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«Коли ракета влучить у наш 
будинок, буде вже не так 
страшно»
Запоріжжя – прифронтовий населе-

ний пункт на південному сході Украї-
ни, майже щодня потерпає від постій-
них обстрілів. Запоріжжя розташоване 
на розі небезпек: крім російських ракет, 
місту потенційно загрожує радіаційна 
катастрофа та можливість затоплення 
через руйнацію греблі. Журналістка За-
борони Поліна Вернигор, родом із За-
поріжжя, провела вдома місяць і розпо-
відає, як ніч у місті перетворюється на 
лотерею з виживання, а повітряна три-
вога інтегрується у фоновий шум, ніби 
це шарудіння листя чи гул машин. 

Потяг рушив із київського вокзалу. 
Провідниця зайшла перевірити квит-
ки, стягнула окуляри й подивилася на 
мене: «Ви точно до Запоріжжя?» Моя 
попутниця по купе заголосила: «Та як 
же так? Обстріли! А ви ще така моло-
да. Це жах!» Я відповіла: «Це не жах. 
Це мій дім». 

Більшість пасажирів потяга Київ 
— Запоріжжя вийшли на попередніх 
станціях. До кінцевої з повного вагона 
лишилося всього кілька людей, здебіль-
шого військові. Потяг запізнився майже 
на годину. Цієї ночі на Запоріжжя впало 
13 російських ракет. За кілька десятків 
кілометрів від міста — окуповані Енер-
годар, Василівка та Дніпрорудне. На ви-
їзд із Запоріжжя охочих набагато біль-
ше, ніж на вʼїзд.

На вокзалі київський потяг традицій-
но зустрічають козацьким маршем. Він 
грає щоразу, як потяг їде із Запоріжжя 
до Києва або повертається назад — тра-
диція, яка триває десятиліттями. Мі-
сто виглядає привітним: майже нічого 
не вказує на те, що кілька днів поспіль 
його обстрілюють. Зруйнованих буді-
вель у центрі майже немає, лише під-
битий торговий центр «Аврора» на ма-
гістральному Соборному проспекті та 
подекуди забиті фанерою вікна й віт-
рини. Комунальний транспорт працює 
безоплатно, кавʼярні та ресторани від-
чинені, таксі курсує, люди під вечір гу-
ляють, уранці — їдуть на роботу.

Про те, що не так далеко від Запоріж-
жя справжня війна, свідчать численні 
повітряні тривоги. Їх багато, порівня-
но з Києвом: іноді до восьми сирен за 
день. Більшість місцевих уже звикли 
до них і майже не звертають уваги. Та 
щойно надворі темніє, на вулицях по-
мітно меншає людей і автівок. Громад-
ський транспорт їздить десь до 8 години 
вечора, пізніше — тільки на таксі. Що 
ближче до комендантської години, то 
вищий тариф.

Майже весь вересень я провела в За-
поріжжі: приїхала на тиждень, але день 
за днем відтягувала відʼїзд як могла. Мі-
сто чи не щодня обстрілювали; здавало-
ся, якщо поїду зараз, уже ніколи не по-
вернуся. До звуків вибухів звикаєш. З 
часом вони здаються чимось звичним і 
стають частиною життя. Щоночі вихо-
диш на балкон курити та вже наперед 
знаєш, що зараз почуєш прильоти. Так 
і стається. Але вже не ховаєшся, не па-
нікуєш — стоїш далі на балконі та вслу-
хаєшся в кожен шурхіт: якщо прилетить 
ближче, варто таки зайти у квартиру. 
Іноді від звуків вибухів прокидаєш-
ся серед ночі. Згодом вибухи почина-
ють снитися. Я кілька разів прокида-
лася і не розуміла: приліт справді десь 
близько чи це лише прояв мобілізова-
ної підсвідомості.

Особливість атак по Запоріжжю в 
тому, що стріляють із близьких дистан-
цій — з окупованих міст та сіл в облас-
ті. Ракети С-300 летять дуже низько, 
на радарах не відображаються — збити 

їх майже неможливо. Про те, що місто 
обстрілюють, мешканці дізнаються не 
завдяки сиренам, а через звуки вибухів. 
Одного разу сирену в місті ввімкнули 
за 15 хвилин після першого влучання. 

Мій будинок розташований непода-
лік Дніпрогесу. Якщо його греблю роз-
бомблять, дім, у якому я провела більшу 
частину свого життя, змиє водою мен-
ше ніж за хвилину. Щоразу, коли раке-
ти влучали десь неподалік, я прокидала-
ся з думкою про те, що зараз помру. Бо 
щоразу здавалося, що поцілили в гре-
блю. Мабуть, це мій найбільший страх. 
Якщо в неї влучить ракета, можуть упа-
сти опори, хвиля рине на місто, змиє 
кілька районів і навіть невеликі населе-
ні пункти вниз за течією.

За кілька днів до відʼїзду я зловила 
себе на тому, що вдивляюся в будівлі, в 
обличчя людей на вулицях. Намагаюся 
запамʼятати кожну деталь. Завтра цих 
будівель і людей може не стати. Сьогод-
ні це здається більш імовірним: після 
мого відʼїзду Запоріжжя почали обстрі-
лювати інтенсивніше, ще через деякий 
час — майже щоночі. Вранці 30 верес-
ня російські ракети влучили по цивіль-
ній колоні на виїзді з міста. Загинуло 30 
людей, серед них діти. Потім обстріля-
ли житлові будинки: 8, 13, 17, 25 жертв. 

Одна з моїх улюблених вулиць — ву-
лиця Сталеварів, про яку співав Вален-
тин Стрикало в однойменній пісні. Не-
далеко від неї мешкав мій шкільний 
бойфренд, з іншого боку жили подруги. 
Ракета зруйнувала два підʼїзди, тіла лю-
дей з-під завалів витягали понад добу. 
Тепер посеред вулиці величезна і дуже 
охайна діра розміром із під’їзд — ніби 
хтось відрізав шматок торта.

Заплющую очі. Завтра я прокинуся з 
тривогою, бо вночі місто знову обстрі-
ляють. Я точно знаю — так трапляєть-
ся щоночі. Більшість рідних зараз там, 
у Запоріжжі. Щоранку мене чекає лоте-
рея. Це вже ритуал: прокидаєшся, береш 
телефон, Запоріжжя, фото зруйнованих 
будинків, набираєш номери. Кожен гу-
док відчувається як вічність.

«Напевно, — сказала мені днями мама, 
— коли ракета влучить у наш будинок, 
буде вже не так страшно».

Херсон через місяць  
після деокупації
У Херсоні я вдруге з моменту його 

звільнення. За місяць після деокупації 
місто помітно змінилося. Тепер тут не-
має довжелезних черг по гуманітарку й 
українські сім-карти, та й на площі Сво-
боди більше ніхто не заряджає телефо-
ни просто неба.

Вулиці Херсона спорожніли. І що 
ближче до Дніпра та, відповідно, до лі-
вого берега, то менше шансів зустріти 
бодай когось із місцевих. Херсон, го-
лосний і вкутаний українськими пра-
порами у перші дні звільнення, стих і 
причаївся. 

Полиці супермаркету забиті різно-
манітними продуктами. Херсонка Оля 
обирає необхідні їй товари, розрахову-
ється, і ми разом виходимо з магазину. 
Поруч із жінкою — її шестирічний син. 
Богданові вона дає пакетик із цукерка-
ми — желейними ведмедиками. Хлоп-
чик радіє і біжить, підстрибуючи, попе-
реду нас. Він зовсім не звертає уваги на 
глухі вибухи десь посеред міста. 

«Син спокійно реагує на обстріли. Це 
я лякаюся кожного разу, для мене це 
стрес, бо переживаю за дитину. Зараз 
прилітає по багатьох будинках, страшно 
лягати спати, бо не знаєш, куди влучить 
наступного разу», — каже Оля. 

Протягом усієї окупації вони з сином 
залишалися в Херсоні. Не покинули 
місто, бо не мали грошей чи знайомих, 

які могли б їх десь прихистити. Від пер-
ших вибухів на початку повномасштаб-
ної війни родина ще ховалася, але зго-
дом перестала — Богдан почав сильно 
хворіти через сирість і холод у підвалі. 
А потім Херсон захопили росіяни. Че-
рез вікно Богдан бачив, як заїжджали 
ворожі танки та інша техніка. Почали-
ся довгі місяці окупації.

«Вони ходили по хатах, забирали лю-
дей. Одного чоловіка застрелили на на-
шій вулиці, коли він ішов на роботу. Ми 
за цим усім спостерігали з вікна квар-
тири. Було страшно, але витримали, — 
пригадує жінка. — Я дуже раділа, коли 
Херсон звільнили, однак це відчуття 
трохи згасло, бо небезпека не минула. 
росіяни перемістилися на той бік річ-
ки і тепер бомбардують житлові будин-
ки, часто прилітає у дев’ятиповерхівки. 
Наразі в нас немає ні опалення, ні води, 
лише час від часу з’являється світло». 

Раптом наша розмова обривається. На 
тротуарі ми бачимо ще порівняно свіжі 
сліди крові. Тут уламками скла порани-
ло чоловіка. Оля вказує на напівзруйно-
вану офісну будівлю, в якій під час оку-
пації росіяни облаштували свій банк, а 
поруч видавали паспорти. 

«День тому сюди прилетіла ракета. 
Дякувати Богу, ми тоді були вже вдо-
ма», — каже Оля. Цією дорогою вона з 
сином ходить щодня. Через щоденні об-
стріли люди продовжують виїжджати з 
Херсона. А втім, Оля із сином Богданом 
планують лишатися в рідному місті. По-
при розуміння, що буде складно. 

«Ми сидимо у холоді — опалення ще 
немає, а обстріли тільки починаються. 
Радості нема, поки це все відбувається. 
Я хочу, щоб усі наші люди й солдати по-
верталися додому живі. Хочу, аби наше 
життя було таким, як раніше», — каже 
на прощання жінка.

На задньому подвір’ї місцевого го-
телю біля вогнища гріються люди. 
Тут розгорнули польову кухню: готу-
ють обіди та гріють воду для чаю. Вже 
понад 9 місяців готель приймає пере-
селенців з навколишніх сіл та самого 
Херсона. 27 лютого місцева влада по-
просила керівників готелю розмістити 
перших переселенців. За весь час через 
центр пройшли понад 5 тисяч людей, 
каже адміністраторка пункту Настя 
Рибальченко. 

«Коли Херсон окупували, російські 
військові також приводили сюди сво-
їх людей. Ми не могли відмовити, бо 
одразу починалися погрози. Вони при-
ходили із супроводом, а той був, наче 
ялинка — весь у зброї. росіяни завезли 
багато консервів, гуманітарку, борош-
но, цукор, гречку, олію. А потім, коли 
почалася евакуація, стали погрожува-
ти, що закриють нас, якщо не поїдемо з 
ними теж».

Для більшості переселенців готель 
слугував транзитним пунктом перед до-
рогою на Запоріжжя. Найбільше за ніч 
розміщували 394 людини, хоча готель 

розрахований на 150. Є сім’ї, які заїха-
ли сюди ще навесні — і досі залишають-
ся тут жити.

«Податися їм нікуди, бо вони втрати-
ли свої домівки. За ці 9 місяців готель 
став домом для багатьох. Але з почат-
ком обстрілів велика кількість пересе-
ленців, які жили у нас, виїхали. З по-
двір’я нашого готелю ми бачили, як 
летіли «Гради», — каже Настя.

Біля польової кухні знайомимося з 
Наталею. Вона гріє руки чашкою гаря-
чого чаю з лимоном. Уже дев’ятий мі-
сяць Наталя разом із чотирма дітьми 
живе в готельному номері. Рідний бу-
динок в Олександрівці через обстріли 
покинули ще в березні. 

«Ми приїхали сюди і сидимо те-
пер тут. Теж бомблять, але поки не так 
сильно. Ми збиралися сьогодні на ри-
нок, проте не пішли, бо обстріли. Інко-
ли вщухає, а потім знову чуємо вибухи. 
Уночі вони активніше обстрілюють мі-
сто», — розповідає жінка. 

Найближчим часом Наталя сподіва-
ється повернутися додому.  

«Сусіди кажуть, що будинок цілий, 
але коли росіяни покидали село, то все 
повиносили. Діти дуже хочуть додому, 
але там поки що небезпечно, село об-
стрілюють, багато розтяжок. Старший 
син, якому 16, хоче туди поїхати, але я 
не пускаю», — розповідає Наталя.

На моє запитання про день, коли ЗСУ 
зайшли в Херсон, Наталя усміхається: 
«Плакала, а діти бігли обійматись і фо-
тографуватися з нашими військовими. 
Ми раді, що тут Україна, але не живе-
мо зараз спокійно. Хоча все одно краще 
так, ніж під окупацією, бо коли тут були 
росіяни, ми всі ходили насуплені, з опу-
щеними головами». 

У цьому готелі ще три родини з діть-
ми. Загалом мешкають 35 переселен-
ців. Пункт частково забезпечений світ-
лом, а коли його вимикають — працює 
генератор.

«Три доби у нас безперервно було 
світло, а потім знову почалися обстріли 
— і воно зникло. Для опалення ми змог-
ли закупити 24 тонни брикету, а загалом 
на зиму треба 150. Ми переміщуємо на-
ших мешканців на перші поверхи, сели-
мо їх разом, щоб зекономити і зберегти 
тепло», — розповідає адміністратор На-
стя Рибальченко. 

Ейфорію перших тижнів після звіль-
нення міста притлумили побутові про-
блеми, розповідає жінка. Зараз усі пе-
реймаються питанням, як пережити 
наступні місяці без належного опален-
ня, світла та води. 

«З’явилося більше проявів жадібно-
сті. Ми роздаємо людям гуманітарку, а 
вони наступного дня знову приходять 
по неї. Одна бабуся, якій ми видали 
продукти, наступного дня торгувала 
ними біля супермаркету. Люди звикли, 
що їм усе дають безкоштовно. Зараз по-
волі з’являються вакансії. Якщо три мі-
сяці тому в окупації вони горлянки мог-
ли перегризти одне одному за 3,5 тисячі 
гривень, то зараз за 6,5 тисячі крутять 
носом і кажуть: «Якби дали 12, то я б 
подумала», — говорить жінка.

Повітряну тривогу в місті налагоди-
ли. Вперше за 9 місяців повномасштаб-
ної війни херсонці почули її у середині 
листопада.

«Але якщо тривога лунає в Микола-
єві, то в них є приблизно година, аби 
сховатися, а у нас — 40 секунд. Зараз 
ми починаємо переживати те, що й Ми-
колаїв у перші пів року війни. росіяни 
б’ють навмання: влучають у будинки, в 
дорогу, футбольне поле. Це нелогічно — 
лише для того, щоб нашкодити, а потім 
звинуватити ЗСУ».

Ксюша Савоскіна, Hromadske

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
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ОДНИМ РЯДКОМ
Гадяцькі піаністки дебютували на міжна-

родному конкурсі Франція-Україна «Золота 
осінь 2022». Ансамбль у складі Аделіни По-
тапової та Крістіни Даниленко посів ІІІ міс-
це. Викладач: Анна Литвиненко.

Вітаємо юних талантів та бажаємо нових 
звершень.

******

У Гадяцькій міській лікарні вперше проведе-
но 2000 операцій за календарний рік. Опера-
тивні втручання проведено: хірургами – 908, 
акушер-гінекологами – 416, офтальмологами 
– 355, ортопед-травматологами – 262, уроло-
гом – 59.

******
15 грудня відбулись змагання юнаків з бас-

кетболу в залік Спартакіади школярів.
Результати: І місце – ліцей № 4 іме-

ні Лесі Українки; ІІ місце –ліцей № 1 імені 
Олени Пчілки; ІІІ місце – ліцей імені Є. П. 
Кочергіна.

******
У Краснолуцькій громаді стартувала де-

колонізація топоніміки. Комісія затвер-
дила перелік із 24 топонімів, які будуть 
перейменовані.

******
Полтавські хірурги провели унікальну опе-

рацію на зупиненому серці у день масованої 
ракетної атаки рф. Вони виконали корекцію 
гіпертрофічної кардіоміопатії. Це перший та-
кий досвід в області.

******
У Решетилівці, 18 грудня, відбулись фі-

нальні змагання розіграшу кубку ГО «ВФСТ 
КОЛОС» у Полтавській області з волейбо-
лу серед чоловіків. Команда аматорів з Гадя-
ча стала найсильнішою у своїй групі, але по-
ступилась команді Щербанівської громади у 
фінальному матчі з рахунком 1:2 та привезла 
додому «срібло».

******
Із початку року в Україну імпортували по-

над 510 тисяч генераторів. На пільгових умо-
вах - близько половини від загальної кілько-
сті цих приладів. 

******
Єгипет виявив велике родовище газу у Се-

редземномор’ї. Повідомляє Reuters.
Розмір нової свердловини становить 3,5 

трильйона кубічних футів газу. Знахідка 
може дати поштовх Єгипту позиціонувати 
себе як енергетичний центр.

******
Минулого тижня у трьох хворих на Полтав-

щині виявили вірус грипу. Двоє хворих мають 
вірус грипу А (несубтипований), а один паці-
єнт – вірус грипу В. В області визначають та-
кож циркуляцію збудників інших гострих рес-
піраторних вірусних інфекцій.

******
У Кракові 12 днів поспіль, із 21 грудня по 1 

січня, вимикатимуть світло на знак солідар-
ності з Україною. Це символічний жест солі-
дарності з українським народом у межах ак-
ції «Вогні для України».

******
Учні Книшівського ЗЗСО на уроках трудо-

вого навчання виготовляють окопні свічки, 
допомагають волонтерам Гадяччини переда-
ти часточку тепла нашим Захисникам.

******
За період війни в Україні укладено 36,6 тис. 

земельних угод, вони охоплюють площу в 66 
631 га. Полтавщина у числі регіонів з найак-
тивнішим ринком землі – укладено угод на 
площу 6,9 тис. га.

Читачі скаржаться на завантаженість 
маршруту «Малі Будища-Гадяч». 

«До війни був окремий рейс на Малі Будища, а та-
кож два міських рейси вранці. Тепер їздить тільки 
один, але людей менше не стало», - говорить відвід-
увачка редакції, яка скориставшись пільговим про-
їздом завітала у редакцію в четвер, щоб придбати 
черговий номер тижневика.

«Людей придавлює дверима, дехто вимушений 
опиратись на інших пасажирів, а хтось стоїть на од-
ній нозі. Ще, маємо прийняти до уваги, що діти зараз 
не їздять до школи, тобто завантаженість маршруту 
повинна бути ще більша. Для автобусних маршрутів 
є затверджена максимальна кількість пасажирів, які 
можуть одночасно знаходитись у транспортному за-
собі, але зі слів регулярних користувачів послуг місь-
кого перевезення – їх не дотримуються. Окрім цьо-
го, на Полтавщині продовжують свою дію карантинні 
обмеження, а тісні контакти між людьми у автобу-
сі можуть спричинити до розповсюдження вірусних 
хвороб. До речі, вже понад місяць Полтавщина посі-
дає перше місце в Україні за поширення COVID-19.

Гадяцька міська рада 1 грудня оголосила про про-
ведення конкурсу з визначення пасажирського пе-
ревізника на приміський автобусний маршрут за-
гального користування «Гадяч - Малі Будища», що 
не виходить за межі території Гадяцької громади. 
Кінцевий термін прийняття документів для участі у 
конкурсі – 27 грудня, а засідання конкурсного комі-
тету відбудеться 10 січня. Сподіваємось конкурс про-
йде вдало і наявність нового перевізника дозволить 
розвантажити цей маршрут. Нагадаємо, що Гадяць-
ка міська рада нещодавно придбала новий шкільний 
автобус. То можливо можна було б тимчасово вико-
ристати старий?

Сподіваємось, що вже на початку року нас здиву-
ють швидким вирішенням проблеми.

«БМ»
У Полтавській області станом на 18.12.2022р. за-

хворюваність на гострі респіраторні інфекції (включ-
но з COVID-19) зростає, але не перевищує базовий 
рівень (епідемічний поріг - 521,9).

За попередній 50 тиждень в області на гострі рес-
піраторні інфекції захворіло 4319 осіб, показник за-
хворюваності – 306,4 на 100 тисяч населення, що 
на 41,3% нижче базового рівня (епідемічного поро-
гу). Дітей захворіло 1985, що складає 46% від усіх 
захворілих.

Госпіталізовано 158 хворих, що складає 4,0% від 
кількості захворілих.

Проти грипу в області щеплено 4123 осіб в т.ч. за 
останній тиждень – 754 осіб.

У Гадяцькому районі за попередній тиждень на ГРІ 
захворіло 142 осіб, з них дітей- 75 (52,8%).

Випадків грипу не зареєстровано. 
Показник захворюваності на ГРІ серед населен-

ня району цього тижня 277,6 (на 100 тис. населен-
ня), по м. Гадяч 370,8 (на 100 тисяч населення), що 
відповідає низькому рівню інтенсивності епідеміч-
ного процесу.

Проти грипу з початку епідсезону (2022-2023 рр) 
зроблено 226 щеплень.

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

У Бахмутському районі Донецької області, 14 
грудня, внаслідок мінометного обстрілу, отри-
мавши травми несумісні з життям загинув солдат  
ВІТАЛІЙ ІВАНОВ 1999 р. н., мешканець с. Веприк.

Про це повідомили у ТЦК та СП.
Висловлюємо співчуття родичам та близьким по-

леглого. Вічна пам’ять та шана Герою.
«БМ»

ГРОМАДІ ПОТРІБЕН 
АВТОБУС

СУМНА ЗВІСТКА

СТАН 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

На сайті Гадяцької міської ради, 
його оприлюднили, 16 грудня.
ДОХОДИ: 235 млн. 801 тис. грн.: 
з них 225 млн. 248 тис. грн доходи загального фон-

ду і 10 млн. 553 тис. грн. доходи спецфонду. У порів-
нянні з минулим роком, бюджет громади зменшився 
на 6 млн. грн., це пов’язано із недоотриманням подат-
ку з доходів фізичних осіб. Загалом громада планує 
отримати 148 млн. грн. податків (найбільша складо-
ва податок на доходи фізичних осіб – 86,9 млн. грн.), 
та ще 12,5 млн. грн неподаткових надходжень. 

Офіційні трансферти - 75 млн. грн., з них майже 28 
млн. грн. – дотація з держбюджету.

ВИДАТКИ 235 млн. 801 тис. грн.:
56,8 млн. грн. – виконавчий комітет, з них 17,5 млн. 

грн. – ЖКГ;
143,4 млн. грн. – відділ освіти молоді та спорту;
14,2 млн. грн. – відділ соціального захисту 

населення;
16,7 млн. грн. – відділ культури і туризму;
4,665 млн. грн. – фінансове управління міської 

ради;
1 млн. грн. – резервний фонд.
На одну з найбільших проблем громади – доро-

ги, планують витратити 1,910 млн. грн. і ще така ж 
сума на розвиток дорожнього господарства. На бла-
гоустрій населених пунктів - 14,6 млн. грн. 

Проект бюджету має бути затверджений депутата-
ми на другому пленарному засіданні 30 сесії міської 
ради, яке відбудеться 22 грудня.

«БМ»

Шановні мешканці села Хитці, чиї корови пасли-
ся на людських городах, поблизу водогону. Спочат-
ку ви запустили корів у кукурудзу, потім виламали 
качани, забрали зерно, а пусті качани розкидали по 
всьому городу. Про наявність у вас совісті говорити 
мабуть недоречно. Як кажуть - Бог вам суддя. То хоч 
прибрали б після себе кукурузиння і порожні кача-
ни. Нам навесні легше буде привести город до ладу, 
щоб вам знову виростити врожай. 

Сім’я Котляр

ІЗ ЧИМ ІДЕМО  
У 23 РІК: БЮДЖЕТ

ЗВЕРНЕННЯ
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Минулого тижня
народилося 
2 немовлят

9 осіб 
пішли
з життя

3 пари
одружилися

1 пара
розлучилася

пожежа

У зв›язку із війною до Полтавщини мігрували 
велика кількість диких лисиць, це може спричинити 
спалах хвороби на сказ. Відстрілювати лисиць не 
можуть приватні підприємці. Тому Рада Оборони 
прийняла рішення — дозволити частковий відстріл 
державним мисливцям.

Таке рішення прийняли з кількох причин:
Через велику міграцію лисиць, які можуть хворіти 

на сказ;
Держава не встигла у повному обсязі розповсюдити 

у лісах вакцини для м’ясоїдних тварин.
 Рішення виконають протягом найближчого часу.

У Новосанжарській громаді сім’я з трьох людей от-
руїлась ймовірно чадним газом. 

Поліція отримала інформацію, 12 грудня, про 
смерть людини й прибула на місце події. Померлим 
виявився місцевий 33-річний чоловік. Поліцейські 
також встановили, що до лікарні з ознаками отру-
єння газом доставлена 32-річна дружина померлого 
та 14-річна донька. За попередньою версією слідчих, 
родина могла отруїтися чадним газом через несправ-
ність опалювальної системи.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за 
процесуального керівництва Решетилівської окруж-
ної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань за ознаками частини 1 
статті 115 Кримінального кодексу України. Обстави-
ни та причини трагедії встановлює слідство.

Головне управління  поліції Полтавщини

ДОЗВОЛЯТЬ 
ЧАСТКОВИЙ 
ВІДСТРІЛ ЛИСИЦЬ

СІМ’Я ОТРУЇЛАСЬ 
ГАЗОМ

Чоловік звернувся за допомогою до юриста, щоб 
отримати допомогу у справі керування автомобілем 
у нетверезому стані, але замість цього юрист запро-
понував «вирішити» це питання із суддями та залу-
чив до цього ще двох адвокатів.

Потягом 13-19 грудня прокурори САП та детек-
тиви НАБУ повідомили про підозру юристу та його 
спільникам — адвокатам, які намагались підкупи-
ти спочатку суддю Київського районного суду, а зго-
дом і суддю Полтавського апеляційного суду. Про це 
повідомили прес-служби антикорупційних органів.

За даними слідства, чоловік, на якого патрульні 
склали протокол за керування автомобілем у нетве-
резому стані (ст. 130 КУпАП), звернувся до юриста 
за правовою допомогою. Слід зазначити, що юрист 
позиціонував себе помічником адвоката.

Але замість надання юридичної допомоги «поміч-
ник адвоката» запропонував клієнту «вирішити» це 
питання із суддею Київського районного суду Пол-
тави за «винагороду» та залучив для цього свого зна-
йомого адвоката.

Зловмисникам так і не вдалось підкупити суддю, 
натомість чоловіка визнали винним у скоєнні адмін-
порушенні. Тоді юрист та адвокат пообіцяли «скасу-
вати» це рішення в апеляційному порядку за $1800. 
Цього разу зловмисники залучили до справи ще од-
ного адвоката.

Передача коштів була розділена на дві частини — 
$300 та $1500. Після передачі другої частини адвока-
ти та юрист були викриті правоохоронцями. Наразі 
НАБУ та САП зібрали достатньо доказів для обґрун-
тованого повідомлення про підозру у хабарництві 
цим особам. Наразі слідство триває, встановлюються 
інші особи ймовірно причетні до вчинення злочинів.

На Полтавщині цьогоріч браконьєри наловили 
риби на понад 45 мільйонів гривень. У порушників 
вилучили рибу та незаконні знаряддя для лову. З по-
чатку року викрито 894 порушення, вилучено понад 
18 тонн риби та 1200 заборонених знарядь лову (з 
них сіток — понад 45 тисяч метрів).

У листопаді порушники завдали збитків на майже 
19 млн грн. Також впродовж місяця правоохоронці 
викрили 62 порушення правил рибальства:

13 – грубих порушень за ч. 4 ст. 85 КУпАП,
11 – за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил 

рибальства),
15 – за ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи 

збут водних біоресурсів),
Також оформлено 23 акти виявлення та вилучення 

майна, власники якого не встановлені.
У межах рибоохоронних заходів державні інспек-

тори у листопаді вилучили у порушників понад дві 
тонни риби, 126 заборонених знарядь лову та п’ять 
транспортних засобів.

Нагадаємо, на Полтавщині вступила в дію заборона 
на вилов раків. Заборона на вилов діятиме з 1 груд-
ня 2022 року до 30 червня 2023 року. Ці обмеження 
встановили, щоб зберегти популяцію раків та створи-
ти сприятливі умови для виношування ікри.

П овідомили в Полтавському рибоохоронному патрулі

До поліції у Полтаві 18 грудня, близько 17:30, звер-
нувся 16-річний хлопець, який повідомив, що не-
відомий відібрав у нього ноутбук. Правоохоронці 
встановили зловмисника та порушили проти нього 
кримінальне провадження. Про це повідомили у від-
ділі комунікації поліції Полтавської області.

Після повідомлення про грабіж на місце події при-
була слідчо-оперативна група та оперативники із 
райуправління поліції. Правоохоронці встановили, 
що до помешкання хлопця зайшов невідомий і роз-
пилив із балончика газ у обличчя потерпілому. Після 
цього забрав ноутбук та втік. У ході першочергових 
оперативно-розшукових та слідчих дій оперативники 
та слідчі поліції встановили особу грабіжника та міс-
це його перебування. Ним виявився місцевий 18-річ-
ний мешканець, - розповів Сергій Рекун, заступник 
начальника поліції Полтавщини. 

 Підозрюваного затримали у порядку статті 208 
Кримінального кодексу України. За фактом у полі-
ції розпочали кримінальне провадження за частиною 
4 статті 186 Кримінального кодексу України «Гра-
біж, вчинений в умовах воєнного стану». За санкці-
єю статті грабіжнику загрожує позбавлення волі на 
термін від 7 до 10 років.

19 грудня, о 12:50 рятувальник отримали повідом-
лення про пожежу в приватному житловому будинку 
у селі Островерхівка, Гадяцької громади.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу присту-
пили до розвідки та гасіння. Через сильне задимлен-
ня рятувальники працювали у апаратах захисту ор-
ганів дихання.

Внаслідок пожежі 37-річний чоловік отримав, за 
даними медиків, 6 % термічних опіків лівого перед-
пліччя та обличчя 1-2 ступенню. Його госпіталізува-
ли до КНП «Гадяцька МЦЛ». Пожежа ліквідована 
одним відділенням 6 ДПРЧ (м. Гадяч). Вогнем зни-
щено частину підлоги, закопчено 60 кв. м. стін та сте-
лі. Врятовано даний житловий будинок від знищен-
ня полум’ям.  Наразі надзвичайники встановлюють 
причину пожежі.

Головне управління ДСНС у Полтавській області

 Київський райсуд Полтави призначив 8 років 
ув’язнення 57-річній місцевій мешканці, яка п’яною 
під час сварки зі своїм співмешканцем забила його до 
смерті сковорідкою

За даними слідства, 59-річний полтавець поселив у 
своєму будинку 57-річну жінку, яка мешкала за його 
рахунок, бо не мала ні власного житла, ні роботи.

На початку червня минулого року під час сварки на 
побутовому ґрунті п’яна жінка чавунною сковорід-
кою 5 разів вдарила по голові господаря помешкан-
ня. Наступного дня, внаслідок отриманих тяжких ті-
лесних ушкоджень, чоловік помер у лікарні.

Київський районний суд Полтави визнав винною 
57-річну жінку у заподіянні умисного тяжкого тілес-
ного ушкодження, що спричинило смерть потерпіло-
го (ч. 2 ст. 121 КК України) та призначив їй 8 років 
позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили вона перебу-
ватиме під вартою.

«Полтавщина»

СКОВОРІДКОЮ 
ЗАБИЛА ДО 
СМЕРТІ 

АДВОКАТИ ТА 
ЮРИСТ ПІДКУПИЛИ 
СУДДІВ 

ГРАБІЖНИК 
ВІДІБРАВ НОУТБУК 
У ХЛОПЦЯ

БРАКОНЬЄРИ

На Полтавщині, попри активну профілактичну 
кампанію з боку поліції, деякі громадяни й надалі 
потрапляють у тенета шахраїв та злодіїв. Зазвичай 
зловмисники використовують старі шахрайські схе-
ми для обману та обкрадання людей. Найбільша кіль-
кість таких правопорушень здійснюється під час ку-
півлі-продажу в мережі Інтернет.

Однак є й такі випадки, коли шахраї приходять до 
осель громадян під приводом працівників соціаль-
них, медичних чи комунальних служб, банківських 
установ, або скупників горіхів, пуху, пір’я, мета-
лобрухту та інше. Після візиту таких псевдо-добро-
діїв у людей зазвичай зникають кошти, або їм про-
дають неякісні товари, або вони обмінюють грошові 
купюри на сувенірні чи просто на звичайні папірці.

Наприклад, за допомогою до поліції Полтавщи-
ни звернулася жителька Кобеляцької громади, 1940 
року народження. Вона розповіла, що перебуваю-
чи на подвір’ї побачила, як з її будинку вийшли двоє 
незнайомих жінок, які повідомили, що скупляють 
пух та перо. Після візиту непроханих гостей влас-
ниця оселі виявила зникнення грошей в сумі близь-
ко 45 тисяч гривень. За даним фактом поліція від-
крила кримінальне провадження. Тривають заходи 
щодо встановлення осіб, причетних до скоєння да-
ного правопорушення та притягнення їх до юридич-
ної відповідальності.

 З метою попередження подібних злочинів, реко-
мендуємо бути обачними та не довіряти незнайо-
мим псевдо-добродіям, які прийшли до вашого дому 
під приводом купівлі пуху-пера, металобрухту, горі-
хів, або пропонують різний крам за низькими ціна-
ми чи обміняти «старі гроші на нові». За жодних об-
ставин не впускайте незнайомців у свої оселі, а при 
найменшій підозрі про шахрайство – негайно пові-
домляйте на 102.

Поліція Полтавщини

ЗАКУПІВЕЛЬНИКИ ПІР’Я 
ОБІКРАЛИ ЖІНКУ
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«Всі браслети з останньої довоєнної партії металу 
комбінату «Азовсталь» розкуплено. Вони об‘єднали 
навколо України військових, дипломатів, політиків, 
журналістів, голлівудських зірок і тисячі людей з 43 
країн світу», — про це віцепрем’єр-міністр – міністр 
цифрової трансформації Михайло Федоров повідо-
мив у Телеграмі.

Вказані кошти підуть на придбання дев’яти безпі-
лотників для першого у світі флоту морських дронів, 
який захищатиме Україну від ворожих ракет.

Проект «Азовсталь. Символ незламності» був за-
пущений у жовтні в межах платформи United24 і пе-
редбачав благодійний випуск браслетів, виготовле-
них з останньої довоєнної партії металу, виробленої 
заводом «Азовсталь».

Кожен браслет був створений із 5 грамів сталі, ви-
робленої на прокатному стані 3600 комбінату «Азов-
сталь». Саме з такого сплаву у 1981 році була виго-
товлена шахта для запуску космічного корабля, у 
2012-му – новий саркофаг для Чорнобильської атом-
ної електростанції. Після повномасштабного втор-
гнення росії листопрокатний цех, у якому багато ро-
ків працював стан 3600, виявився одним із місць, де 
героїчно тримали оборону захисники та захисниці 
Маріуполя.

Дизайн браслетів – паракорд з вигравіюваним гер-
бом України – розробив ювелірний дім SOVA.

«БМ»

Британська газета «Sunday Times» 
опублікувала аналітичний огляд під назвою 
«20 прикладів того, як війна в Україні змінила 
наш світ».
Редактор видання з питань Європи 
Пітер Конраді вважає, що до 24 лютого 
позиції путіна здавалися сильними, але 
катастрофічна війна не залишила йому 
жодних шансів гідно вийти із ситуації та 
підірвала його вплив у багатьох сферах, а 
відтак послабила і росію, і самого путіна.

Ось інші тези огляду, де автор пише, що війна:
Повернула страх ядерної війни.
Привернула увагу до Тайваню, адже дії росії зму-

сили замислитись над тим, якими можуть бути кро-
ки Китаю щодо острова, - стало вторгнення ймовір-
нішим, чи, навпаки, офіційний Пекін тепер сто разів 
подумає.

Призвела до зростання інфляції та кількості страй-
ків у Британії (на тлі підвищення цін на енергоносії 
та загального подорожчання життя).

Змусила понад 14 млн українців залишити свої 
домівки.

Створила нову російську діаспору. Як пише видан-
ня, за останні 10 місяців з Росії поїхало більше лю-
дей, ніж після революції 1917 року.

Посилила побоювання, що в Африці розпочнеть-
ся голод. Це пов’язано насамперед з блокадою Росі-
єю експорту українського зерна.

Призвела до ізоляції російської економіки. Видан-
ня пише про західні санкції, через які російська еко-
номіка може цього року скоротитися на 4,5%.

Дуже ускладнила висвітлення подій у росії, адже з 
країни змусили поїхати багато іноземних журналіс-
тів, а незалежну російську пресу змусили замовчати.

Змусила людей більше думати про «зелені» техно-
логії та ядерну енергію. Як пише автор, це наслідок 
здорожчання енергоносіїв.

Зміцнила НАТО. Видання нагадує про єдність 
альянсу перед російською агресією та майбутній 
вступ до нього Швеції та Фінляндії.

Дала уявлення про те, якими будуть війни май-
бутнього. З одного боку, ця війна показала важли-
вість сучасних технологій, таких як супутниковий 
інтернет та дрони, з іншого - виявилася напрочуд 
старомодною з її окопною війною та артилерійськи-
ми дуелями.

Показала важливість харизматичного лідера. У пу-
блікації сказано, що президент України Володимир 
Зеленський став одним з провідних світових ліде-
рів та зумів заручитися підтримкою інших держав, а 
українці перемагають у пропагандистській війні у со-
ціальних мережах.

Покінчила з військовим табу у Німеччині. Автор 
нагадує, що війна продемонструвала, наскільки важ-
ливими для економічного зростання в Німеччині 
були дешеві енергоносії з росії, і змусила канцлера 
Олафа Шольца оголосити радикальне збільшення 
німецького військового бюджету.

Принесла неймовірні вигоди виробникам зброї. На 
думку видання, найбільше виграли американські та 
європейські виробники, оскільки війна продемон-
струвала значну перевагу західної зброї над тією, що 
виробляють в росії.

Порушила зв’язки росії з іншими країнами світу в 
галузі спорту, науки та мистецтва.

Створила загрозу холодної війни в Арктиці. Видан-
ня нагадує, що війна призвела до порушення співпра-
ці між росією та її сусідами по Арктичному регіону, 
що загрожує наслідками для екології регіону і корін-
них народів, що живуть там.

Зробила авіаподорожі тривалішими. Це пов’язано 
із закриттям російського повітряного простору для 
західних авіакомпаній. Наприклад, до війни політ з 
Лондона до Токіо займав 12 годин, а зараз майже 14.

Зміцнила українську національну ідентичність. У 
самій Україні ставлення до росії кардинально зміни-
лося, а у світі тепер ніхто вже не сплутає ці дві країни. 
SundayTimes, як і інші західні видання, тепер вико-
ристовує лише україномовну транслітерацію укра-
їнських міст.

ВВС

Заступник командира Полтавської окремої бригади 
територіальної оборони Дмитро Онищенко подяку-
вав і поділився зворушливими подробицями: «Сьо-
годні подивився в очі водіям, які брали ці машини, їм 
40-50 років, вони раділи як діти, тому що нова техніка 
для бригад територіальної оборони за кошти облас-
них бюджетів це велика рідкість. Тому я сподіваюсь 
ми започаткуємо гарну традицію і наступного року 
збільшимо автопарк військової частини, щоб ми мог-
ли виконувати завдання вчасно і якісно».

Начальниця управління майном Облради Леся Ко-
морна поділилась технічними характеристиками пе-
реданих КрАзів:

«Чотири з шести вантажівок — бортові для пере-
везення людей. Вони трьохосні, важать 13 тонн, ма-
ють дизельний двигун з турбонаддувом та потужніс-
тю 360 кінських сил. Коробка передач — механічна 
дев’ятиступенева. Колеса радіусом 21 дюйм. Макси-
мальна швидкість 100 км за год. Ще один КрАЗ мен-
ший, має вантажність до шести тонн, двигун має 160 
кінських сил, коробка механічна шестиступенева. Ко-
леса — 20 дюймів.

Шостий автомобіль — пересувна кухня, двигун 160 
кінських сил, коробка механічна шестиступенева, ко-
леса 19,5 дюймів.

Кухня комплектується тепловим та допоміжним 
обладнанням: три харчові котли та шафа для смажен-
ня. Допоміжне обладнання: столи та шафи для хліба, 
мийка для посуду. Також кухня обладнана димовою 
та паровою трубами».

Повідомили в Облраді

Лише 6,8% наших громадян позитивно ставляться 
до діяльності московської церкви.

62% українців виступають за заборону Української 
православної церкви московського патріархату. Такі 
дані соціологічного дослідження, проведеного ком-
панією «Active Group» 18-21 листопада 2022 року.

Згідно з даними опитування, половина опитаних 
громадян України (48,7%) оцінили діяльність УПЦ 
московського патріархату негативно. 

Позитивно до діяльності УПЦ московського патрі-
архату ставляться лише 6,8% (3,8% – однозначно по-
зитивно і 3% – швидше позитивно). Кожен четвертий 
українець (25,2%) ніяк не оцінює діяльність «москов-
ської церкви», а 19,3% не визначилися з відповіддю.

Щодо заборони діяльності Української православ-
ної церкви московського патріархату, то 61,9% рес-
пондентів сказали, що така заборона потрібна. Проте 
5,6% респондентів вважають, що швидше не потрібно 
забороняти діяльність цієї церкви, а 6,8% – що точно 
не потрібно забороняти. Кожен четвертий (25,7%) не 
визначився із відповіддю на запитання.

На запитання «Чому держава не заборонила досі 
діяльність московського патріархату?» найбільша 
частка респондентів (41,2%) відповіла: «Бо в нас є 
свобода віросповідання». По 22,3% набрали відпові-
ді «Відсутня політична воля» та «У влади є інші на-
гальніші проблеми». 20,2% набрав варіант відповіді 
«Корупція діючої влади», 18,5% – «Вплив російських 
спецслужб на діючу владу».

Черговий обмін військовополоненими відбувся 14 
грудня, в ході якого вдалося звільнити 64 україн-
ських захисників. П’ятеро з них із Полтавщини.

Солдат Юрій Петрович Голубенко уродженець Га-
дяччини. Він зник безвісти 9 жовтня.

Старший солдат Олег Віталійович Романен-
ко з Лохвиці. З 15 жовтня про нього нічого не було 
відомо.

Молодший сержант Василь Петрович Шадний 
проживав у Кременчуці. З 17 жовтня рахувався як 
безвісти зниклий.

Старший солдат Владислав Сергійович Телятник 
із Полтавського району. Зник безвісти 17 жовтня.

Старший солдат Сергій Вікторович Титаренко 
уродженець Лохвиччини. З 17 жовтня його вважа-
ли безвісти зниклим.

Вітаємо з поверненням!
«БМ»

ПОЛТАВСЬКІЙ ОКРЕМІЙ БРИГАДІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ 
ПЕРЕДАЛИ ВАНТАЖІВКИ ТА 
МОБІЛЬНУ КУХНЮ

СИМВОЛ 
НЕЗЛАМНОСТІ 
ПРИНІС БЛИЗЬКО 
94 МІЛЬЙОНІВ

УКРАЇНЦІ ПІДТРИМУЮТЬ 
ЗАБОРОНУ МОСКОВСЬКОГО 
ПАТРІАРХАТУ

ПОВЕРНУЛИСЬ ДОДОМУ ЯК ВІЙНА 
В УКРАЇНІ 
ЗМІНИЛА СВІТ

Національному музею-заповіднику українського 
гончарства, що в Опішні, передали цеглину століт-
ньої давнини.

Про це повідомляє пресслужба Національного му-
зею-заповідника: «Давній друг музею Ярослав Єнко 
нині захищає батьківщину. Яке ж величезне було 
наше здивування, коли він написав із пекельної пере-
дової позиції, що має для музею подарунок. Це – уні-
кальна таврована цеглина столітньої давнини. Вона 
чудово збереглася, але реалії сьогодення все ж таки 
залишили свій відбиток. Під час бойових дій цегли-
ну було частково пошкоджено». 

Після 24 лютого війна частково зруйнувала на Су-
мщині та Полтавщині деякі археологічні пам’ятки. 
Тоді оприлюднили фото, де зображені матеріали, які 
військові виявили на одному з блокпостів Полтав-
щини та передали до фондів заповідника «Більськ». 
Цим знахідкам понад 3 тис. років.

Також, днями повідамили, що під час екскурсії 
Більським городищем виявили старовинну керамі-
ку, яку випадково викопали бабаки. Учені знайшли 
фрагменти ліпного посуду, що виготовлявся у цій 
місцевості у VII столітті до нашої ери. Окрім керамі-
ки у норах бабаків виявили кістки, вугілля та шмат-
ки глиняної обмазки, повідомляють в історико-куль-
турному заповіднику «Більськ».

«На Західному укріпленні і в долині поряд з ним 
функціонує бабаче поселення – розгалужена систе-
ма нір, сполучених підземними ходами», – кажуть 
археологи. Старовинні артефакти виявили у відвалі 
нори бабака на схилі валу городища під час екскурсії 
у грудні. Кераміку зібрали і передали до науково-до-
поміжного фонду.

Нагадаємо, в Одесі бійці тероборони знайшли ста-
родавні амфори античного періоду, коли копали 
окопи.

«БМ»

БАБАКИ ВИКОПАЛИ 
СТАРОВИННУ 
КЕРАМІКУ
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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

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	

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.
 

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

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. 067 460 31 83
КУПИМО ПАЙ 

Тел. 0661808984, 0684839984

Підприємство закуповує 
ДОРОГО
СВИНЕЙ

СВИНОМАТОК

Тел. 066 629 64 05

КУПЛЮ СВИНЕЙ
ДОРОГО

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» 

ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
МАРЧЕНКО, 

1976 року народження, 
інвалід 3 групи.

Має серйозне захворювання: 
ЗЛОЯКІСНА ПУХЛИНА НИРКИ.
Потрібна термінова операція. 

Просимо всіх небайдужих 
фінансової допомоги, щоб 

врятувати йому життя.
«Приватбанк»: карта № 5168 

7451 1989 5552 Марченко Юрій 
Васильович.

«Полтавабанк»: 
карта № 4029 0110 1223 3587 
Марченко Надія Миколаївна 

(мама).

УВАГА! 
ТЕРМІНОВО!

Пляшки горілчані – 1,50 грн./шт.
Від 1000 шт. – 2 грн.

Склотару, алюмінієві баночки, 
макулатуру, поліетилен, беги.

Тел. 0501838458, 0980922374

КУПЛЮ
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Варварський російський енергетичний теро-
ризм змушує фінансистів погіршувати прогнози, 
проте ситуація в економіці поки що залишається 
контрольованою. Ми дізналися, яким може бути 
2023 за оцінкою НБУ, МВФ, Мінфіну та україн-
ського бізнесу.

Для української економіки 2022 рік підготував 
найскладніші випробування за всі часи україн-
ської незалежності. Однак, країна демонструє не-
сподівану стійкість. Тобто реалізуються найкращі 
сценарії тих, на які можна було б розраховувати в 
умовах повномасштабної війни з Росією. Фокус 
зібрав оцінки та прогнози озвучені нещодавно на 
щорічних загальних зборах Європейської Бізнес 
Асоціації (ЄБА).

НБУ: ВВП у 2022 році скоротиться більш ніж 
на третину

Як зазначив Андрій Пишний, голова Національного 
банку України, війна спричинила тяжкі наслідки, які 
матимуть тривалий ефект. За його словами, відбува-
ється стрімке падіння економічної активності та ко-
лосальні витрати потенціалу економіки. Відповідно, 
ВВП за прогнозами НБУ, у 2022 році має скоротити-
ся більш ніж на третину.

Однак, попри безпрецедентні масштаби шоків та ви-
кликів, спільні зусилля НБУ, інших фінансових ре-
гуляторів та міжнародних партнерів допомогли під-
тримати в країні цінову та фінансову стабільність та 
якісно контролювати інфляційні процеси. Нагадає-
мо, інфляція в Україні у жовтні у річному обчисленні 
склала 26,6%. Такий показник можна порівняти з кра-
їнами Центральної Європи, що є неабияким досягнен-
ням для країни, що воює.

«Банківська система демонструє разючу сміливість. 
Дев›ятий місяць повномасштабної війни вона працює 
надійно, безперебійно, прибутково, досягла рекордної 
ліквідності й продовжує кредитувати. Банківська си-
стема, що функціонує, виступає однією з найголовні-
ших переваг України в цій війні». Уточнимо, з січня 
по жовтень 2022 року банки України в умовах війни 
та блекауту заробили 7,37 млрд грн.

На думку Пишного, сьогодні як ніколи важливо, 
щоб участь банків у підтримці економіки зросла до 
рівня головного драйвера. Для цього склалися такі 
ключові передумови:

значні залишки ліквідності банків
достатній набір фінансових інструментів — від дер-

жавних цінних паперів до різних опцій кредитування, 
включно з безпрецедентними за обсягами та умовами 
програмами державної підтримки

Пишний нагадує, що стійка банківська система ста-
ла величезним здобутком України після кризи 2014-
2015 років. Тоді банківський сектор не витримав ви-
пробування у вигляді анексії Криму, війни на Донбасі 
та триразової девальвації гривні, внаслідок чого збан-
крутувало близько сотні банків. Під час повномасш-
табної війни з Росією, навпаки, ми бачимо лише поо-
динокі прецеденти виведення банків з ринку.

Мінфін: У 2023 році очікуємо на часткове 
відновлення

«Робота бізнесу в Україні абсолютно безпрецедент-
на. Бізнес показав, що він досить стійкий до шоків, по-
в›язаних з війною. Компанії сплачують податки, що 
дозволяє фінансувати насамперед наші військові ви-

трати та підтримувати стабільність макрофінансової 
ситуації», — зазначив міністр фінансів України Сер-
гій Марченко.

Чиновник наголосив, що саме коштом податків на-
самперед фінансується українська армія. Відповідно, 
сплачуючи податки бізнес допомагає Україні вигра-
ти цю війну.

За словами Марченка, кількість бізнесів та їх здат-
ність платити податки зараз суттєво зросла порівняно 
з першими місяцями російської агресії. І це говорить 
про те, що компанії адаптуються до складних умов. У 
відповідь на виклики планових та екстрених відклю-
чень електроенергії український бізнес, від ритейлу до 
IT, закуповується дизельними генераторами, оптимі-
зує графіки роботи та вживає інших заходів.

«Наступного року ми припускаємо часткове віднов-
лення. Але все залежатиме від можливості утриман-
ня об›єктів критичної інфраструктури в безпеці. Тому 
уряд вживає заходів для того, щоб диверсифікувати 
джерела постачання електричної енергії й ми закли-
каємо бізнес самостійно шукати можливості для такої 
диверсифікації», — робить висновок Марченко. На-
гадаємо, бюджет на 2022 рік базується на припущен-
ні, що економіка України у 2023 році зросте на 4,6%.

МВФ: У 2023 році очікується стабілізація економі-
ки України

Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в 
Україні згадує жахливі соціальні та економічні на-
слідки російського вторгнення в Україну та фіскаль-
ний дефіцит, що виявився внаслідок збільшення ви-
датків на оборону.

Колосальні пошкодження інфраструктури, останнім 
часом, енергетичної, негативно впливають на еконо-
мічну ситуацію. Тому на 2022 рік у МВФ прогнозують 
скорочення реальної економіки на третину. Найсклад-
нішими будуть наступні кілька місяців, коли з почат-
ком зими руйнація енергетичної інфраструктури про-
довжиться. Нагадаємо, ракетний обстріл, що стався 
23 листопада, змусив зупинитися всі енергоблоки на 
всіх чинних АЕС України, що спричинило колосаль-
ний дефіцит електроенергії в країні.

Проте, не можна відкидати ймовірність, що віролом-
ства ворога та чергові кричущі терористичні акти Ро-
сії знову змусять економістів переглядати свої про-
гнози щодо розвитку української економіки у бік 
погіршення.

«Фокус»

Відзначають своє професійне свято. У цей день ми 
вітаємо працівників електростанцій, інженерів, ре-
монтників, допоміжний персонал. Свято було вста-
новлено ще у 1966 році. 

Українці нарешті відчули на собі, що праця енер-
гетиків дуже важлива для економіки та і взагалі для 
життєдіяльності. Без цих людей не було б світла і те-
пла в наших будинках, школах і лікарнях, неможли-
вою була б робота телефонного зв’язку і транспор-
ту, а також зупинилась би робота більшості галузей й 
так підірваної війною економіки. Вже майже рік ми 
переживаємо масовані атаки ворога по нашій енерге-
тичній інфраструктурі. За цей час, на Гадяччині світ-
ло зникало повністю лише на добу, у деяких регіонах 
країни – на дві з половиною доби. Це результат коло-
сальної роботи енергетиків, які працюють не поклада-
ючи рук заради нашого з вами блага. Вдень та вночі, 
у сніг та у дощ вони відновлюють зруйновані об’єк-
ти та будують нові, підключають до мережі цілі міста 
на деокупованих територіях та підтримують стабіль-
ну роботу такої важливої для країни енергосистеми.

Як кажуть, ми починаємо по справжньому цінити 
те, що втрачаємо. І саме зараз ми найбільше відчува-
ємо неймовірну важливість роботи енергетиків. Вони 
викладаються на повну, аби розвіяти темряву у нашо-
му житті, а іноді навіть у душах. І так було завжди, та 
тільки будучи у темряві, ми можемо роздивитись тих, 
хто несе світло.

Вітаємо із професійним святом кожну причетну до 
цієї нелегкої праці людину. Дякуємо, за важкі трудо-
ві ночі, за точні розрахунки, за надлюдські старання 
і за ваші сталеві нерви. І хоча за вікнами господарює 
зима, вона не завадить висловити те тепло і вдячність, 
які ми до вас відчуваємо. Бажаємо вогню в серцях, 
любові в очах та невгамовної енергії в тілі. Темрява 
відступить і ми ще засяємо як ніколи.

Влад Лидзарь

«ВОЇНИ СВІТЛА»

У ДИТЯЧІЙ МИСТЕЦЬКІЙ ШКОЛІ ВІДБУЛИСЬ АКАДЕМІЧНІ КОНЦЕРТИ 
УЧНІВ КЛАСІВ НАРОДНИХ, ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ФОРТЕПІАНО

ЯКІ РИЗИКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ 
ПРИНЕСЕ 2023
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БУДИНКИ
Продаж

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

	� 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. Броварки. Газ, 
вода. Тел. 0955338675

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

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

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

КВАРТИРИ
Продаж

 

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

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

	� 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

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.

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

	� БУДИНОК поряд із центром. 
Всі зручності, вмебльований. 
Бригадам або сім’ї на тривалий 
термін. Тел. 0502933421

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

	� МАГАЗИН навпроти «Полта-
ва-Банк», площа 37 м.кв. Тел. 
0957686030

ГАРАЖІ
Продаж

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

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� РОЗКИДАЧ міндобрива (лійка) 
на 500 кг., новий. Тел. 0661467930

АВТО
Продаж

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

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

МОТО
Продаж

	� ІЖ	Юпітер-5. Гарний стан. + 
З/ч нові та б/в. Тел. 0953206168.  

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

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

	� ГУМА з дисками 175/70 R-13, 
2021 р.в., 2 шт., ціна 3000 грн. 
Крила передні до ВАЗ-2101-
02, нові. Ціна 200 грн. пара. Тел. 
0662683686. 

	� Т-25 колінвал, стартер, гене-
ратор. Гума до переднього 
колеса. Тел. 0502219042. 

	� ДО	УАЗ: колеса у зборі 
215/90-15С – 8.40.15, б/в. «Кен-
гурятник», піддон масляний. Тел. 
0667011653, 0975799474

РІЗНЕ
Продаж

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0669568122

	� 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

	� ДРОВА твердих порід. 
Доставка. Тел. 0666681515

	� СІНО в тюках. Доставка. Тел. 
0995139836

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

Тел. 0995644611 
	� ДРОВА рубані твердих та 

м’яких порід. Доставка. Тел. 
0957998288

	� МАКУХА соняшникова від 
виробника. Ціна від 6,50 грн./кг 
з доставкою. Тел. 0689189253, 
0500548849

	� ПШЕНИЦЯ, кукурудза. Тел. 
0502817310

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильні 
камери, пральні машини, мікро-
хвильові печі, телевізори. Гума, 
диски. Тел. 0953094117

	� МЕБЛІ. Стільці. Бак для зерна. 
Сітка рабиця. Палатка. Кані-
стри. Велосипед та взуття дитячі. 
Ботинки чоловічі, р.42. Плащ. 

Штани ватні. Телевізор. Відео-
магнітофон, колонки. Китайська 
роза. Тел. 0955711574.

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

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

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

	� ВЕЛОСИПЕД дитячий. Буряк 
кормовий. Тел. 0984219200.

	� БАНКИ 0,25л., євро-кришка 
(на хрін) – 5 грн. Чобітки суконні 
(на сніг), р.46. Тел. 0994594987.  

	� БУРЯК столовий, редька 
чорна. Тел. 0509779570. 

	� КУКУРУДЗА. Тел. 0666235938

	� ГЕНЕРАТОР бензиновий «Кен-
тавр», новий. Тел. 0661467930

МЕБЛІ
Продаж

	� МЕБЛІ б/в. Тел. 0509534435
	� КРІСЛА б/в, 2 шт., середнього 

розміру, не фабричні. Двері нові, 
фабричні. Тел. 0952264923

ТВАРИНИ
продаж

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

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

	� ЛОШАК молодий, ручний. Тел. 
0667158368

	� КОЗИ дійні. Недорого. Тел. 
0666479963

	� ТЕЛИЧКА, тільність 8 місяців. Тел. 
0996604842. 

	� КІЗОЧКА кітна, шута. Тел. 
0951619082. 

	� КІЗОЧКА молода, 700 грн. Тел. 
0667228998. 

	� КІЗОЧКА зааненської породи. Тел. 
0995586145.

	� ПОРОСЯТА червоно-поясі, 
«Дюрок». Вік 1,5 міс. Тел. 0990494500, 
0954768247

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

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

	� ЦЕГЛУ	вогнетривку, 50 шт. Трубу а/
цементну д.150мм. Тел. 0667732025. 

	� ВУДОЧКИ, спінінги, котушки, 
блешні та інше для риболовлі, б/в. 
Тел. 0958057544. 

	� БУДИНКИ під розбір. Тел. 
0986458835, 0502385035

	� ХОЛОДИЛЬНИК «Донбас 10-С» 
у нормальному робочому стані. Тел. 
0984529417

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мульти-
варок,	мікрохвильовок,	пило-
сосів,	хлібопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	електро-
інструментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

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

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

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

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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ	
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

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

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мульти-
варок,	мікрохвильовок,	пило-
сосів,	хлібопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	електро-
інструментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� ВИКОНАЮ	ВСІ	ВНУТРІШНІ	
РОБОТИ: штукатурка, шпаклівка, 
відкоси, гіпсокартонні та малярні 
роботи. Сантехніка, укладка плитки, 

ламінат, шпалери та все що вам 
потрібно. Швидко, недорого! Якість 
гарантована! Тел. 0954110091

	� САНТЕХНІЧНІ	ТА	ЕЛЕКТРО-
МОНТАЖНІ	РОБОТИ	будь-якої 
складності. Вода, опалення, кана-
лізація. Монтаж генераторів. Елек-
тропроводка. Швидко, якісно. Тел. 
0991977427 (Богдан)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мульти-
варок,	мікрохвильовок,	пило-
сосів,	хлібопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	електро-
інструментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ кислий. Тел. 
0990141820

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	ЗІЛ-
130. Привезу жом. Тел. 0958856159

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

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 

5.01.2023

 � 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

 � Фермерському господарству на 
постійну роботу потрібен ЗАВІД-
УВАЧ	ТОКОМ у с. Біленченківка. 
Тел. 0509916646, 0992850625

 � На постійну роботу потрібен 
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬ-
НИК-МОНТАЖНИК. Досвід 
роботи обов’язковий. Тел. 
0631033027
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м. Гадяч, вул. 
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КУПЛЮ

0506741605
0975139528

КУПИМО ПАЇ
Швидке оформлення

Тел. 

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а
4

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

	� КУПЛЮ	МОТОЦИКЛИ 
виробництва СРСР (ВОСХОД, 

ІЖ, ДНІПРО).  
Тел. 0660073589
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Кандиба Олександр Іванович (літератур-
ний псевдонім Олександр Олесь) народився 
5 грудня 1878 року в містечку Білопілля на 
території сучасної Сумської області. Україн-
ський письменник, поет, драматург, що пред-
ставляє символізм, батько поета і громадсько-
го діяча Олега Ольжича.

Радянські історики подбали про те, щоб на-
завжди його викреслити з пам›яті української 
нації. Його вірші в СРСР не видавалися, ім›я 
було під негласною забороною, але він був ку-
миром українців до 1917 р, а сучасні літера-
турознавці ставлять ім›я Олеся в один ряд з 
Тарасом Шевченком. Вже перша його збірка 
віршів 1907 р. («З журбою радiсть обнялась») 
показала, що з›явився самобутній український 
поет, який розірвав піввіковий період насліду-
вання великому Кобзареві. Літературознав-
ці впевнені, що, крім Шевченка, ні до, ні після 
Олександра Олеся рівних йому по силі пое-
тичного таланту в українській історії не було. 
Іван Франко порівнював його вірші з музикою, а Леся 
Українка зізналася, що не може більше писати лірику 
після Олександра Олеся.

Його вірші актуальні й досі - гімни українським 
воїнам УНР, а потім ОУН-УПА
Українське військо, мов з могили встало,
Загриміло в бубни, в сурмоньки заграло,
Розгорнуло прапор сонячно-блакитний...
Прапор України! Рідний, заповітний!

«Європа мовчала»
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров’ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Поет помер у віці 65 ро-
ків, в 1944 р., в Празі, і ак-
туальність багатьох його 
віршів українці зрозуміли 
лише через 70 років, з по-
чатком війни 2014 року за 
українську незалежність.

В українській культу-
рі творчість поетів має ве-
личезне значення. Укра-
їнцями поети традиційно 
зводяться в ранг символів 
епох. Символом цілого пе-
ріоду початку 20 століття в 
непростий для України час 
став Олександр Олесь, вір-
шами якого говорило від-
родження української нації. 
Життєвий подвиг літерато-
ра можна описати кількома 
показовими моментами: ще 

за життя Олеся називали королем української лірики, 
а поетичні збірки вважали одним з найцінніших пода-
рунків. Збірки його творів на початку 20 століття були 
обов›язковим елементом в будинках інтелігентів;

культовою для молодого покоління українців ста-
ла поезія Кандиби. З його віршами на вустах патріо-
ти почали боротьбу за свободу, потім твори поета ста-
ли справжнім символом українського національного 
відродження по всій країні. Його заклик до сміливої 
боротьби дав потужний імпульс прагненню до неза-
лежності України;

як людина тонкого душевного устрою, ще до рево-
люції Олесь дуже добре розумів, що народ його, при 
всіх його дивовижних якостях, перебуває в оковах. 
Поет приєднався до соціал-демократичної партії і за-
ймався пропагандою майбутнього відродження укра-
їнської самосвідомості;

одним з перших українських письменників розкри-
ває Олесь суть сталінських репресій, в рамках яких 
мислячі українці знищуються цілими сім›ями. Трагіч-

ні для нації події він зобразив у сюжеті драми «Земля 
обітована», перебуваючи в еміграції;

виступи поета незмінно збирали повні зали слуха-
чів. Після одного з творчих вечорів публіка на знак по-
дяки несла Олеся із залу на руках. Його поезія, світла, 
сповнена мелодійності, допомогла нації зберегти себе.

Для України Кандиба був одним із пророків, які 
тонко відчувають свою країну, її переживання, біль і 
найменші інтонації. Читаючи вірші Олеся, сучасни-
ки навряд чи зможуть повірити в те, що написані вони 
були за багато років до подій Революції гідності. Він 
написав і про відродження країни, і про дивовижне 
відновлення потенціалу армії.

Можна здогадатися, що писав поет про невдалу 
спробу створити українську державність у вигляді 
УНР. У діяльності уряду цього формування літера-
тор брав активну участь, навіть як культурний аташе 
виїхав з дипломатичною місією до Австрії. При виїз-
ді Кандиба не припускав, що повернутися на батьків-
щину йому вже не судилося.

Заслуги Олеся, без жодного сумніву, важко пере-
оцінити. Тим не менш очевидним є також той факт, 
що про цю дивовижну людину українці знають дуже 
мало. До кінця життя літератор жив з клеймом зрад-
ника, оскільки до України не мав можливості повер-
нутися. Тривалий час поет жив у розлуці з сім›єю, 
дружина з сином не могла виїхати з підконтрольної 
більшовикам України. У кінці життя його спіткала 
одна з найбільших людських трагедій - він пережив 
свого власного сина, Олега Ольжича. 25 травня 1944 
року його заарештувало гестапо у Львові. Загинув під 
час чергового допиту в ніч з 9 на 10 червня 1944 року.

УКРАЇНСЬКИЙ ПОЕТ МАСШТАБУ ШЕВЧЕНКА
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Наприкінці року Google представляє підсумковий 
рейтинг пошукових запитів українських користува-
чів. Слово «Україна» стало найпопулярнішим у пу-
блікаціях The New York Times за 2022 рік. Другий за 
популярністю – «Новини України», а на третьому 
місці – «єДопомога».

Далі по розділах.
Найпопулярніші запити: «Карта повітряних три-

вог», «Новини України», «єДопомога»,
«Карта України», «Жириновський», «Арестович», 

«путін», «Холостяк 2022», «Байрактар», 
«Гостомель».
Найпопулярніші персони: Олексій Арестович, во-

лодимир путін, віктор медведчук, Привид Києва, Ва-
лерій Залужний, Оксана Марченко, Юрій Подоляка, 
Борис Джонсон, Віталій Кім, Ненсі Пелосі. 

Українська географія: Гостомель, Буча, Маріуполь, 
Чорнобаївка, Кременчук, Балаклія, Херсон, острів 
Зміїний.

Покупки року: генератор, сіль, бронежилет, мар-
ка «русский корабль», свічки, павербанк, інвер-
тор 12в-220в, книги «єДопомога», калій йодид, 
«Starlink».

Кого з померлих шукали: володимир жиринов-
ський, Руслана Писанка, Юрій Шатунов, 

Королева Єлизавета ІІ, Леонід Кравчук, Михайло 
Горбачов, Борис Моісєєв, Кирило Стремоусов, Лео-
нід Куравльов, Денис Кірєєв.

Питання: «Що таке?»: «Swift», ленд-ліз, надзвичай-
ний стан, НАТО, воєнний стан, паляниця, байрактар, 
дефолт, загальна мобілізація, блекаут. 

Фільми: «Людина-павук: Додому шляху нема», 
«Не дивіться вгору», «Смерть на Нілі», 

«Пурпурові серця», «Тор: Любов і грім», «Співай 
2», «Скажене весілля 3», «Три богатирі і кінь на тро-
ні», «Дім Gucci», «Швидше кулі/Швидкісний поїзд».

Серіали: «Дім Дракона», «Ейфорія», «Почуй 
мене», «Мажор 4 сезон», «Гострі картузи 6 сезон», 
«Вигадана Анна».

«БМ»

У пам’ять про завод-гігант ми зібрали 9 об’єктів, 
створених із використанням сталі: сім українських 
та два закордонних. 

1.Напис «Вірю в ЗСУ». Встановлений перед пре-
зентацією проекту «Азовсталь. Символ незламності» 
від United24. 17-метровий напис зроблений з металу 
«Азовсталі» та розміщений на території Національ-
ного музею історії України у Другій Світовій війни. 
За 4 тижні напис демонтували та з цього матеріалу 
створили останній наклад браслетів «Символи не-
зламності». Увесь прибуток від продажу пішов від 
формування Флоту морських дронів.

2.Українська залізниця. За даними Метінвесту, із 
1952 року всі рейки в Україні випускаються в Азов-
сталі. Також металургійний комбінат поставляв на-
кладки та підкладки для скріплення залізничних 
колій.

3. НСК «Олімпійський» - входить в ТОП-20 за 
кількістю глядацьких місць: він може вмістити в себе 
70 тисяч глядачів. Це стало можливим після його ре-
конструкції до Євро-2012. Для реконструкції вико-
ристали 1700 тонн сталі виробництва «Азовсталі» та 
Маріупольського меткомбінату імені Ілліча.

4. Новий саркофаг на Чорнобильській АЕС. Будів-
ництво так званого «нового безпечого конфаймен-
ту» — пересувного саркофагу над четвертим енерго-
блоком  - закінчили у 2019.  Його звели над першим 
захисним об`єктом «Укриття», який вже почав руй-
нуватися. «Укриття-2» розраховане мінімум на 100 
років. На виробництво пішло 2 тисячі тонн сталі 
«Азовсталі». До сьогодні це найбільший пересувний 
сталевий об`єкт у світі — з вагою в 36 тисяч тонн, ви-
сотою 108 метрів, що більше ніж статуя Свободи у 
Нью-Йорку (93 метри) та Сіднейський оперний те-
атр (67 метрів).

5. Дарницький міст в Києві. З`єднує правий та лі-
вий береги Києва. По ньому можуть пересуватися як 
автомобілі, так і поїзди. На створення мосту довжи-
ною більше кілометру пішло майже шість тисяч тонн 
сталі комбінату «Азовсталь».

6.Пішохідний міст через Володимирській узвіз. 
Відкрили 3 роки тому. На зведення металевих ча-
стин мосту використали 5500 тонн сталі комбінату 
«Азовсталь». Особливість пішохідного мосту — огля-
дові майданчики зі скляною підлогою. Міцність мос-
ту також перевірила російська ракета, яка 10 жовтня 
вибухнула поблизу. Міст встояв, і навіть скляні кон-
струкції вціліли.

7.Київський ЦУМ. Відкрили наприкінці 1930-их. 
Під час реконструкції у 2012 – 2016 роках інтер`єр 
повністю змінили. А от фасад вдалося зберегти — за 
допомогою 500 тонн металевих конструкцій вироб-
ництва «Азовсталі» та комбінату імені Ілліча. Для ре-
конструкції використали 2000 тонн сталі.

8. Лайнер Flying Сlipper - одне з найбільших віт-
рильних суден світу. При виробництві використали 
3000 тонн сталі виробництва комбінатів імені Ілліча 
та «Азовсталі».

9. Міст Святого Георгія. Побудували на місці іншо-
го мосту в Генуї, який обвалився. Це суцільне стале-
ве полотно, обладнане фотоелектричними панелями, 
що живляться сонячним світлом. На створення но-
вого мосту пішло 18 500 тонн сталі комбінату «Азов-
сталь» та італійського заводу Trametal.

«Довкола медіа»

BBC опублікувала список зі 100 жінок з усієї пла-
нети, які надихають та впливають на світ у поточно-
му році. Серед них є вісім українок. Список опублі-
ковано на сайті видання.

До списку потрапила перша леді Олена Зеленська, 
яка активно працювала над покращенням прав жінок 
та просуванням української культури.

Також у ньому опинилася українська парамедик 
Юлія Паєвська з позивним «Тайра». Вона провела у 
російському полоні понад три місяці після того, як 
допомагала евакуювати мирних жителів з Маріуполя.

Є у переліку математик Марина В’язовська, яка 
стала другою жінкою в історії, яка виграла престижну 
медаль Філдса, яку часто називають Нобелівською 
премією з математики.

Журналістка Христина Бердинських, їздила кра-
їною і робила репортажі з постраждалих від росій-
ських обстрілів регіонів.

Юрист з прав людини Олександра Матвійчук, яка 
очолює Центр громадянських свобод 15 років, але 
цього року він став одним із лауреатів Нобелівської 
премії миру 2022 року за роботу з документування 
воєнних злочинів рф після повномасштабного втор-
гнення в Україну.

Педіатр Ірина Кондратова, разом із командою обла-
штувала пологову палату у підвалі Харківського об-
ласного перинатального центру.

Правозахисниця Юлія Сачук - голова громадської 
організації жінок з інвалідністю Fight For Right по-
стійно співпрацювала з міжнародними організація-
ми щодо координації планів евакуації, аби врятувати 
життя тисяч українців з інвалідністю після почат-
ку війни.

І командир медичного батальйону Госпітальєри 
Яна Зінкевич. Вона особисто вивезла у безпечне міс-
це 200 поранених солдатів.

«Кореспондент»

СПАДОК 
«АЗОВСТАЛІ» 

НАЙПОПУЛЯРНІШІ 
ПОШУКОВІ ЗАПИТИ 
2022 РОКУ  

ВІСІМ УКРАЇНОК 
У ТОП-100 

Маріупольський символом 
незламності та мужності. Вона 
захищала багатьох жителів 
міста під час безперервних 
російських обстрілів. Та у мирний 
час «Азовсталь» було одним 
з найбільших металургійних 
підприємств України. Завдяки 
його сталі зводили мости, торгові 
центри та залізничні шляхи. 
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Спробуйте трохи скоректувати свiй стиль спiл-
кування i прiоритети, помiняйте оточення. Зiрки 
радять вам зустрiти новий рiк в новiй компанiї, 
забути про турботи i проблеми i гарненько по-

веселитися. Проте варто пам`ятати i про те, що для того, 
щоб славитися прекрасним спiвбесiдником, зовсiм не 
потрiбно багато говорити, набагато важливiше умiти слу-
хати.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
Вас може чекати успiх в професiйнiй сферi та 
бiзнесi. В останнi днi року вам, схоже, дове-
деться багато працювати. Будьте об`єктивнi, 
але утримайтеся вiд критики. Кмiтливiсть в рi-

шеннi грошових питань теж зайвою не буде. До кiнця тиж-
ня спробуйте звiльнити бiльше часу, щоб навести лиск i 
красу i зустрiти новий рiк у всеозброєннi.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
Настає чарiвний час, коли збуваються мрiї, 
мерехтять вогники i даруються подарунки. I ви 
знайдете пiд ялинкою щось несподiване i при-
ємне. Зiрки обiцяють вам романтичну зустрiч 
нового року в компанiї коханої людини, яка го-

това вас радувати, смiшити i надихати. Також вас чекає 
весела компанiя друзiв i вiдмiнний початок канiкул.

РАК	(22.06	-	23.07).
Якщо ви подавите в собi зайвий скептицизм i 
надмiрну розсудливiсть, справи пiдуть на лад, 
i ви проводите рiк у вiдмiнному настрої. Бiльше 
прислухайтеся до голосу своєї iнтуїцiї. Близька 

людина приготує для вас приємний сюрприз. I ви теж на-
перед подумайте про подарунок. Новий рiк ви зустрiнете 
в галасливiй i веселiй компанiї.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Займiться духовним розвитком i самоосвiтою. 
Вас можуть зацiкавити новi iдеї i люди. В кiнцi 
тижня вас може чекати зустрiч зi старими дру-
зями. Непогано було б зробити їм якi-небудь 

приємнi подарунки пiд ялинку. Ви блищатимете дотеп-
нiстю i красномовством, будете легко i дохiдливо вира-
жати свої думки, тому пiдкорите всiх своїм талантом роз-
повiдача.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
На початку тижня на вас може звалитися чима-
ло турбот. Але чим бiльше безкорисливої пiд-
тримки ви надасте людям, якi її потребують, 
тим позiтiвнiшими будуть змiни у вашому життi. 

Ви органiзуєте прекрасну новорiчну вечiрку. Звичайно, 
важко все встигнути. Але до досягнення бажаного ре-
зультату залишиться зовсiм небагато, тому не розкидай-
теся i займiться найбiльш невiдкладними справами.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Намагайтеся на цьому тижнi бути м`якшими 
i терпимiшими. Середа - вдалий день для по-
чатку нових важливих справ, рiшення проблем 
у сферi партнерських вiдносин. У вашому життi 

наступає новий етап, тому не бiйтеся щось мiняти. Новий 
рiк зустрiчайте не за звичкою, а так, як вам хочеться. I ви 
одержите вiдмiнний подарунок вiд Дiда Мороза. Будьте 
по можливостi практичнi. Ваша мрiя зажадає вiд вас сер-
йозних зусиль щодо її втiлення в життя.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
Всi вашi проекти i справи на цьому тижнi вияв-
ляться успiшними. На початку тижня можлива 
важлива подорож, що вiдкриває новi перспек-
тиви. Непоганий час для того, щоб змiнити на-
прям руху i зробити правильний вибiр. Упев-

ненiсть в своїх силах дозволить вам досягти бажаного. 
Новий рiк ви зустрiнете у вiдмiннiй компанiї i вiдчувати-
мете себе легко i невимушено. Вiзьмiть на себе роль Дiда 
Мороза i подаруйте близьким свято.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
Забарвленню цього тижня позаздрить будь-яка 
зебра. Втiм, свiтлих смуг буде значно бiльше, 
нiж чорних. Впоратися з проблемами до Нового 
року вам допоможе творчий потенцiал, особли-

во, якщо ви не посоромитеся його проявити. Велику роль 
зiграє iнтуїцiя. Пiдтримка може прийти з абсолютно не-
сподiваної сторони. Вихiднi пройдуть вiдмiнно.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
Не нехтуйте дрiбницями, рiшення здавалося 
б незначних питань може дати несподiваний 
позитивний результат. Бажано перестати роз-
чинятися в потоках емоцiй i за що-небудь узя-

тися. Варто добре все продумати, безсистемнi дiї успiху 
не принесуть. Адже вам треба ще стiльки пiдготувати i ор-
ганiзувати до зустрiчi Нового року. Зателефонуйте рiдним 
i привiтайте їх зi святом.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Цей тиждень принесе вам вiдчуття внутрiш-
ньої волi. Активно рухайтеся до намiченої мети, 
партнери допоможуть i пiдтримають вас. Якщо 
ви все вирiшили i продумали, то цей тиждень 
сприятливий для важливих змiн у життi. Тiльки 

не берiться за декiлька справ вiдразу, цей тягар може 
виявитися вам не до снаги. Четвер загрожує засмутити 
дрiбними негараздами, не варто пiддаватися емоцiям. У 
п`ятницю зосередьтеся на пiдготовцi до свята.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Цього тижня на роботi вам доведеться розби-
ратися з паперами, документами та iншими 
нудними, але необхiдними речами. Ви може-
те вiдчути якусь нестабiльнiсть, ви зрозумiєте, 

що вами незадоволенi, але причину цьому знайдете не 
вiдразу. Ця емоцiйна напруга спаде до середи. I ви змо-
жете подумати про подарунки, вбрання i святковий стiл. 
До речi, не виключено, що пiд бiй курантiв ви знайдете 
нове кохання.
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