христина Морозова. 

Такою людиною для українського 
ХХ століття є Євген Харлампійович 
Чикаленко.

Це він любив повторювати, що Укра-
їну слід любити до глибини власної 
кишені. 

Якось письменник Мордовець напи-
сав про поневіряння українських авто-
рів у російських видавництвах. Це про-
читав Чикаленко і сказав, що платитиме 
стільки ж, як росіяни, якщо Мордовець 
писатиме українською. Десь відтоді він 
став одним з менеджерів українсько-
го культурного руху, як би ми зараз це 
назвали. 

Питав Рєпіна, чи не хоче він писати 
картини на українські сюжети? 

Платив Коцюбинському 1000 золо-
тих карбованців на рік, на той час, дуже 
пристойні гроші. Бо так, виявляється, 
українські письменники мають щось 
їсти, щоб писати. 

Фінансував Грушевського, Винничен-
ка, Франка, Кобилянську. Підтримав 
матеріально видання «Словаря україн-
ської мови» Бориса Грінченка.

Чикаленко дав грошей на першу укра-
їнську щоденну газету, українську шко-
лу, книгарню, перше велике українське 
видавництво. 

«Хоч і поганенька «Рада», але все-та-
ки вона свідчить – ми живі як нація, ми 
ще не вмерли! 

Смерть такої газети від анемії – це 
друге Берестечко, величезний удар по 
нашому національному рухові».

«Я не раз казав, що коли не матиме-
мо своєї преси, школи, або хоча б та-
кого геніального брехуна, як Сенке-
вич, щоб розбудив у широких колах 
національну свідомість, то станемо 
провансальцями».

Дав гроші на будівництво Академіч-

ного дому у Львові. Йому було важли-
во, щоб в кімнаті жили один, максимум 
два студенти, щоб все з комфортом і 
по-людськи. 

Хто передав гроші? 
«Один невідомий добродій». 
До речі, пізніше в цьому домі збира-

лися Бандера та Шухевич, але то вже 
інша історія. 

Викупив землю в Алупці, щоб збуду-
вати пансіон для хворих українських 
письменників.

Євген Харлампійович втратив 8-річну 
доньку. І вирішив вшанувати її пам’ять, 
віддавши частину грошей, які відкладав 
для посагу доньці, для журналу «Київ-
ська старовина» для премії за найкра-
щий твір з історії України. 

Саме Євгена Чикаленка зобразив Іван 
Карпенко-Карий у п’єсі «Хазяїн». 

Його дивувало, що Чикаленко не ви-
трачає грошей на себе. Але Чикаленко 
міг запросто продати один зі своїх бу-
динків, бо бракувало коштів на газету. 
Якщо потрібно було терміново профі-
нансувати черговий український про-
єкт, він просто відрізав від своїх земель 
і продавав. 

Звідки ж кошти? 
Чикаленко був агрономом, напрочуд 

успішним. 
Його книжка «Розмови про сільське 

хазяйство» за популярністю у селян 
була другою після Кобзаря. Півмільйон-
ний тираж, дві великі срібні й одна зо-
лота медалі від сільськогосподарських 
товариств. Але видання книжки укра-
їнською Чикаленко добивався 5 років. 
На своїх землях активно впроваджував 
трактор замість сохи, використовував 
технологію чорного пару. Коли по всій 
Російській імперії була засуха, у Чика-
ленка з врожаями все було добре.

Про його погляди
Чикаленко говорив українською, в 

дитинстві його дражнили, бо, мовляв, 
говорить «мужицькою» мовою. Робив 

ставку на середніх землевласників, ма-
буть, зараз їх можна назвати середнім 
класом. Один з ініціаторів скликання 
Центральної Ради. 

Власне ідея Центральної Ради наро-
дилася у нього вдома. Відмовився бути 
міністром агрополітики. Не вважав себе 
політиком, а тому відмовився бути геть-
маном на користь Скоропадського. 

«Не сотворений я на перші ролі, ні-
коли їх не грав і не претендував на їх, а 
робив те, що мені давало моральне за-
доволення, а через те й заслуги мої не 
великі». 

Вважав «хочете соціалістичну рево-
люцію, отримаєте безкінечну Росію». 

«Німці нам не страшні; кацапи страш-
ніші, але не через те, що вони нас обру-
сять: коли не обрусили нас за 250 ро-
ків, то не зможуть обрусити й далі. Вони 
страшні Україні своєю некультурністю: 
під московським пануванням наш народ 
не розвинувся, а понизився культурно, 
навіть став менш грамотним».

А що далі? 
Прийшли більшовики, і він змушений 

був емігрувати, сподіваючись поверну-
тися, коли Україну звільнять від кому-
няк. Звісно, землі й маєтки в еміграцію 
не забереш. 

За кордоном жив бідно, збирав в 
лісі деревину на розтопку. Щоб зібра-
ти йому кошти на операцію на шлун-
ку, знайомі розмістили оголошення в 
газеті української громади у Сполуче-
них Штатах. Сам Чикаленко соромив-
ся приймати таку допомогу. 

«Хотілося б ще трохи пожити, щоб по-
бачити, чим скінчиться доля України, 
про яку я весь свідомий вік клопотався 
і про яку дбав. Всі зайві гроші, що зоста-
валися від мого скромного життя, я від-
давав на українські справи, про які вже 
й позабував. Ось чому я не склав собі 
запасу на старість». 

Заповідав розвіяти свій прах у рідно-
му селі Перешори на Одещині. Вийш-
ло інакше. 

Після заплутаної детективної історії 
урна з його прахом була втрачена. Я от 
думаю про той конкурс на кращий твір 
з історії України. Ну чому у нас постій-
но пам’ять як у рибок? 

Людина послідовно, регулярно, ще-
дро фінансувала українську культуру, 
освіту, політику, економіку. Не знаю, що 
б без цих зусиль від нас залишилося у 
ХХ столітті. 

А ми навіть вулицю чи станцію метро 
не можемо назвати на його честь. 

Мертвим це вже не потрібно, а от жи-
вим було б дуже корисно знати про Єв-
гена Чикаленка. Знати, що ось так мож-
на! Тобто без «оздоровчих».

Підготувала Валентина Йо тка

РОЗПОВІМ ВАМ ПРО ОЛІГАРХА

Генератор, який коштував 12 тисяч, а став коштувати 40 тисяч, 
- це не ринок, а мародерство ділків. 

Газова горілка, яка коштувала 2200, а стала коштувати 6500, - це 
не ринок, а мародерство ділків. 

Старлінки, які купляють у Європі, а в Україну передають утри-
дорога, - це не ринок, а мародерство ділків.

Акумулятор-перетворювач, який коштував 26 000, а став кош-
тувати 52 000, - це не ринок, а мародерство ділків. 

Інвертор, який коштував 800, а став коштувати 4 200, - це не ри-
нок, а мародерство ділків. 

Таж свічка, яка коштувала 8 грн., стала коштували 25! 
Поправка на ажіотаж приймається, але не приймається хитро-

жопість наших ділків, які, звісно, класнюче зметикували і з блека-
уту витиснуть маржинальність свого бізнесу 500% мінімум. 

Це не питання заздрості чи конкуренції. Це питання виживання 
й солідарності. Благопристойні межі навару – це іспит, який ділки 
(наші ж люди) не склали під час війни. 

Підприємливість під час війни набуває особливої барви, і вона 
– на межі з мародерством. Бо хтось ледве пропетляє холодомор-
ну зиму, а хтось нагріє на ній руки і блекаут завершить із новою 
квартирою.

Війна й безвихідь анульовує ринкові механізми і вмикає люд-
ські, моральні, етичні. І там проявляється ху із ху. Спостерігаючи 
за вакханалією захланності, виглядає, що наші ділки завтра пла-
нують протягнути копита, якщо наостанок не годні нализатись.

Остап Дроздов

РИНОК І МАРОДЕРСТВО – ЦЕ ТРОХИ РІЗНІ РЕЧІ
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Цей тиждень може принести вам розчару-
вання i образи. Але не варто занурюватися в 
негатив. Шукайте свiтлi сторони, спiлкуйтеся 
з друзями, проводьте бiльше часу з дiтьми. 

Бажано не демонструвати колегам нетерпимiсть i зайву 
вимогливiсть. До кiнця тижня упевненiсть в своїх силах 
зросте, i ви зможете виконати складну i вiдповiдальну 
роботу. До ваших порад прислухатимуться.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
Цього тижня не варто глибоко занурюватися 
навiть у власнi проблеми, не кажучи вже про 
чужi - ними i зовсiм займатися не слiд. Нiчо-
го особливо прикрого тиждень не принесе, а 

дрiбнi неприємностi краще забути вiдразу. Хоча подiї на 
роботi не викличуть у вас особливого ентузiазму, але 
говорити про це вголос не варто. У вихiднi добре б вiд-
ключитися вiд справ i вiдпочити, сходити в кiно або на 
каток. Не потрiбно мучити себе i своїх близьких надмiр-
ною економiєю.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
Початок тижня обiцяє бути досить клопiтким, 
проте, до вихiдних суєта утрясеться, i ви змо-
жете повноцiнно вiдпочити в хорошiй компанiї. 

У серединi тижня можливi творчi досягнення, прибуток i 
похвала вiд начальства. У особистому життi вас чекають 
приємнi змiни. Ваш обранець готовий заради вас гори 
скрутити. Ви разом впритул пiдiйшли реалiзацiї мети, до 
якої прагнули не один рiк.

РАК	(22.06	-	23.07).
Наступив сприятливий тиждень для кар`єрно-
го зросту. Вас обов`язково помiтять, похва-
лять, пiдвищать. Але i ви не повиннi ховатися в 
тiнi, блиснiть своїми професiйними талантами. 

У вихiднi влаштуйте галасливу вечiрку для близьких дру-
зiв i гарненько повеселiться.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Вам є чим пишатися, проте не варто спокуша-
тися i задирати нiс. Успiх вимагає активностi i 
зусиль. I вам знову i знову доведеться збирати 
волю в кулак, щоб досягти наступної намiче-

ної висоти. Добре б не тiльки вимагати уваги вiд людей, 
небайдужим до вас, але й щось робити для них у вiдпо-
вiдь. Тиждень буде повний подiй, що викликають сильну 
емоцiйну реакцiю. Проте не давайте виходу гнiву i роз-
дратуванню. Вихiднi добре провести з сiм`єю i рiдними.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Цього тижня вiд вас можуть зажадати звiт. Ви 
будете на очах i буде важко приховати свої 
емоцiї i дiї. У вiвторок ви станете незамiнною 
людиною у прямому розумiннi цього слова. У 

четвер є ризик стати жертвою обману або манiпуляцiї. 
В недiлю не уникайте гостей в будинку, оскiльки вiд їх-
нього вiдвiдування залишиться не тiльки немитий посуд, 
але й цiнна iнформацiя.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
На початку тижня ваш друг може дати вам цiн-
ну пораду або надати важливу послугу. Колеги 
пiдтримуватимуть вашi пропозицiї, а началь-

ство може нагородити премiєю. Четвер - вельми вда-
лий день для нових знайомств, зокрема романтичних. У 
вихiднi вам знадобиться повноцiнний вiдпочинок в при-
ємнiй компанiї.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
Цього тижня ваше становище i стан значно 
полiпшаться, вас чекає пiдвищення по службi 
i додатковий прибуток. Ви зможете подола-

ти багато перешкод i вийти на новий рiвень. Не бiйтеся 
щось мiняти, вирушити в подорож, зробити або прийня-
ти пропозицiю руки i серця. Всi змiни - на краще.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
Тепер ви можете зiтхнути спокiйно, ви практич-
но вирiшили всi проблеми, що накопичилися, i 
можете розслабитися. Присвятiть бiльше часу 

вiдпочинку, складiть плани на прийдешнi свята. Час ку-
пувати подарунки. I пам`ятайте, що активний вiдпочинок 
- вiдмiнний засiб, що дозволяє переключитися i одержа-
ти яскравi враження.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
Цей тиждень буде цiкавим i насиченим подiя-
ми. Правда, очiкується багато турбот, дзвiнкiв, 
прохань з усiх бокiв. Вам буде властива осо-
блива прямолiнiйнiсть. Загостриться почуття 

гумору. Проте спробуйте не висмiювати колег i друзiв. 
У вихiднi варто вiдправитися за подарунками до нового 
року.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Ви здатнi завершити майже всi свої справи, 
але це вiднiме у вас масу сил. Тому рацiональ-
но розподiлiть час на роботу i на вiдпочинок. 
Намагайтеся проявляти iнiцiативу, але не доз-
воляйте звалювати на себе всi завдання, на-

вантаження треба розподiляти. У особистому життi не 
варто вередувати i вимагати дуже багато вiд партнера.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Хороший час для пiдведення певних пiдсум-
кiв. Подiї розвиватимуться стрiмко, ваше 
життя може круто змiнитися. Втiм, це краще, 
нiж стояче болото вiдносин, що вiджили себе. 

Надайте належну увагу собi коханому, якщо пiсля цього 
у вас залишиться ще трохи часу - то i родичам, їм буде 
приємно.
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