
Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Ціна

10
грн

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 
90119

E-mail: bazarmedia@ukr.net
Веб сайт: www.bazarmedia.info

Обласний інформаційно-рекламний тижневик

Телефон редакції: 050 8011885
Адреса редакції: м. Гадяч, вул. Гетьманська, 62 Б

12 12 січня 2023 рокусічня 2023 року

№ 2 № 2 10501050

ПАЙ Є – ГРОШЕЙ НЕМА

До редакції почали надходити скарги про 
невиплату орендарями коштів за договором оренди 
земельної ділянки у 2022 році. Ми вирішили 
запитати у наших читачів у соціальних мережах чи 
траплялись подібні ситуації з ними. Лише за добу 
публікація про невиплату коштів набрала чималого 
розголосу та отримала понад 120 коментарів від 
невдоволених власників земельних ділянок.
Згідно чинного законодавства України ( ч.1 ст.96 
ЗК України), орендар має розрахуватись за 
оренду земельної ділянки до кінця поточного року. 
Тобто, за 2022 рік пайовики мали отримати гроші 
до завершення календарного року, але деякі не 
отримали навіть за 2020 та 2021 роки. У коментарях 
нам пояснили, що такі випадки трапляються саме 
з тими, хто ще не поновив договори оренди, а 
отже може укласти договір з іншим орендарем. 
Чисельні звернення з проханням віддати 
гроші не допомагають, орендодавець 
потрапляє у «чорний список», на його 
телефонні дзвінки перестають відповідати. 
Іншими словами – це шантаж, з метою збереження 
кількості земельних наділів у користуванні. 
У більшості випадків, про які ми дізнались, 
фігурують в основному «АгроКрай» та «Райз».

Схожі ситуації відбувають по всій країні і єдиний 
чіткий механізм, який дійсно може спрацювати 
– направити орендарю лист-вимогу щодо сплати 
заборгованості за орендною платою з подальшою 
передачею до суду. За інформацією Мінюсту, дуже 
часто проблема вирішується вже на етапі подання 
листа-вимоги. Орендар вже розуміє, що власник 
землі, який здає свій пай в оренду, знає свої права 
та може їх захистити, і не чекаючи рішення суду, 
повністю розраховується з власником землі. Адже 
виграти судову справу недобросовісний аграрій 
не зможе – він вже порушив законодавство.
Правову допомогу можна отримати онлайн у 
контакт-центрі системи Безоплатної Правової 
Допомоги за номером 0  800 213 103. За цим 
номером надаються консультації та роз’яснення 
з правових питань, додаткові відомості про 
надання безоплатної правової допомоги тощо. 
Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів 
у межах України безкоштовні. Дзвінки 
приймаються щоденно з 8 до 19 години.
Відповідний центр правової допомоги є і у Гадячі, 
він знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 
5. Контактний телефон: (05354) 3 25 05.

Влад Лидзарь



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 2 (1050)
12 січня 2023 року2 Пам’ять жива

ЧОМУ ВІН СТРІЛЯЄ ПО ДІТЯХ?

Наталія Песоцька – 24 роки пропрацювала в Черні-
гівському реабілітаційному центрі вихователькою. Ра-
зом із 32 дітьми, двоє з яких її власні, Наталя провела 
19 днів у пеклі під обстрілами – спершу в підвалі, по-
тім у келіях старовинного собору. Вивезти всіх вихо-
ванців із блокадного міста на захід України жінці вда-
лося дивом.

Мене запитують: «Як вдалося вирватися з міста, де 
навіть не було гуманітарних коридорів?». Відповіді 
не маю. Я просто жінка і мати, яка залишилась із 32 
дітьми.

Після пережитого й вихованці вже «мої власні діти», 
а я для них – як мама. Я по-іншому зробити не могла 
– залишити когось чи, навпаки, залишитись і не знати, 
чи прокинемось наступного ранку.

Перші 7 днів ми з дітьми ховались у підвалі, наступ-
ні 12 – у Троїцько-Іллінській церкві. Діти не ставили 
запитань про те, що відбувається – вони все бачили на 
власні очі. Життя і до цього випробування не було до 
них ласкаве – зростали в неблагополучних сім’ях, ба-
чили багато горя. Найменшому вихованцю – 3,5 роки, 
найстаршому – 16, але всі вони не за віком дорослі. Мій 
10-річний вихованець розмірковує так, як я у свої 45: 
«Як Путін міг напасти на нас, якщо в нас немає зброї? 
Чому він стріляє по дітях?»

Під час першої хвилі бомбардувань Чернігова ми за-
бігли з дітьми в підвал нашого центру. Непристосова-
ний підвал з одним виходом, забитий мішками буряків 
і картоплі. Непокоїло те, що низько над нашими голо-
вами висіли каналізаційні труби, обмотані скловатою. 
Я найбільше переживала, що ті труби на нас впадуть, 
якщо буде влучання.

На сьомий день переховувань в нашу будівлю все-та-
ки влучив снаряд. Ми сиділи з іншого боку від міс-
ця влучання. Від гуркоту заклало вуха. Пам’ятаю, як 
діти голосно кричали від страху й розпачу. А потім все 
вщухло. До нас прибігли рятувальники з криками: «Тут 
є хто живий?!» Вони думали, що нас завалило в підвалі.

Ми почали шукати інший прихисток. Новим домом 
на наступні 12 днів стала старовинна чернігівська цер-
ква. Дали там кімнатку у духовному училищі.

Ввечері не можна було світити ні ліхтарями, ні мо-
більними. І якщо без світла й тепла ще можна якось 
бути, то без води – ніяк. Я подумки розподіляла доро-
гоцінну воду. В нас почалась антисанітарія – туалети 
не працювали. Щоб сходити в туалет, домовлялись з 
дітьми про графік. Виходили гуртом на вулицю, і треба 
пробігти метрів 100 від приміщення до вуличного туа-
лету. Іноді діти біжать назад, а я заклякаю, бо дивлюсь 
у небо – а звідти осколки летять… Кричу: «Швидше бі-
жіть! Пригніться! Голову накрийте руками».

Коли переховувались у церкві, то усі разом молили-
ся. Діти навіть попросили відвести їх до священика на 
сповідь – для багатьох вона стала першою в житті. Че-
рез день після сповіді нас змогли евакуювати.

Приїхали хлопці з територіальної оборони і сказали: 
«Маєте 15 хвилин. Збирайтесь і виїжджаємо». Дали 
нам два шкільних автобуса на евакуацію. Перед ви-
їздом батюшка всіх нас причастив і благословив в путь.

Дорога з Чернігова до Києва була важка й довга. До-
бирались більше 9 годин. Їхали бездоріжжям – ліси, 
яри, болота. Зупинка була один раз на туалет. Та на-
віть на цих об’їзних шляхах ми побачили багато жахів. 
Поля горіли й диміли, нерозірвані снаряди стирчали 
з землі. Досі перед очима ті велетенські хвости від ра-
кет, «скелети» спаленої техніки – хтозна, нашої чи во-
рожої. В лісосмугах бачили танки, ракетні установки. 
Було страшно – слова не передадуть. Але знаєте, ми до-
їхали, не почувши жодного вибуху й пострілу. Сіли на 
перший же потяг: Київ-Івано-Франківськ. Після чого 
опинились в безпечних, тихих Карпатах.

Малі щодня зі страхом в очах допитуються, що буде, 
якщо і тут почнуться обстріли: «Нас ще кудись перево-
зитимуть?» – «Тільки якщо війна дійде сюди. Тоді нас 
всіх евакуюють і все буде добре».

Ми досі здригаємось від гучних звуків. Живемо в го-
рах, і тут зараз сильні вітри. Підвіконня створює гул, 
за звуком схожий на політ літаків-бомбардувальни-
ків. Коли я ще не зрозуміла, що це підвіконня – волос-
ся ввечері встало дибки. Я була готова бігти по кімна-
тах і підіймати дітей. Але спершу вийшла на подвір’я 
– подивитись, де ж цей літак? І зрозуміла: на щастя, цей 
звук видає підвіконня.

Вихованиця Мирослава запитує мене щодня: «Ната-
ля Іванівна, ми ж повернемось додому, до нашого цен-
тру?» – «Повернемось, лиш треба час. Закінчиться вій-
на, і ми все відбудуємо».

У Чернігів повернемось. Хай там навіть будуть руїни. 
Будемо відбудовуватись – хто ж це зробить, як не ми?

«А/БО»

ЖИТТЯ ЗМУСИЛО ВЗЯТИ ПАУЗУ

Оксана народилася в Маріуполі. Все її дитинство ми-
нуло в Палаці культури: займалася танцями, відвідува-
ла музичну школу. Для навчання дівчина обрала більш 
прагматичний факультет зовнішньоекономічної діяль-
ності. Але гени та справжні бажання взяли своє: вона 
повернулася в сферу культури. Пропрацювавши 5 ро-
ків за кордоном, повернулася додому, де відкрила влас-
ну школу танцю та стала заступницею директора Місь-
кого палацу культури «Чайка». 

Зміни для Оксани почалися з настанням 2022 року. 
У січні вона звільнилася з роботи: після 18-річного ро-
бочого марафону хотілося перевести дух, роздивитися 
навкруги і обрати, яким шляхом іти далі. 

Але 16 лютого зупинитися змусило життя. Оксана 
зламала стопу і потрапила до Обласної лікарні інтен-
сивного лікування Маріуполя. За два дні до вторгнен-
ня її прооперували. А в перший день повномасштаб-
ної війни вона стала на милиці. Зрештою, вони стали її 
зброєю, захистом та підтримкою.

«У палату зайшла медсестра, сказала, що ранок не до-
брий, бо росіяни перетнули кордон з півночі, сходу та 
півдня. Ми в 2014-2015 роках вже були щеплені від вій-
ни. Тоді чули вибухи, постріли, бачили прапори «ДНР» 
на адмінбудівлях… 24 лютого я навіть не могла уявити, 
що усе дійде до трагедії такого масштабу. У нас ще було 
світло, вода, інтернет. Наша місцева влада заспокоюва-
ла з екранів, що все під контролем. Про евакуацію ніхто 
нічого не казав», – згадує Оксана Гальченко.

25 лютого більшість пацієнтів роз’їхалися по до-
мівках. Тих, хто залишився, переселили до коридору. 
Оксана не поїхала: вона потребувала медикаментозно-
го лікування та й жила в іншому мікрорайоні одна. Тож 
вирішила, що в лікарні безпечніше. 

17 мікрорайон, де була лікарня, росіяни почали об-
стрілювати 26 лютого. З того моменту зникла вода. 
Електроенергія іноді з’являлася.

Третього березня прилетіло й до лікарні: поряд розі-
рвався снаряд і вибуховою хвилею вибило усі вікна. І 
з того моменту в приміщенні стало дуже холодно, па-
цієнти майже не знімали верхній одяг. За світлом зник 
інтернет. Наступного разу друзі побачать Оксану «в ме-
режі» аж 30 березня.

«Я ніколи не забуду, як про мене турбувалися люди. 
Особливо вразила подруга нашої родини Тетяна Горю-
нова, їй 81 рік. Вона живе у центрі міста. Жінка знала, 
що я в лікарні, тому пішки під обстрілами прийшла на-
відати мене і принесла їжу. Це було на початку березня, 
коли навколо вже вибухало», – розчулено каже жінка. 

Про те, що відбувається в інших мікрорайонах Марі-
уполя, пацієнти дізнавалися від військових, нових по-
ранених та волонтерів Червоного Хреста, які раз на три 
дні привозили ліки та воду. 

Поранені надходили до медзакладу щодня: по 40-50 
людей. Спочатку їх могли возити швидкі, цивільні. По-
тім вибухало скрізь, тому поранених доставляли самі 
військові та хлопці з Червоного Хреста. Згодом бага-
тьох просто несли на руках. 

«Пам’ятаю, двоє українських солдатів несли на руках 
молоду жінку Світлану та її 5-річну доньку Лізу понад 
15 кілометрів. Жінка була поранена. З усього будин-
ку вижили вона з донькою та братом. Мама, сусідка та 
інші люди загинули під завалами», – згадує Оксана. 

Маленьку Лізу поселили в коморі, де раніше збері-
гали медикаменти. Дівчинка була в такому шоково-
му стані, що не хотіла виходити звідти півтора тижні, 
всього боялася. Згодом Оксана змогла вмовити її вий-
ти до мами.

«Біля нас тривали бої. Ми чули прильоти і відльо-
ти. Це було дуже страшно, адже ти вже нічого не кон-
тролюєш, від тебе нічого не залежить. Навіть тіло від-
мовлялося слухатися: від адреналіну мене трясло. Ми 
ховалися біля двох стін і молилися, щоб до нас не при-
летіло. Усі люди по-різному поводилися: хтось кричав, 
хтось затуляв вуха долонями», – говорить Гальченко.

Також вражала поведінка лікарів. Вони схудли удві-
чі. Розривалися між родинами та пацієнтами. Ліфти не 
працювали, тож хворих заносили на руках сходами на 
третій поверх, де була операційна. Світла вже не було, 
але там працював генератор.

Головна лікарка Ольга Голубченко подбала про те, 
щоб в лікарні було харчування. Тож хоча б потроху, але 

люди мали що їсти. А після того, як росіяни 9 березня 
розбомбили 3-й пологовий, породіль привезли до лі-
карні, де була Оксана. Тож дітей на світ приймали зви-
чайний гінеколог та медсестра. 

10 березня з вікна на п’ятому поверсі Оксана побачи-
ла український прапор на даху. Потріпаний, зранений, 
він гордо майорів під натиском морозного вітру на фоні 
палаючих будинків. Жінка відчула, що має обов’язко-
во сфотографувати його. Вже наступного ранку росія-
ни окупували 17 мікрорайон і зайняли лікарню. 

«Про те, що ми в окупації, повідомила медсестра. 
Вона попросила поводитися тихо, зайвий раз не роз-
мовляти з військовими і не виказувати свого ставлен-
ня, щоб не було проблем», – розповідає Оксана.

Потім зайшли російські солдати з гранатометами за 
спинами. Вони обшукали кожну палату, кабінет. Потім 
залишили так званих «ДНР-ців» на посту, щоб ті кон-
тролювали ситуацію. 

Кілька днів біля лікарні стояв російський танк, по-
вернутий дулом на будівлю. Медперсонал дуже пере-
живав, що одного дня він вистрелить. І за три дні це 
сталося. У стіні з’явилася величезна діра на п‘ятому 
поверсі. Від того пострілу постраждало 3 людей. В лі-
карні була паніка. Після цього усіх пацієнтів пересели-
ли до підвалу. 

У лікарні скрізь був страшенний сморід та антисані-
тарія. «Я ніколи не забуду той запах крові, поту, гною, 
брудного тіла… Люди лежать просто у коридорах і до 
них ніхто не підходив, бо лікарі фізично не встигають 
усім допомогти. Каналізація не працювала. У туалетах 
– фекалії, папір, прокладки. Мити це все не було кому 
і чим», – пояснює Оксана. 

Окупанти поширювали дезінформацію. Командир 
«ДНР-ців» вдавав із себе товариша і пропонував хво-
рим їхати до Гурзуфа. Розповідав, що президент Зе-
ленський уже втік з України, що росіяни майже взяли 
Київ. Альтернативної інформації у людей не було. Але, 
за словами Оксани, усі відчували, що він бреше. 

До 17 березня в 17-му мікрорайоні ще лунали по-
стріли, а потім лінія фронту перемістилася ближче до 
центру міста. Загалом захоплення Маріуполя вигля-
дало так. Спочатку росіяни скидали бомби на якийсь 
мікрорайон. Знищивши його, зачищали. Далі – стави-
ли «ДНР-ців» на блокпостах. І бралися за наступний. 

Коли бойові дії поблизу лікарні стихли, росіяни по-
чали роздавати гуманітарку. Біля машин щодня виши-
ковувалися довжелезні черги. 

«Одного разу я вийшла надвір і побачила цю чергу. 
Здавалося, то кадр із фільму жахів. Люди знесилені, го-
лодні, холодні. В очах – страх та відчай. Нас усіх при-
низили до рівня виживання. Раніше ми мали все: жит-
ло, гроші, роботу… Тепер стояли за шматком хліба, як 
жебраки». 

Вона дуже хотіла виїхати до Львова, але не мала з 
ким. До того ж це було небезпечно. «ДНР-ці» розстрі-
лювали машини цивільних, коли ті намагалися ева-
куюватися. Так люди потрапляли не на підконтроль-
ну Україні територію, а до лікарні. Це якщо пощастило 
вижити. Організованої евакуації з міста не було. А про 
якісь «зелені коридори» в лікарні люди дізнавалися за 
кілька днів потому.

Двічі на день автобус вивозив охочих до Нікольсько-
го, окупанти називали його по-старому, Володарське. 
Але на той автобус реєструвалися заздалегідь, у черзі 
були тисячі людей. З Нікольського можна було безко-
штовно їхати до Донецька або в росію.

Емоційний стан Оксани був важким. Крім проблем 
із ногою, вона ще й сильно застудилася. Із ліків мала 
лише два пакети протизапального та сіль для полоскан-
ня горла. Голос сів, кілька днів трималася температура. 

Оксана розуміла: ще кілька тижнів і це переросте в 
запалення легень. Тож жінка набралася сміливості і 
пішла до нового головного лікаря, якого росіяни при-
везли з Донецька. Але зустріла там командира ДНР-
ців, які охороняли лікарню.

«Я зухвало зайшла в кабінет і кажу: «Я помираю: на 
милицях, у мене температура 38.5 уже кілька днів, у 
мене сів голос… Я вже не витримую. Мені потрібно в 
Мангуш». Той командир наказав солдату, щоб мені за-
резервували місце в автобусі без черги. 

Наступного дня, 28 березня, Оксана Гальченко виїха-
ла не в Мангуш, а в Нікольське. Потім була довга доро-
га до Бердянску, Запоріжжя. Далі – пів року у Львові. 

Зараз жінка перебуває за кордоном. Вона мріє про пе-
ремогу. Але повертатися до Маріуполя більше не пла-
нує. Місто асоціюється з горем, стражданнями, смер-
тями. Там, де вона зробила перший крок, де танцювала 
свої найкращі танці, назавжди зупинилося життя.

Наталія Найдюк, спеціально для УП. Життя

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
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ОДНИМ РЯДКОМ
Із 1 січня 2023 року обов’язковий технічний 

огляд авто відтерміновується. Міністерство 
розвитку громад, територій та інфраструктури 
не ініціюватиме повернення обов’язкового ТО 
для некомерційних легкових автомобілів до за-
вершення воєнного стану, про це повідомили в 
Міністерстві. 

******
Українці будуть з інтернетом протягом ще 10-

12 годин після відключення світла, — Мінциф-
ри. Для цього 29 провайдерам з різних облас-
тей передали 172 батареї SBL, які допоможуть 
живити мережі.

******
Чотирьох бійців бригади Полтавської окре-

мої бригади територіальної оборони нагородили 
орденом «За мужність» ІІІ ступеню, а ще двох 
– відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «За до-
сягнення у військовій службі» ІІ ступеню. Та-
кож двоє військовослужбовців у 2022 році від-
значені відзнакою Головнокомандувача ЗСУ 
«За взірцевість у військовій службі» ІІІ сту-
пеню. Одному військовослужбовцю присвоїли 
чергове військове звання посмертно. 

******
Третього січня український уряд призупинив 

електронні аукціони в системі Prozorro. Поста-
нова від 30 грудня. Змінили правила проведення 
аукціонів і тимчасово, на 6 місяців, скасували 
торги в системі електронних закупівель, поза-
як не всі можуть брати участь у них у зв’язку з 
відсутністю ел. енергії.

******
«Різдвяні канікули – 2023» спартакіада з на-

стільного тенісу. Участь взяли 5 команд: Гадяць-
кої, Великобудищанської і Петрівсько-Ромен-
ської громад. І місце – ліцей №4 імені Лесі 
Українки; ІІ місце – Мартинівська школа; ІІІ 
місце – Великобудищанська школа.

******
В Україні понад 20% орних земель знахо-

дяться під окупацією. Про це повідомив мі-
ністр аграрної політики та продовольства Укра-
їни Микола Сольський, передає УНН.

******
Україна піднялася з 22 на 15 місце у рейтингу 

найсильніших армій світу за версією міжнарод-
ної організації Global Firepower. На сайті, пред-
ставлено 145 країн.

******
У Гадячі нарешті з’явилась система супут-

никового зв’язку Starlink. Термінал буде ви-
користовуватись «центром прийняття рішень» 
як резервний канал зв’язку. Тобто, гадячани не 
відчують його наявність у громаді. У разі «бле-
кауту» міська рада обіцяє його використову-
вати у «Пункті незламності», але поки що тіль-
ки на словах.

******
Лише кілька аптек у Полтавській облас-

ті працюють після 20:00, одна з них у Гадячі: 
аптечний пункт №11 у Гадяцькій МЦЛ, вул. 
Лохвицька, 1.

******
Зростає кількість хворих на грип. Полови-

на від усіх захворілих у Полтавській області – 
діти. Про це 9 січня на апаратній нараді повідо-
мив Директор Департаменту охорони здоров’я 
Віктор Лисак.

******
У 2023 році водіїв позбавлятимуть прав за пе-

ревищення швидкості. Якщо водій перевищив 
швидкість в населеному пункті більше ніж 50 
км/год, йому загрожує позбавлення прав на 
строк від 3 до 6 місяців, якщо більше ніж на 70 
км/год – від 6 місяців до 1 року.

******
Понад половина посівів озимих на Полтавщи-

ні нині перебуває у доброму стані. Про це роз-
повів заступник директора департаменту агро-
промислового розвитку Олег Палій. Загалом 
на Полтавщині зерновими озимими культура-
ми засіяно 223 тисячі гектарів площ. 210 тис. га 
– озимою пшеницею.

******
Наталка Діденко синоптикиня:« З 13 січня до 

більшої частини Європи знов почнуть надходи-
ти аномально теплі повітряні маси з Африки, 
тому і в Україні знов очікується аномальне по-
тепління до +8+10».

Війна вносить корективи в життя кожного укра-
їнця. Через масові ворожі обстріли енергосисте-
ми, маємо проблеми з електроенергією. Коли зни-
кає світло – не працюють мобільні оператори та 
інтернет-провайдери.

Безперебійно, за будь-яких умов, залишатися на 
зв’язку допоможе система супутникового зв’язку 
Starlink. Минулого тижня народний депутат Украї-
ни Олексій Устенко під час робочого візиту до нашої 
громади разом з секретарем обласного осередку Ва-
лентиною Різник передав для одного з «Пунктів Не-
зламності» модем супутникового зв’язку.

Також у ході зустрічі, разом з міським головою, об-
говорили питання стану доріг у громаді. Як відомо, ав-
томобільні дороги із Гадяча у напрямках Києва, Пол-
тави, Миргорода та Липової Долини знаходяться у 
вкрай незадовільному стані. Міський голова Воло-
димир Нестеренко неодноразово ініціював звернен-
ня до народних депутатів, органів виконавчої влади, 
відповідних служб з проханням виділення необхід-
ного фінансування на приведення у придатний до 
експлуатації стан доріг. І хоча повномасштабна вій-
на зруйнувала чимало планів, усе ж не полишаємо 
спроби досягти бажаного для кожного жителя грома-
ди результату.

Однією з тих, що потребують негайного ремонту, є 
дорога Гадяч-Лохвиця. Наприкінці грудня Олексій 
Устенко провів зум-конференцію за участю першого 
заступника голови Держагенства автомобільних доріг 
Андрія Івка разом з Володимиром Нестеренком та го-
ловами громад, уздовж територій яких проходить ба-
гатостраждальний відрізок даного шляху, в ході якої 
обговорили питання ремонту цієї дороги.

Необхідність її відновлення підтримав і народний 
депутат України Олексій Устенко. «Очевидно, що че-
рез війну довелось поставити на паузу велику кіль-
кість інфраструктурних проектів. Зі свого боку, я 
добре розумію наскільки важливим у плані еконо-
мічного розвитку має бути проїзне дорожнє полотно. 
Також це питання безпеки і здоров’я людей, які по-
винні мати можливість легкого доступу до медичних 
закладів. Тому ми вже розпочали перемовини з авто-
дором про ремонт важкопроїзних доріг», – зазначив 
Олексій Олегович.

Наприкінці зустрічі народний депутат спільно з 
міським головою напрацювали алгоритми дій для ви-
рішення проблемного питання.

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ ОЛЕКСІЙ 
УСТЕНКО ПЕРЕДАВ STARLINK 
ДЛЯ «ПУНКТУ НЕЗЛАМНОСТІ»

Р
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Минулого тижня
народилося 
2 немовлят

15 осіб 
пішли
з життя

2 пари
одружилися

1 пара
розлучилася

пожежа

На 13 січня Вищий антикорупційний суд призна-
чив засідання за обвинуваченням колишнього та чин-
ного директора державного підприємства «Полтав-
ський комбінат хлібопродуктів» Гліба Ульяненка та 
Олега Ілюху відповідно у заволодінні зерном.

За версією слідства, у 2016-2018 роках Гліб Улья-
ненко змовився з директором ТОВ «Продзернопром» 
Олегом Ілюхою, ексвласником ТОВ «Продзерно-
пром» і ТОВ «Хардінвест» Олегом Наденом. Вони 
змусили начальника елеватора підробити докумен-
ти, і фактично викрали зерно.

Загалом ідеться про майже три тисячі тонн пшени-
ці вартістю майже 14, 8 млн грн. 

П овідомляє «Слово і діло»

5 січня о 14:18 до рятувальників надійшло повідом-
лення про пожежу у господарчій споруді в с. Ручки 
по вул. Космонавтів. Вогнем знищено 15 кв. м покрів-
лі, 4 кв. м перекриття, пошкоджено 2 кв. м перекрит-
тя. Пожежа ліквідована Петрівсько – Роменським 
МПО (с. Петрівка-Роменська).

9 січня, о 08:27 до рятувальників надійшло по-
відомлення про пожежу у житловому будинку в с. 
Лютенька, по вул. Будівельна. Вогнем знищено 5 м 
кв покрівлі, 10 м кв перекриття, пошкоджено 20 м кв 
стін та стелі. Врятовано даний будинок від повного 
знищення. Пожежа ліквідована одним відділенням 6 
ДПРЧ та Рашівською МПО . Працювала ланка ГДЗС.

 ДСНС Полтавської області

Частину території могильника черняхівської куль-
тури на території Чутівської громади розорали та за-
сіяли сільськогосподарськими культурами.

Упродовж 2019-2020 років Головним управлінням 
Держгеокадастру у Полтавській області земельні ді-
лянки загальною площею майже 8 га передали у при-
ватну власність фізичним особам для ведення особи-
стого селянського господарства.

Водночас п рокуратура встановила, що на цих ді-
лянках знаходиться частина пам’ятки археології міс-
цевого значення, загальною площею 1,9 га вартістю 
понад 650 млн грн.

У квітні 1982 року депутати Полтавської обласної 
ради внесли могильник до Переліку пам’яток історії 
та культури Полтавської області.

Наразі територію могильника розорали та засіяли 
сільськогосподарськими культурами.

Прокуратура подала позови до власників земель-
них ділянок, щоб повернути їх до державної власно-
сті. Позови розглядатиме Чутівський районний суд. 

Полтавська обласна прокуратура

Київський районний суд Полта-
ви виніс вирок щодо чотирьох об-
винувачених у шахрайстві — це по-
дружжя з Харкова Ольга й Іван 
Ткаченки та полтавки: Юлія Дябі-
на й Олена Просяник. Їх обвину-
вачували в організації та участі у 
злочинній групі, яка укладала фаль-
шиві договори на продаж сільсько-
господарської техніки. Про це відо-
мо із Єдиного держреєстру судових 
рішень.

Оголошення обвинувачені розмі-
щували на сайтах OLX.ua, Prom.ua, 
«Aukro.ua», «Авто-базар» та в газе-
тах. Ціни на техніку занижували у 
десять разів та з листопада 2017 до 
середини жовтня 2018 року, ошука-
ли потерпілих на більш ніж 2 міль-
йони гривень.

За матеріалами слідства, органі-
заторкою афери була Ольга Ткаченко, їй та чолові-
ку Івану інкримінували: шахрайство, несанкціонова-
не втручання в електронні інформаційні системи та 
підробка документів на грошові перекази. За виро-
ком суду жінка отримала 7 років ув’язнення, а чоло-
вік — 6 років позбавлення волі з конфіскацією май-
на. Також кожного з подружжя суд оштрафував на 85 
тисяч гривень.

Так само шахрайство інкримінували двом житель-
кам Полтави: Юлії Дябіній та Олені Просяник, їм 
присудили по 5 років позбавлення волі із конфіска-
цією майна.

Також суд задовольнив позовні заяви 21 потерпіло-
го й четверо обвинувачених мають компенсувати їх 
збитки у загальній сумі майже мільйон гривень. Ви-
рок можна оскаржити в апеляційному суді до почат-
ку лютого 2023 року.

Правоохоронці встановили: у Полтаві офіс оренду-
вала Ольга Ткаченко. Харків’янка забезпечила офіс 
мобільними телефонами, меблями, комп’ютерною 
технікою. В ньому працювали Юлія Дябіна та Олена 
Просяник. З Харкова до них приїжджали подружжя 
Ткаченків, щоб контролювати роботу та консультува-
ти стосовно спілкування з покупцями.

Іван Ткаченко разом із невстановленими спільни-
ками, зареєстрували підставні підприємства: ТОВ 
«Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ 
«Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Парт-
неральянс», ТОВ «Трастмоторс» та «Технокрон». На 
рахунки цих приватних організацій, потерпілі через 
банк оплачували нібито придбання тракторів, потім 
їх гроші перераховували на інші рахунки підприєм-
ців та виводили у готівку. У підсумку, покупці лиша-
лися без грошей та без техніки.

Щоб приховати незаконну діяльність, обвинуваче-
ний Іван Ткаченко знаходив малозабезпечених людей 
та відвозив їх до Києва, де оформляв як засновників 
та директорів підконтрольних йому підприємств і за 
їх участі, відкривав рахунки в банках. За це фіктивні 
директори отримували від Ткаченка по тисячі гривень 
після кожної поїздки у Київ для підписів документів.

Також обвинувачений змовившись із невстановле-
ною особою, допомагав своїй дружині дистанційно от-
римувати несанкціонований доступ до інформації, що 
зберігали банки: подружжя підробляло платіжні дору-
чення на грошові перекази з рахунків фіктивних під-
приємств на рахунки фізичних осіб.

Після узгодження дати та часу зустрічі телефоном, 
який був вказаний в інтернет-оголошенні шахраїв, по-
терпілі приїжджали в полтавський офіс. Їх зустрічали 
Юлія Дябіна або Олена Просяник, які представляли-
ся вигаданими іменами та увійшовши у довіру потер-
пілих, пояснювали: трактор можна оглянути після 
сплати половини його вартості.

Після перевірки сплати на рахунок однієї з підстав-
них фірм, менеджерки надавали фіктивний договір 
купівлі-продажу, який розробила Ольга Ткаченко. 
В угоді вартість трактора була в десять разів більша, 

ніж сума на сайті оголошення — це покупцям поясню-
вали тим, що «справжня» ціна нижча, а вказана сума 
пов’язана з «оподаткуванням». Пізніше на суді обви-
нувачені розповідали, що це була нібито плата за на-
дані послуги.

Клієнтам не давали можливості ознайомитись з до-
говором у повному обсязі, як розповів один із потер-
пілих — Сергій Петриченко: менеджерка надала йому 
для ознайомлення останню сторінку договору, ска-
завши, що дві інші видрукує пізніше, бо у комп’юте-
рі збій.

Після укладання угоди Юлія Дябіна та Олена Про-
сяник говорили, що підприємство самостійно достав-
ляє техніку на адресу покупця, тому можна їхати до-
дому й чекати кілька днів на своє замовлення, після 
отримання якого потрібно сплатити другу полови-
ну вартості.

Тим потерпілим, які наполягали на огляді придба-
них тракторів, давали адреси зберігання техніки на ве-
ликій відстані від офісу. Зокрема, коли потерпілі при-
їжджали до Кременчука, то за вказаною адресою не 
було складу сільськогосподарської техніки.

Таким чином, у Полтаві до офісу шахраїв зверну-
лися більш ніж 40 потерпілих, їх ошукали на суми від 
20 до 130 тисяч гривень. Щоб купити трактори люди 
приїжджали із Полтавської, Черкаської, Сумської, 
Харківської, Київської, Кіровоградської, Дніпропе-
тровської, Чернігівської, Житомирської, Вінницької, 
Чернівецької та Херсонської областей. Також із Тер-
нопільщини, Івано-Франківська, Хмельниччини та 
Закарпаття.

Всі четверо обвинувачених провину не визнали. 
Ольга Ткаченко розповіла: має вищу економічну осві-
ту та була директором лізингової компанії ТОВ «Ав-
то-Енерджі», з якої звільнилася після проведення у 
неї вдома обшуків у жовтні 2018. До цього займала-
ся тренінгами для менеджерів, в тому числі для Про-
сяник та Дябіной і немає жодного стосунку до фаль-
шивих угод продажу тракторів. Також жінка не знає, 
хто стер файли із її вилученого вдома жорсткого дис-
ка, які відновили експерти. Чоловік підсудної — Іван 
Ткаченко теж заперечував причетність до продажу ви-
гаданих тракторів.

Жительки Полтави Юлія Дябіна та Олена Про-
сяник розповіли, що в їхні обов’язки входила лише 
консультація покупців щодо придбання сільсько-
господарської техніки, укладання договорів купів-
лі-продажу та переадресація клієнтів на центральний 
офіс у Харкові, якщо покупці скаржилися на відсут-
ність постачання техніки. Скільки тракторів було по-
ставлено за договорами менеджерки не знали, а ви-
гаданими іменами представлялися покупцям, щоб 
надалі розуміти чим саме сайт зацікавив клієнта.

Попри не визнання причетності до шахрайства, ко-
легія суддів вирішила, що вина обвинувачених дове-
дена слідством: показами свідків та потерпілих на за-
сіданнях та висновками експертиз.

Ольга Гриненко, «Полтавщина»

ІНТЕРНЕТ-ШАХРАЇ ПРОДАВАЛИ 
НЕІСНУЮЧІ ТРАКТОРИ

РОЗОРАЛИ СТАРОВИННИЙ 
МОГИЛЬНИК

СУДИТИМУТЬ ЗА 
РОЗКРАДАННЯ ЗЕРНА

Про повідомили у поліції Полтавщини: 6 січня ша-
храї у жителя Глобинської громади зняли кошти з 
двох банківських карток на 75 тис. грн. Цього ж дня 
до мешканця Кременчука зателефонували невідомі 
та, під приводом зміни реквізитів банку, зняли з карт-
ки 7 тис. грн. 9 січня у Полтаві до жінки зателефо-
нувала невідома та хотіла дізнатись дані банківської 
карти і зняти з неї 30 тис. грн. Жінка вчасно припи-
нила розмову та зателефонувала до поліції.

Аби не стати жертвою шахрайства: не повідомляй-
те PIN-код та CVV-код ваших банківських карток, 
номери та строки їх дії, паролі; не відповідайте на 
смс-повідомлення; у разі отримання дзвінків чи смс 
зателефонуйте до банківської установи.

Нагадаємо, що за минулий рік шахраї виманили 
у жителів Полтавщини понад 10 мільйонів гривень.  

ЗЛОВМИСНИКИ 
ОШУКУЮТЬ ЛЮДЕЙ 
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«Генеральний план села Петрівка-Роменська Мир-
городського району Полтавської області. План зону-
вання території села Петрівка-Роменська Миргород-
ського району Полтавської області»

З метою врахування громадських інтересів при ви-
значенні обсягу стратегічної екологічної оцінки доку-
менту державного планування, а саме «Генеральний 
план села Петрівка-Роменська Миргородського ра-
йону Полтавської області. План зонування терито-
рії села Петрівка-Роменська Миргородського району 
Полтавської області» відповідно до Закону Украї-
ни «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 
10 та 12 Закону України «Про стратегічну екологіч-
ну оцінку», Виконавчий комітет Петрівсько-Ромен-
ської сільської ради повідомляє про початок та термі-
ни громадського обговорення для визначення обсягів 
стратегічної екологічної оцінки зазначеного докумен-
ту державного планування.

З матеріалами щодо обсягів стратегічної еколо-
гічної оцінки та основними кресленнями документу 
державного планування («Генеральний план села Пе-
трівка-Роменська Миргородського району Полтав-
ської області. План зонування території села Петрів-
ка-Роменська Миргородського району Полтавської 
області») можна ознайомитись та надати пропози-
ції в приміщенні Петрівсько-Роменської сільської 
ради, щоденно, (крім вихідних) із 15.01.2023р. у ро-
бочий час, за адресою: 37333, вул. Соборна, 35 село 
Петрівка-Роменська Миргородського району Пол-
тавської області, та на сайті петрівка.укр Пропозиції 
також приймаються за електронною адресою: mail@
pr-otg.gov.ua

Строк завершення громадських обговорень 
(включно) — 30.01.2023р. 

Виконавчий комітет  
Петрівсько-Роменської сільської ради

У 2022 році Держпродспоживслужба в Полтав-
ській області здійснила комісійні перевірки понад 
300 об’єктів централізованого водопостачання, у 70% 
яких виявила порушення.

З метою запобігання виникнення і поширення ін-
фекційних хвороб у людей служба спільно з органа-
ми виконавчої влади та місцевого самоврядування 
здійснила комісійні перевірки понад 300 об’єктів во-
допостачання, з них централізованого – 323, децен-
тралізованого – 31 та 10 об’єктів водовідведення.

Порушення були виявлені на 70 % об’єктах центра-
лізованого водопостачання, на 52 % об’єктах децен-
тралізованого водопостачання, а також на 50 % об’єк-
тах водовідведення.

У повідомленні не вказано, які саме джерела во-
допостачання досліджували. Водночас Полтававо-
доканал, який здійснює аналіз води щотижня, по-
відомляє, що всі показники питної води в Полтаві 
відповідають нормі.

У рамках виробничого лабораторного контролю 
підприємствами питного водопостачання здійснено 
понад 36 000 лабораторних досліджень питної води, 
з них понад 32 000 за санітарно-хімічними показни-
ками, майже 4 000 за мікробіологічними та 13 за ра-
діологічними показниками.

За результатом досліджень у 0,37 % вода не відпо-
відала за санітарно-хімічними показниками та у 0,5% 
за бактеріологічними показниками. Перевищення 
було виявлено по фторидах, сульфатах, хлоридах та 
вмісту сухого залишку. 

Головне управління  
Держпродспоживслужби Полтавщини

Відповідна постанова була прийнята на засідан-
ні Кабміну 30 грудня, повідомляється на Урядово-
му порталі.

Передбачено здійснення військового обліку при-
зовників, військовозобов’язаних і резервістів дер-
жавними органами, підприємствами, установами та 
організаціями за списками персонального обліку від-
повідно до пропозицій Національного агентства з 
державної служби України та Державної служби ста-
тистики України.

Звірка даних призовників може проводитись шля-
хом обходу дворів, який санкціонує місцева влада 
(мер, сільський чи селищний голова);

Подавати відомості про себе для військкомату мож-
на буде через «Дію», при декларації місця проживан-
ня (порядок та механізм має розробити Міноборони).

Також у постанові прописано взаємодію між Єди-
ним державним реєстром військовозобов’язаних 
та іншими державними базами даних. Тобто свіжі 
дані про призовника автоматично стікатимуться до 
військових.

Приймати на роботу або навчання військовозо-
бов’язаного зможуть лише після пред’явлення ним 
актуального військового квитка (у тому числі через 
«Дію»), або ж постановки на військовий облік.

Жінки-лікарі або фармацевти, які не перебували на 
військовому обліку до затвердження цього порядку, 
можуть працевлаштовуватися, як невійськові до кін-
ця 2026 року.

На керівників підприємств поклали обов’язок спо-
віщати працівників про призов і доводити наказ про 
це їм під підпис.

Дипломатичні відомства будуть вести військовий 
облік серед українців, які перебувають за кордоном. І 
«сприяти» їхньому поверненню в Україну під час мо-
білізації, у воєнний час та особливий період.

Усі центри зайнятості будуть подавати інформацію 
про безробітних військовозобов’язаних.

Нагадаємо, наказом Міністерства оборони України 
внесено зміни до «Про затвердження Переліку спе-
ціальностей та/або професій, споріднених з відповід-
ними військово-обліковими спеціальностями, після 
одержання яких жінки беруться на військовий облік 
військовозобов’язаних».

Керуючись трендами, думкою родичів чи власни-
ми вподобаннями – ім’я для дитини звісно обирають 
батьки. Проте юридично життєва історія малечі роз-
починається в органах державної реєстрації актів ци-
вільного стану.

Так, жителі Полтавщини протягом минулого року 
обирали для своїх новонароджених дітей як тради-
ційні, так і незвичні імена.

Найпоширенішими в 2022 році серед дівчат стали: 
Аліса, Анна, Валерія, Варвара, Єва, Єлизавета, Кате-
рина, Мілана, Олександра та Софія. Деяких хлопчи-
ків в свою чергу нарекли Артемом, Богданом, Дани-
лом, Дмитром, Іваном, Максимом, Матвієм, Назаром, 
Платоном, Романом та Тимофієм.

Називали дітей також і рідковживаними іменами. 
Зокрема, серед маленьких полтавчанок тепер є Ага-
фія, Аделіна, Глафіра, Дорофія, Елеонора, Емілія, 
Ілона, Каміла, Лада, Лаура, Лея, Марічка, Рада, Сера-
фима, Стефанія, Юстина та Ярина. Для найменших 
жителів чоловічої статі також обирали: Аарон, Адам, 
Всеволод, Гордій, Дем’ян, Кузьма, Леон, Лука, Любо-
мир, Мирон, Натан, Орест, Савелій, Серафим, Соло-
мон, Теодор, Тимур, Тихон, Феофан, Ян.

Протягом року досить часто полтавчани називали 
своїх дітей і нетрадиційними іменами. Серед жіночих 
тепер зустрічаюся Хозяйка, Аїша, Вірсавія, Єсенія, 
Жасмін, Люсія,  Мейві, Міранда, Олівія, Раміна Екім, 
Севіль, Теона, Фатіма. Чоловічі імена також стали 
більш різноманітними: Айшан, Гусейн, Даріо, Добри-
ня, Едгард, Захарія-Тедей, Лєвон, Леонардо, Мілош, 
Міхаель, Рагнар, Салім, Саркіс, Тео Марк, Тігран.

Примітно, що кількість виданих свідоцтв про на-
родження органами ДРАЦС Полтавщини протя-
гом минулого року перетнула позначку 62 тисячі, 
яка є красномовним свідченням того, що життя не 
спинити.

Із 1 січня 2023 року заборонили тонкі, надтонкі та 
оксорозкладні пластикові пакети.

Закон «Про обмеження обігу пластикових паке-
тів на території України» остаточно набрав чинності.

Закон забороняє розповсюдження в об’єктах роз-
дрібної торгівлі, громадського харчування та надан-
ня послуг:

1) надтонких пластикових пакетів;
2) тонких пластикових пакетів;
3) оксорозкладних пластикових пакетів.
Вони призначені для пакування або транспорту-

вання свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипу-
чих продуктів, льоду. Ці пакети розповсюджуються 
в об’єктах роздрібної торгівлі як первинне пакування.

Такі пакети мають повністю зникнути з торгових 
точок. Альтернативою їм мають стати біорозклад-
ні, паперові чи пластикові пакети товщиною понад 
50 мкм.

Надлегкі пакети завдають найбільше шкоди до-
вкіллю, їх розносить вітер, вони застрягають на гіллі 
дерев, забивають каналізаційні стоки.

Днями відбувся черговий обмін полоненими, в рам-
ках якого додому повернулися ще 50 українців. Се-
ред звільнених в результаті 36-го обміну полонени-
ми - захисники Маріуполя та Чорнобильскої АЕС, а 
також військові з Донецького напрямку.

Про це повідомив у неділю, 8 січня, глава офісу 
президента України Андрій Єрмак.

Серед звільнених - 11 полонених з Чорнобильської 
АЕС, восьмеро оборонців Маріуполя, дев’ятеро за-
хисників Київщини, полонені з Донецького, Хар-
ківського, Луганського напрямків, а також Чернігів-
щини та Херсонщини, уточнили в координаційному 
штабі з питань поводження з військовополоненими.

Загалом в рамках першого у 2023 році обміну по-
вернулися додому 25 представників Збройних Сил 
України, 13 нацгвардійців, четверо прикордонників, 
троє представників Військово-морських сил та п’я-
теро тероборонців, наголосили в Штабі. Серед виз-
волених - 33 офіцери та 17 представників рядового і 
сержантського складу.

Про це у Telegram розповів Андрій Єрмак

Із 1 січня 2023року функції та завдання Фонду со-
ціального страхування України за загальнообов’язко-
вим державним соціальним страхуванням у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності та від нещасно-
го випадку передаються Пенсійному фонду України. 
Фонд соціального страхування України розпочинає 
процедуру припинення.

Застраховані особи, потерпілі внаслідок нещасно-
го випадку на виробництві, члени їх сімей, а також 
страхувальники мають звертатись до органів Пенсій-
ного фонду України з усіх питань загальнообов’язко-
вого державного соціального страхування, зокрема:

фінансування допомог по тимчасовій втраті пра-
цездатності і по вагітності та пологах;

виплати допомог на поховання;
подання заяв-розрахунків для фінансування лист-

ків непрацездатності;
призначення, перерахування та здійснення страхо-

вих виплат з відшкодування шкоди, заподіяної по-
терпілому внаслідок нещасного випадку на виробни-
цтві та/або професійного захворювання або особам, 
які мають право на страхові виплати в разі смерті 
потерпілого.

НОВИЙ ПОРЯДОК 
ОБЛІКУ ПРИЗОВНИКІВ, 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ 
ТА РЕЗЕРВІСТІВ

ФУНКЦІЇ 
СОЦІАЛЬНОГО 
СТРАХУВАННЯ 
ПЕРЕДАЛИ 
ПЕНСІЙНОМУ 
ФОНДУ

ПОВЕРНУЛИСЯ 
З ПОЛОНУ

ВОДОПОСТАЧАННЯ 
З ПОРУШЕННЯМ 
САНІТАРНИХ НОРМ

ЯК ЖИТЕЛІ 
ПОЛТАВЩИНИ НАЗИВАЛИ 
ДІТЕЙ У 2022 РОЦІ

ЗАБОРОНА 
НА ПЛАСТИК 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви 
про визначення обсягу 
стратегічної екологічної 
оцінки проекту 
документу державного 
планування:

Р
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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

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 забій0991447457

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.
 

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

Цілодобово

КОРІВ, 
БИКІВ, 
КОНЕЙ, 
ТЕЛИЦЬ.ТЕЛИЦЬ.

Тел. 0509319593, 0982347037
(Іван Миколайович)

Тел. 067 460 31 83
КУПИМО ПАЙ 

з а к у п о в у є  у  н а с е л е н н я 
М ’ Я С О К О М Б І Н А Т

Перевезення худоби 
для власних потреб
Термінові виклики

 Цілодобово 
Тел. 0506470658, 0671773949

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, 
КОНЕЙ, СВИНЕЙ

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» 

Фундаментні блоки
Дорожні плити

тел. 0504154469

К У П Л Ю

У Полтавській області станом на 08.01.2023р. захво-
рюваність на гострі респіраторні інфекції (включно з 
COVID-19) зростає, але не перевищує базовий рівень 
(епідемічний поріг - 521,9). Спостерігається циркуля-
ція вірусів грипу А та В. В Україні циркуляція вірусів 
грипу визначалась в 19 областях . Внаслідок грипу з 
початку епідсезону зареєстровано 3 летальні випадки.

За 1 тиждень 2023 р. в області на гострі респіраторні 
інфекції захворіло 5900 осіб, показник захворювано-
сті – 418,6 на 100 тисяч населення, що на 20% нижче 
базового рівня (епідемічного порогу). Дітей захворі-
ло 2587, що складає 44% від усіх захворілих.

Госпіталізовано 178 хворих, що складає 3,0% від 
кількості захворілих.

Проти грипу в області щеплено 5515 осіб у т. ч. за 
останній тиждень – 100 осіб.

У Гадяцькому районі за попередній тиждень на ГРІ 
захворіло 55 осіб, з них дітей- 12 (21,8%).

Випадків грипу не зареєстровано. Показник захво-
рюваності на ГРІ серед населення району цього тиж-
ня 107,5 (на 100 тис. населення), по м. Гадяч 200,0 (на 
100 тисяч населення), що відповідає низькому рівню 
інтенсивності епідемічного процесу.

Проти грипу з початку епідсезону (2022-2023 рр) 
зроблено 272 щеплення.

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

COVID - 19
Полтавський обласний центр контролю та профі-

лактики хвороб, 9 січня, повідомив, що із 30 груд-
ня по 6 січня в області виявили 229 нових хворих 
COVID-19. Померли від ускладнень 3 пацієнти. За-
хворюваність стабілізувалася на одному рівні, але нові 
випадки реєструють в області майже щоденно.  Випад-
ки захворювання по громадах:

Великобудищанська – 1.

СТАН 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ 
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Група АГРОТРЕЙД привітала орендодавців Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини та 
Харківщини з новорічними святами. Кожен з них отримав подарунок від агрохолдингу.
«Привітання орендодавців зі святами — це один з найприємніших аспектів нашої роботи, 
й навіть попри війну Група АГРОТРЕЙД не зрадила своїм традиціям. Цьогоріч це здобуло 
особливого значення, адже в теперішні складні часи людям вкрай необхідно відчути 
турботу й стабільність», — сказав директор департаменту земельних відносин Групи 
АГРОТРЕЙД Дмитро Садовський. 
Раніше компанія привітала з Днем Святого Миколая найменших жителів громад, в яких 
працюють її підприємства. 
Загалом Група АГРОТРЕЙД привітала з новорічними святами близько 13 тисяч 
орендодавців та понад 4 тисячі дітей.

ГРУПА АГРОТРЕЙД 
ПОДАРУВАЛА НОВОРІЧНИЙ 
НАСТРІЙ СВОЇМ 
ОРЕНДОДАВЦЯМ ТА ДІТЯМ
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БУДИНКИ
Продаж

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

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

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

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

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

	� БУДИНОК, р-н Підварок, 65 
м.кв., газ, вода, з/д 15 соток. Тел. 
0996159645

КВАРТИРИ
Продаж

 

	� 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. 

	� 1-КІМН. кв., р-н Черемушки, 
2-й поверх, житловий стан. Не 
кутова, тепла, опалення працює 
при відсутності електроенергії. 
Ціна 16 тис. у.о. Можливий торг. 
Тел. 0999662263

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

	� 4-КІМН. кв., у «болгарському» 
будинку, м. Гадяч. Квартира на 
1-му поверсі, 4 кімнати, кухня, 
2 балкони, окрема кімната для 
пральної машини, гардеробна, 
житловий стан. Ціна 50 тис. у.о. 
Можливий торг. Тел. 0999662263, 
0955260281, 0506745996 (Viber) 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

ЗДАМ

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.

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

	� МАГАЗИН в с. Соснівка. Або 
продам. Тел. 0509238910

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

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� ДИЗЕЛЬНІ	ТА	БЕНЗИНОВІ	
ГЕНЕРАТОРИ. МТЗ,	дискові	
борони,	розкидачі, плуги, куль-
тиватори, обприскувачі, подріб-
нювачі гілок, гума, скло, інше. 
Тел. 0679001648, 0507664550

АВТО
Продаж

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

	� ЛУАЗ	«Волинь», 1993 р.в., 
двигун ВАЗ, ГБО, рейка Гольф. 
Нова гума + б/ч нових запчастин. 
Тел. 0500223103

МОТО
Продаж

	� 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. Майже нова. Ціна 
3000 грн. Тел. 0662683686

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� ДОШКА соснова, суха. Сосна 
товщина 0,5м., довжина 4м., 
ширина від 15. Кількість 22 шт. 
Ціна 14 тис. грн. Тел. 0994682961

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

	� ДРОВА твердих порід. 
Доставка. Тел. 0666681515

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильні камери, пральні машини, 
мікрохвильові печі, телевізори. 
Гума, диски. Тел. 0953094117

	� ДРОВА пиляні. Дошка. 
Обрізки з пилорами. Тирса. 
Доставка. Тел. 0979796234

	� ДРОВА. Тел. 0986599869
	� СІНО, солома в тюках. 

Перегній. Доставка. Тел. 
0501446845

	� ЯЩИКИ залізні. Розмір 
1,95х1,50х1,0м., та 
2,55х1,50х1,0м. Тел. 0506867885

	� БУРЯК кормовий, недорого. 
Тел. 0992764355

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

	� БУРЯК столовий, буряк кор-
мовий, редька чорна,. Тел. 
0509779570. 

	� МЕБЛІ. Стільці. Бак, бочка для 
зерна. Сітка рабиця. Палатка. 
Велосипед, стільчик дитячі. 
Плащ брезент. Штани ватні. 
Телевізор. Відеомагнітофон, 
колонки. В’язальна машина. Тел. 
0955711574.

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

	� ВУЛИКИ б/в, на українську 
рамку. Тел. 0506533984

	� КОВДРИ шерстяні, посуд, 
каструлі 20л., відра 10л., з 
кришкою. Тел. 0992739512. 

	� ЕЛЕКТРОДВИГУН новий, 
2,2 кВт., 1500 об./хв. Редуктор 
черв’ячний 1Ч-63А. Двигуни 
різні, б/в. Тел. 0500223103

	� ЕЛЕКТРОДВИГУН 3-фазний, 
2 шківи на циркулярку або на 

генератор. Тел. 0669666015. 
	� ЯБЛУКА «сніговий кальвіль». 

Домашні, без хімобробки. Тел. 
0665895177

	� ХОЛОДИЛЬНИК, велосипед, 
таганок, телевізор, 4-камфорна 
газова плита, пральна машина 
«Малютка». Тел. 0662000908, 
0680700452. 

	� ЗЕРНО кукурудзи. Тел. 
0506740355

	� КУКУРУДЗА. Тел. 0971077639

МЕБЛІ
Продаж

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

0952264923

ТВАРИНИ
продаж

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

	� ТЕЛИЧКА, вік 11 місяців. На 
утримання. Тел. 0508695893

	� ТЕЛИЦЯ.	Тел.0990452170

КУПЛЮ
	� БУДИНКИ під розбір. Тел. 

0986458835, 0502385035
	� КІЗ,	цапів –12 грн./кг., овець 

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

	� ОВЕС, кукурудзу суху. Кілька 
тонн. Тел. 0668165445

	� ВАННУ б/в. Тел. 0685362874

ПОСЛУГИ

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

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН, м/х пічок, м’ясорубок, 
мультиварок, блендерів-ком-
байнів, пилососів, хлібопічок, 
духових шаф, інвекторних 
зварок, зарядних пристроїв, 
«болгарок», дрилів та ін. Виїзд 
на замовлення. Досвід роботи 
12 років. Доступна ціна. Тел. 
0957423588, 0684830471	

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

	� ПРИВЕЗУ	ЖОМ кислий. Тел. 
0990141820

	� 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	ТА	МОНТАЖ вну-
трішньої електропроводки. Вста-
новлення реле напруги. Вста-
новлення УЗО. Підключення 
бойлерів. Тел. 0667462853, 
0960575617

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі види 
внутрішніх робіт. Санвузол під 
ключ. Зварювальні роботи. Тепла 
підлога. Виїзд по району. Тел. 
0661194638

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

	� Внутрішні	ремонтні	та	оздо-
блювальні	роботи	квартир,	
офісів.	Тел.	0501950323

	� Організація	виконає	якісно	
ремонт	квартир	та	санвузлів	
під	ключ.	Монтаж та демонтаж. 
Якість гарантуємо. Будь-яка 
зручна форма оплати. Тел. 
0991180975, 0962932557 

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

РОБОТА
 

 � Фермерському господар-
ству на постійну роботу потрібен 
ЗАВІДУВАЧ	ТОКОМ у с. Білен-
ченківка. Тел. 0509916646, 
0992850625

 � На постійну роботу потрібен 
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬ-
НИК-МОНТАЖНИК. Досвід 
роботи обов’язковий. Тел. 
0631033027

 � 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 

	� ШУКАЮ	РОБОТУ приби-
ральниці, доглядальниці. Тел. 
0964019179. 

 � На роботу в дружній колектив 
потрібен ОФІСНИЙ	СЛУЖБО-
ВЕЦЬ. Освіта:професійна тех-
нічна,вища. Галузь знань: бух-
галтерський облік. Стаж роботи: 
1 рік. Знання ПК, комунікатив-
ність, відповідальність, бажання 
працювати та дізнаватись і 
навчатись новому обов’язково. 
Тел. 0504044106

26.01.2023
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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

11

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.
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ЩОБ УКРАЇНЦІВ СТАВАЛО БІЛЬШЕ

В Івано-Франківську за народження дитини 
виплачуватимуть до 50 тисяч грн.

Мер міста Марцінків повідомив, що ті, хто на-
родить дитину у 2023 році у міському полого-
вому будинку, зможе отримати з міськбюджету 
разову допомогу 20 000 гривень, а якщо тато чи 
мама військові – то 50 000 гривень.

ФІКТИВНИЙ ШЛЮБ З МАТЕРЯМИ-
ОДИНАКАМИ
Поліцейські розкрили нову схему виїз-

ду військовозобов’язаних за кордон. Жителі 
Бердичева та Вінницької області підшукували 
малозабезпечених та багатодітних жінок та за 
$3000 оформляли батьківство на чоловіків над 
трьома та більше дітьми. Жінкам за це платили 
$500.

Схемою користувалися чоловіки віком 20-35 
років. Один такий «ухилянт» із Київщини, ма-
ючи свою дитину «усиновив» ще 2, але перетну-
ти кордон не встиг. Його затримали.

ПОРУШЕННЯ У ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННІ
На «Полтаваобленерго» чекає штраф у 85 тис. 

грн. за порушення у галузі електропостачання, 
а також четверта перевірка від Нацкомісії. Пе-
ревірка буде позаплановою, а її причиною стали 
скарги двох споживачів через порушення графі-
ків відключень світла.

Про це 10 січня повідомила Національна ко-
місія, що здійснює регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг.

РЕЙТИНГ ПАСПОРТІВ СВІТУ
Україна посіла 36 місце у світі з «привабли-

вості паспортів». Це найкращий показник серед 
країн пострадянського простору. Так, громадяни 
з українським паспортом мають можливість по-
дорожувати без візи або з отриманням візи піс-
ля прибуття до 144 країн світу.

У топ 5 увійшли паспорти Японії, Сінгапуру 
та Південної Кореї, Німеччини та Іспанії, Іта-
лії, Австрії.

ПІП-ЗРАДНИК
Служба безпеки України затримала митро-

полита Вінницької єпархії московського патрі-
архату. Чоловік публічно виправдовував напад 
росії на Україну. Обвинувальний акт переда-
ли до суду.

За матеріалами СБУ, митрополиту загрожує 
до 8 років позбавлення волі. Як свідчать мате-
ріали слідства, фігурант поширював серед вірян 
пропагандистські листівки, де закликав захопи-
ти владу та змінити межі державного кордону 
України. Також на одному із сайтів російської 
православної церкви чоловік розміщував 
публікації на підтримку російських окупантів 
та їхніх воєнних злочинів.

` дайджест
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Cумуємо, пам’ятаємо

Він народився 6 січня 1938 року в селі 
Рахнівці Вінницької області. Був молодшим 
сином у селянській родині, збіднілій 
наслідок колективізації. Згодом сім’я 
перебралася в Донецьку область. У старших 
класах підробляв на залізниці, тоді ж він 
познайомився із літературою українського 
«Розстріляного відродження». Вступив на 
історико-філологічний факультет Донецького 
державного педагогічного університету. 
Працював у сільській школі вчителем 
української мови та літератури. 1963 року 
стає аспірантом київського Інституту 
літератури імені Тараса Шевченка, бере 
участь у протестах проти арешту Івана 
Світличного, публічно звинувачує КДБ 
у вбивстві художниці і дисидентки Алли 
Горської, був одним із тих, хто підписав «Лист-
протест 139-ти». У підсумку Стуса виключили 
з аспірантури, і він був змушений шукати 
тимчасову роботу.

У вересні 1972 його заарештували за антирадянську 
діяльність, інкримінували 14 віршів і 10 статей пра-
возахисного характеру. Відбувши 5 років ув’язнення 
в Мордовії та 3 роки заслання на Колимі, вдруге за-
арештований у Києві 14 травня 1980 року. Отримав 
10 років у таборі особливо суворого режиму в селі Ку-
чино Пермської області. Фактично то був не табір, а 
тюрма з наджорстоким режимом утримання. Якщо в 
кримінальних таборах рецидивістів виводили в цехи 
робочої зони, то тут арештанти працювали в камерах 

через коридор. Прогулянки їм давалися на годину на 
добу в оббитому бляхою дворику 2 х 3 метри, затягну-
тому згори колючим дротом. У периметрі забороне-
на зона мала 21 метр. Вода була іржава та смердюча, 
бо табір стояв на болоті, аби унеможливити підкопи. 
Побачення дозволялося раз на рік, пакунок до 5 кг – 
один на рік після відбуття половини терміну. Дехто з 
в’язнів роками не бачив нікого, крім співкамерників і 
наглядачів. 

Стуса особливо почали «пресувати» з 1983. У його 
день народження, тобто на Різдво, зробили обшук. 
Забрали рукописи. У лютому його таки запроторили 
в одиночку на рік. Але він писав і там, де писати вже 
було злочином. Друга причина — підготовка до вису-
вання його творчості на здобуття Нобелівської пре-
мії. Вірші Василя Стуса публікувалися за кордоном. 
Світ бачив рівень таланту українського поета не че-
рез призму дисидентства, а як мистецьке явище. Дуже 
можливо, що премія Стусові була би присуджена. Але 
Москва так не вважала, хоча вже почалася перебудова 
й у Кремлі сидів реформатор Горбачов. За сталінським 
заповітом: «Немає людини — немає проблеми». Адже 
«Нобеля» присуджують тільки живим.

27 серпня 1985 року сталася нова напасть. Стус узяв 
книжку, поклав її на верхні нари й так читав, обпер-
шись на нари ліктем. У дверне вічко зазирнув пра-
порщик Руденко: «Стус, порушуєте форму заправки 
постелі!» Стус зайняв іншу, дозволену, позу. Але чер-
говий офіцер старший лейтенант Сабуров, Руденко та 
ще один наглядач склали рапорт: Стус у робочий час 
лежав на нарах у верхньому одязі й на зауваження гро-
мадянина контролера вступив у суперечку. 15 діб кар-

церу. Виходячи з камери, Стус сказав, що оголошує го-
лодування. 3 вересня черговий увязнений, почув, що 
Стус просить валідолу. 

Навпроти карцеру, у камері № 7, працював Левко 
Лук’яненко. Якщо не було чути наглядача, він гукав: 
«Василю, здоров!» Василь відгукувався. Але 4 вересня 
він не відізвався. Натомість, близько 10-11 години Ле-
вко почув, що в коридорчик запасним ходом зайшло 
начальство. Він упізнав голоси начальника табору ма-
йора Журавкова, начальника режиму, кагебістів. Від-
микали двері, щось стиха говорили. А потім запану-
вала незвична тиша. В’язням нічого не пояснювали. 
А Василь Стус просто зник. Лише через місяць один 
із кагебістів випадково зронив: «Ну, Стус… Серце не 
витримало. Із кожним може статися».

Дружині адміністрація мусила повідомити про 
смерть чоловіка. Вона замовила цинкову домовину й 
вибралася в дорогу. В аеропорту «Бориспіль» їм кате-
горично «порадили» не брати домовину — тіла не від-
дадуть. Приїхав син Дмитро, який служив тоді в ар-
мії. 7 вересня майор Долматов сказав їм: «Ну, що ж, 
пройдімо на кладовище». І привіз їх на щойно заси-
пану могилу. 

У1989 році прах Стуса був урочисто перенесений в 
Україну й похований у Києві.

24 лютого 1989 46-річний майор Долматов ліг поруч 
зі Стусом, усього за кілька могил. А майор Журавков 
помер через 10 днів. Журавков-молодший, ще влітку 
1987 року втопився в річці. Усі ці факти викликають 
серйозні сумніви щодо того, чи справді смерть Стуса 
настала внаслідок серцевого нападу.

«Як добре, що смерті 
не боюсь я»…

Василь Стус
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На початку грудня 1930 року в Хар-
ківському оперному театрі відбувся 
З’їзд народних співців Радянської Укра-
їни, куди з різних областей було звезе-
но 337 делегатів. Основним завданням 
З’їзду було питання активного залучен-
ня народних співців до соціалістичного 
будівництва, відходу від виконавських 
традицій і визначення нових ідеологіч-
них приорітетів.

Ухваливши відповідні резолюції, нез-
рячих співців під приводом поїздки на 
З’їзд народних співців народів срср, що 
мав відбутися у москві, повантажили до 
ешелону і підвезли до околиць ст. Коза-
ча Лопань. Пізно увечері кобзарів і лір-
ників вивели з вагонів до лісосмуги, де 
були заздалегідь вириті траншеї. Виши-
кувавши незрячих кобзарів і їхніх мало-
літніх поводарів в одну шеренгу загін 
особливого відділу НКВС УСРР роз-
почав розстріл... Коли все було закінче-
но, тіла розстріляних закидали вапном і 
присипали землею. Музичні інструмен-
ти спалили поряд...

Спираючись на свідчення місцевих 
жителів, пошуковою групою Спілки 
Української Молоді встановлене при-
близне місце страти традиційних спів-
ців. Після юридичного оформлення від-
повідних документів, СУМ має намір 
ініціювати проведення повноважною 
комісією ексгумації та ідентифікації тіл 
замордованих лірників, кобзарів і сти-
хівничих. На місці злочину буде вста-
новлено Пам’ятний Хрест, пише дослід-
ник Микола Литвин.

РОЗСТРІЛЯНИЙ З’ЇЗД КОБЗАРІВ
Шукати про нього бодай побіж-

ної згадки в радянській пресі — марна 
справа. Навіть в архівах колишнього 
НКВС-КДБ дослідники кобзарського 
мистецтва не можуть знайти докумен-
тального підтвердження цієї жахливої 
трагедії. Що-що, а сліди своїх злочинів 
енкаведисти-кадебісти замітати вміли: 
ще 1960 року тогочасний голова КДБ 
Шелепін таємною директивою наказав 
своїм відомствам «от Москви до самих 
до окраін» спалювати все, що могло б 
у майбутньому скомпрометувати наші 
«доблесні» органи. І все ж правда про 
розстріляний з’їзд кобзарів та лірників 
уперто постає з попелу забуття.

Відомо, що у Сталіна та його різно-
племінних посіпак була просто зооло-
гічна ненависть до всього, що вирізня-
ло українців як окремий етнос від інших 
пригноблених народів імперії. Та, якщо 
українську мову та українську пісню 
на перших порах свого панування ко-
муна ще якось терпіла, то носії україн-
ського героїчного епосу — кобзарі були 
для неї кісткою в горлі. Вже з перших 
днів утвердження на Великій Україні 
влади «робітників і селян» більшовики 
влаштовують справжні лови на сліпих і 
немічних народних співців й розстрілю-
ють їх на місці, без слідства та суду. 1918 
року було замордовано лірника Йосипа. 
1919 року в Катеринодарі гинуть від рук 
більшовиків кобзарі Іван Литвиненко, 
Андрій Слідюк, Федір Діброва. 1920-го 
— Антін Митяй, Свирид Сотниченко, 
Петро Скидан. А скільки їх, безіменних, 
безпаспортних, полягло під червоноко-
зацькими шаблями, червоноармійськи-
ми та міліцейськими кулями, знає один 
лише Господь Бог...

І все ж кобзарську проблему більшо-
вики у такий спосіб не змогли розв’я-
зати — надто багато було тоді в Украї-

ні кобзарів, дуже любили та шанували 
їх люди. І ЦК ВКП(б) вирішує змінити 
тактику — «спускає» на місця аж чоти-
ри постанови: «Про заборону жебрац-
тва», «Про обов’язкову реєстрацію му-
зичних інструментів у відділах міліції та 
НКВС», «Про затвердження репертуару 
в установах НКО» (народного комісарі-
ату освіти), «Положення про індивіду-
альну та колективну музико-виконавчу 
діяльність». Тепер кобзарів уже не роз-
стрілювали на місці, як раніше, їх зачи-
няли в холодній, не даючи їсти-пити, а 
інструменти знищували.

Та й це допомагало мало. Тоді коб-
зарів, як «невиправний націоналістич-
ний елемент», почали нещадно гудити 
в пресі. Тогочасні газети зарясніли за-
головками: «Проти кобзи — радіо Дні-
прельстану!», «Пильніше контролюй-
те кобзарів!», «Кобза — музична соха!», 
«Кудесниця-гармошка стає і певною мі-
рою вже стала справжнім засобом ви-
ховання мас!». Народові, який спокон-
віку кохався в кобзарському мистецтві, 
силоміць нав’язують не лише «кудєс-
ніцу-гармошку», а й «кудєсніка-баяна», 
«кудєсніцу-домру» і «кудєсніцу-бала-
лайку», зобов’язуючи музичні фабри-
ки України виготовляти їх не сотнями, 
а мільйонами!

До цькування кобзарів підключа-
ють і українських письменників. Так, 
Юрій Смолич писав: «Кобза заховує в 
собі повну небезпеку, бо надто міцно 
зв’язана з націоналістичними елемен-
тами української культури, з романти-
кою козацькою й Січі Запорозької. Це 
минуле кобзарі намагалися неодмін-
но воскресити. На кобзу тисне серед-
ньовічний хлам жупана й шароварів». 
Микола Хвильовий закликав покласти 
край «закобзаренню України», «вибива-
ти колом закобзарену психіку народу». 
Та всіх перевершив, либонь, Микола Ба-
жан своєю поемою «Сліпці», в якій на-
зиває кобзарів «скигліями», «смердю-
чими недоносками», а основу їхнього 
репертуару – наш тисячолітній геро-
їчний епос – «сторотими проклятими 
піснями». Нехай Миколі Бажанові Бог 
буде суддею.

Втім, не всі діячі української культу-
ри пішли на повідку в енкаведе. Павло 
Тичина не соромився позувати перед 
об’єктивом фотоапарата з «патріар-
хально-націоналістичною» кобзою, а 
Максим Рильський у ті прокляті роки 
грудьми став на захист українського 
кобзарства. Тичині замилування «ста-
росвітською» кобзою-бандурою орга-
ни якось уже пробачили, а ось Максиму 
Тадейовичу — ні, ще впродовж десяти-
літь виношували плани не лише духов-
ного, а й фізичного його знищення. І не 
тільки Максима Рильського. Органи ро-
блять нестерпним життя художників і 
фольклористів, дослідників кобзарсько-
го мистецтва Миколи Домонтовича, По-
рфирія Мартиновича, Климента Квітки, 
Опанаса Сластіона, письменника і коб-
заря Гната Хоткевича, знімають з поса-
ди директора Дніпропетровського істо-
ричного музею, «кобзарського батька» 
Дмитра Яворницького.

Однак «вибити колом закобзарену 
психіку» українського народу більшо-
викам ніяк не вдавалося. Тоді вдали-
ся до суто єзуїтських методів прибор-
кання вільнолюбивого українського 
кобзарства. Частину кобзарів, які не 
«заплямували» своєї селянсько-проле-
тарської біографії участю в національ-

но-визвольній боротьбі, почали заганя-
ти до «колгоспів» — капел, ансамблів, 
квартетів, тріо, перетворюючи на полі-
тичних підбрехачів комуністичної пар-
тії, а капели, куди силоміць заганяли 
співців, стали базою їхнього переви-
ховання». Інших кобзарів комісаріати 
освіти й органи НКВС примушували 
творити «пісні» та «думи», які звеличу-
вали б радянську дійсність.

Та більшість «братії» не воліла бра-
ти до свого репертуару штучні «думи», 
вона, як і тисячу років тому, мандруючи 
від села до села, від міста до міста, співа-
ла прадавні «невольничі плачі», вперто 
воскрешала народну історичну пам’ять.

Тоді комусь зі «сталінських соколів» 
прийшла на гадку ідея: зібрати кобза-
рів та лірників буцімто на з’їзд і всіх ... 
розстріляти, а кобзи й ліри понищити. 
З’їзд планували провести ще 1925 року, 
потім перенесли на 1 грудня 1927 року. 
Але й тоді він не відбувся. Мабуть, ще 
не всіх кобзарів зареєструвала так зва-
на етнографічна комісія, створена для 
цього Академією наук УРСР. 1939 року 
в Лондоні вийшла книжка спогадів ро-
сійського білоемігранта Шостаковича. 
«У середині 1930-х років, — пише він, 
— Перший всеукраїнський конгрес лір-
ників та бандуристів було проголошено, 
і всі народні співці змушені були разом 
збиратися і дискутувати про своє май-
бутнє. «Життя стало кращим, стало ве-
селішим», — говорив Сталін. Ці сліпці 
йому повірили. Вони приїхали на кон-
грес з усієї України, із маленьких забу-
тих сіл. Було кількасот їх присутніми 
на конгресі. Це був живий музей, жива 
історія України, всі її пісні, її музика, її 
поезія. І ось майже всіх їх застрелили, 
майже всі ці жалібні співці були вбиті».

В Україні побачила світ книжка аме-
риканського вченого Роберта Конкве-
ста «Жнива скорботи», в якій, зокре-
ма, йдеться і про знищених українських 
«Гомерів»: «Популярна в народі націо-
нальна культура протягом віків підтри-
мувалася в українському селі бардами, 
оспіваними Шевченком кобзарями, які, 
мандруючи від села до села, заробляли 
на життя виконанням старовинних на-
родних пісень і переказом народних ба-
лад. Вони постійно нагадували селянам 
про їхнє вільне і героїчне минуле. Це 
«небажане явище» тепер було придуше-
не. Кобзарів скликали на з’їзд і, зібрав-
ши їх там усіх разом, заарештували. За 
наявними відомостями, багатьох з них 
розстріляли — в цьому була своя логі-
ка, бо від них було мало користі в табо-
рах примусової праці».

Свідчення Шостаковича і Конквеста 
надзвичайно цінні, але, на жаль, ні пер-
ший, ні другий не подають джерел ін-
формації. У складі комісії з проведен-
ня з’їзду кобзарів 1927 р. був, разом з 
Д. Ревуцьким, Д. Усенком, І. Копаном, 
П. Вишницьким, і Михайло Полотай 
– «український радянський дослід-
ник мистецтва кобзарів і бандурис-
тів». Восени 1989 р. я зустрічався з Ми-
хайлом Панасовичем. І хоч йому тоді 
виповнилося дев’яносто, був він, як ка-
жуть, «при здравії», мав чіпкий розум і 
блискучу пам’ять. Та коли я попросив 
розповісти про розстріляний з’їзд, По-
лотай замахав руками, сказав, що все то 
вигадки буржуазної пропаганди, з’їзду 
в середині тридцятих не було, а кобза-
рів розстрілював не НКВС, а «куркулі» 
та «українські буржуазні націоналісти».

Прохав я розповісти про розстріля-

ний з’їзд і Андрія Бобиря. Він також 
відповів мені, що все то байки. Перша 
республіканська нарада кобзарів і лір-
ників відбулася в Києві у 1939 році. Та 
й інші кобзарі старшого покоління, з 
якими впродовж сімдесятих років я не 
лише часто зустрічався, а й гастролю-
вав, боялися цієї теми, як вогню.

І лише коли над будинками Верховної 
Ради України замайорів синьо-жовтий 
прапор, заговорили очевидці тих тра-
гічних подій. Дослідник історії нищення 
українського кобзарства Кость Чемер-
ський у газеті «Українські обрії» (кві-
тень, 1991) подає такі свідчення:

Є. Кедровська, пенсіонерка, у 1930-
ті роки працювала бібліотекаркою: «У 
1934-1935 роках по Харкову пройшли 
чутки, що відбувся кобзарський зліт, 
кобзарів вивезли з Харкова і кинули до 
яру, де вони й загинули. Кобзарям ні-
бито сказали, що їх везуть до Москви 
ще на один зліт і що нібито трапилося 
це в дорозі».

В. Вовк, пенсіонерка, в минулому — 
вчителька: «Кобзарів я любила з дитин-
ства. Їх можна було частенько бачити 
в Харкові. А в середині 30-х зовсім не 
стало. Ходили чутки про якийсь коб-
зарський з’їзд, куди нібито звезли кобза-
рів з усієї України, а потім повбивали».

А. Парфиненко, харківський кобзар: 
«За сталінським наказом забирали всіх. 
Були облави на базарах. Забирали ба-
гато інвалідів, були й кобзарі там. Була 
одна сім’я: Прокіп Маловичко, жінка 
Мотря і троє дітей, всі дуже гарно співа-
ли. Жили вони в селищі Амур під Дні-
пропетровськом. Вночі їх забрали, на-
віть не сказали, що їм брати — чи харчі, 
чи якийсь одяг, — повантажили в еше-
лон, де багато вже було кобзарів з інших 
міст України. Очевидячки, цей ешелон 
ішов з самого Києва. Доїхали вони до 
Харкова, там приєднали до них ще ба-
гато кобзарів. За деякими підрахунка-
ми, було їх триста тридцять сім. Доїхали 
кобзарі і всі ті, котрих забрали у Дні-
пропетровську, до Москви, їх направи-
ли в Сибір.

Довезли до якогось невідомого місця, 
де зовсім не було ніякого житла. Безу-
мовно, там уже була хурделиця, морози 
були. Всі люди роздягнуті, без одягу — 
без нічого. Міліція скинула їх із соста-
ва на поле. З одного боку стояли провід-
ники, а з другого – міліція, і так ніхто з 
них не міг потрапити назад у потяг. Ос-
талися вони і майже всі загинули. Але 
Мотря Маловичиха не загинула. В неї 
живим залишився наймолодший син. 
Вони якось добралися до житла, ходили 
по хатах, просили хліба. Так добрали-
ся в Україну. Але до свого рідного дому 
прийти боялися, бо якби воно додому 
прийшли, то все одно їх би вбили. Бо 
те, що робилося, було під великим се-
кретом, і ніхто цього знати не повинен».

Поет Микола Самійленко, багатоліт-
ній політв’язень беріївського ешелону, 
1946 р. в Краслазі, на лісоповалі Шуб-
ному зустрічався з поводирем кобзаря 
Гордія Ракизи Олексою Божком. Бать-
ки Олекси померли голодною смертю в 
1921 році, а Олексу врятувала від такої 
ж смерті хрещена мати. Згодом, коли 
зіп’явся на ще пухлі від хронічного не-
доїдання ноги, напросився до кобзаря 
Ракизи в поводирі-міхоноші. 1930-го 
(чи то Божкові, чи то Самійленку зра-
джує пам’ять, бо з’їзд відбувався поміж 
1932-1934 роками) їх «запросили» через 
дільничного міліціонера та оперуповно-
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важеного НКВС на кобзарський з’їзд до 
Харкова. У дорозі на Харків Олекса за-
недужав, і Ракиза вирішив залишити 
його в містечку Валки у знайомих, а сам 
пристав до кобзаря Башлика, щоб разом 
з ним та його поводирем йти назустріч 
своїй загибелі.

Десять днів Олексу лікувала господи-
ня (він запам’ятав лише її ім’я — Хри-
стя) їжачим лоєм, а на одинадцятий, 
сівши в Ков’ягах на товарняк, Олек-
са поїхав до Харкова шукати Ракизу. У 
Харкові хлопець обійшов усі базари, пи-
тав у жебраків та перекупок, чи не зна-
ють вони, куди подівалися всі кобзарі. 
Проте жебраки й перекупки від одно-
го лиш слова «кобзар» пускалися нав-
тьоки. Пізно ввечері знесилений Олек-
са подибав до залізничного вокзалу на 
ніч. Інтелігентного вигляду жінка, яка 
дрімала навсидячки поряд із ним і якій 
він розповів про свою біду, вранці від-
вела його до місцевого театру, позна-
йомила з українським поетом Олексою 
Влизьком. Той повів свого тезку до яко-
їсь баби Ївги, яка мешкала в чепурній 
хатинці на березі Лопані, наказав ніку-
ди з хати не виходити і чекати Ракизу. 
На якийсь там день рано-вранці пере-
лякана всмерть баба Ївга розбудила сво-
го постояльця: «Сину, — прошепотіла 
схвильовано, — втікай світ за очі. Ви-
везли кобзарів разом з поводирями з те-
атру «чорними воронами» на Холодну 
Гору. Одні кажуть, що їх перестріляли 
в тюремних підвалах, інші кажуть, що 
вивезли поїздом за Харків і повкида-
ли до ями, а довкола ями сторожу оз-
броєну поставили. І вигибіли кобзарі 
та поводирі їхні в тій ямі усі до одного з 
холоду та голоду. Втікай, сину, города-
ми і нікому не розповідай про те, ще ти 
оце чув...». Перехрестила, в торбину, до-
бра душа, паляницю вклала, дрібку солі, 
кількоро варених картоплин.

Пішов Олекса городами та полями на 
Валки. Біля Ков’яг запримітив колону 
– не військову, бо з жінками й дітьми. 
Зрозумів: розкуркулених енкаведисти 
женуть на станцію. Опівночі постукав 

у вікно до тітки Христі й дядька Дани-
ла, коли бачить, а воно навхрест свіжо-
струганими дошками забите. Тьохнуло 
серце – і її розкуркулили. Переночував 
у пограбованій повітці (навіть двері пе-
сиголовці зняли!) й подався вранці на 
Запоріжжя до рідної тітки, молив Бога, 
щоб не дала пропасти. Не вигнала тітка 
свого небожа, останньою картоплиною 
ділилася. Допомагала йому, як могла, 
школу закінчити, а потім учительський 
технікум. Працював учителем у глухо-
му степовому селі. Аж поки за доброю 
чаркою не розповів товаришу, теж осві-
тянину, трагічну історію розстріляного 
кобзарського з’їзду. Увечері розповів, а 
вранці прямо з ліжка, ще напівсонного, 
забрали й присудили за розголошення 
державної таємниці десять років катор-
ги, а як відсидів, набавили ще десять.

Крім Самійленка, у журналі «Україн-
ська культура» (1991, № 4) надрукував 
вельми цінне свідчення також багато-
літній політв’язень беріївського ешело-
ну Віктор Рафальський з м. Стрия, що 
на Львівщині: «Про цю трагедію мені 
було відомо давно, але нічого конкрет-
ного. І це бентежило. І раптом... 1956 
року довелося протягом двох тижнів пе-
ребувати в пересильній в’язниці у Мо-
скві. Велика камера. В’язнів (політич-
них) близько сотні. Тут доля звела з 
колишнім працівником НКВС, на той 
час репресованим. Зайшла розмова про 
події 1932-1933 років на Україні. Згада-
ли кобзарів. І тут співрозмовник просто 
ошелешив мене: виявляється, він мав 
повну інформацію про знищення більш 
як двохсот українських кобзарів, котрих 
було скликано під приводом якоїсь на-
ради до Харкова наприкінці 1932 року 
за розпорядженням згори. Говорив він 
скупо — можливо, сам був причетний 
до цієї справи. Безперечно одне: казав 
правду, бо, як колишній співпрацівник 
НКВС, певна річ, ризикував — розголо-
шувати такі таємниці.

То була свого роду прелюдія до стра-
хітливого голоду, що саме наростав... У 
подальші передвоєнні роки ніхто вже 

не бачив на Україні жодного кобзаря».
Віктор Рафальський помиляється: 

навіть після жахливої енкаведистської 
«різанини» кобзарі в Україні не пере-
велися. Декому, як, наприклад, Єго-
ру Мовчану, поталанило врятуватися. 
Мовчан, за його словами, не поїхав до 
Харкова на «сльот народних пєвцов» 
лише тому, що його поводир кудись за-
пропастився. Інші — як Михайло По-
лотай, Федір Кушнерик чи Михайло 
Носач запопадливим творінням радян-
ського псевдогероїчного епосу витор-
гували собі життя. Але й тих, і тих 
залишилося зовсім мало. Коли на роз-
стріляний з’їзд енкаведисти змогли зі-
гнати понад 200 кобзарів і лірників (А. 
Парфиненко називає більш приголо-
мшливу цифру – 337), то на так звану 
Першу республіканську нараду, яка від-
булася в Києві 15 квітня 1939 р., вдало-
ся зібрати лише 37 народних співців. 

Відомий кобзарезнавець зі Львова 
Богдан Жеплинський склав реєстр коб-
зарів і лірників, знищених більшовика-
ми в 30-х рр., і тих, що пропали безвісти. 
Правда він неповний, усього 72 особи.

У списку є й наші земляки:
Михайло Губенко. З Миргорода 
(1891 р. н.). З 1927 року 
кобзарював, виступав в 
ансамблях кобзарів.
Петро Древченко. З села Семенівка 
на Полтавщині (1871 р. н.).
Петро Гура. З села Красної 
Луки Гадяцького району 
Полтавської області. У 1930-
х роках жив у Юзівці (нині 
Донецьк). Пропав безвісти.
Петро Лавриш. З села Хомутець 
Миргородського району 
Полтавської області (1873 р. н.).
Матвій (приблизно 1865 р. н.). 
Із села Черевки Миргородського 
району Полтавської області.
Василь Парасочка. Народився у 
Петрівці Костянтиноградського 
повіту Полтавської губернії.
Пасічниченко. 

Миргородський кобзар.
Іван Сіроштан. З села Хомутець 
Миргородського району 
Полтавської області (1863 р. н.).
Антон Скоба. З Багачки на 
Полтавщині (приблизно 1865 р. н.).
Микола Заєць (1902 р. н.). 
Церковний регент у Лубнах. 
Мандрував з Харківською 
капелою кобзарів, деякий час 
був її художнім керівником. 
Заарештований 1937 року. 
Пропав безвісти.
Пилип Кононенко. З Великої 
Писарівки на Полтавщині (1904 
р. н.). Засновник Полтавської 
капели. Грав у Харківській (1925-
1928 рр.), згодом — Конотопській 
капелах. Виготовляв бандури.
Дем’ян Минзаренко. З 
Полтавщини (1889 р. н.). У 1920-
х роках мандрував з капелами. 
Репресований 1936 року.
Лірники:
І. К. Бернацький. Із Зінькова 
на Полтавщині (1901 р. н.). 
Прокіп Ковальвах. З-під Полтави.
Григорій Полунець. Зі слободи 
Зіньківщина Полтавського 
району. 1902 р.н. 
Ще знайшла таку інформацію: У 

двадцяті роки минулого століття в селі 
Великі Сорочинці була капела банду-
ристів, якою керував Іван Петрович Ге-
расименко. Їх було біля 12 осіб чолові-
ків і одна жінка. На одному з концертів 
вони заспівали «Ще не вмерла Украї-
на». Після цього Гарасименка арешту-
вали, згодом розстріляли в Лубнах. У 
документах, що надали родичам на по-
чатку 90-х років повідомляється, що 
«регент Української Автокефальної 
церкви Іван Петрович Герасименко був 
розстріляний за антирадянсь ку діяль-
ність» пізніше був «посмертно реабілі-
тований». Доля решти учасників цієї ка-
пели не відома. 

Підготувала Валентина Йотка
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Цього тижня ви зможете подолати пiдсвiдомi стра-
хи i вирiшити проблему, яка лякала вас. В середу 
не бiйтеся проявити вiдвертiсть i прийняти чужу 
точку зору: з вами стане легше спiлкуватися, i ото-

чуючi можуть пiти вам назустрiч. У п`ятницю приймайтеся за 
важливi проекти без зволiкання. У суботу не ганяйтеся за при-
марами минулого, живiть тут i зараз.

ТIЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
Цього тижня вас може чекати успiх в справах, по-
в`язаних зi спiлкуванням. Ви будете вельми крас-
номовнi i переконливi. I станете кращою канди-
датурою для проведення важливих переговорiв, 

оформлення паперiв у всiляких iнстанцiях i навiть для бесiди з 
представниками податкової iнспекцiї. Середа може виявити-
ся ключовим днем тижня, дуже важливо провести цей день з 
вiдчуттям внутрiшньої волi. У четвер партнери можуть запро-
понувати цiкавий проект, який заслуговує уваги, за необхiд-
ностi не вiдмовляйтеся вiд допомоги друзiв. Вихiднi днi про-
ведiть на природi, покатайтеся на лижах, погуляйте в парку.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
Цього тижня ви нарештi зможете досягти вiдчутно-
го результату в тому, у що вкладалося так багато 
сил, i у що ви так вiрили. Прийшов час для найрi-
шучiших дiй. Новi справи i проекти мають дуже 

хороший шанс здiйснюватися. Не дивлячись на зайнятiсть в 
професiйнiй сферi, не варто залишати без уваги свiй будинок. 
Втiм, енергiї вам вистачить на все, зокрема на романтику i по-
бачення. П`ятниця - один з найвдалiших днiв тижня.

РАК	(22.06	-	23.07).
Цього тижня вас можуть вiдвiдати досить дивнi iдеї, 
не варто зразу ж братися за їхнє втiлення. Нама-
гайтеся не форсувати подiї, а дозволити їм плавно 
входити у ваше життя. Зосередженiсть i швидкiсть 

реакцiї допоможуть вам впоратися з поставленими завдання-
ми. У вiвторок небажано посвячувати оточуючих в свої плани 
i задуми. У вихiднi вас може охопити порив змiнити iнтер`єр i 

позбутися непотребу.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Цього тижня про себе активно i яскраво можуть 
заявити дар передбачення та iнтуїцiя. Ви вiдчуєте, 

вiд кого вам варто триматися подалi, не дивлячись на комп-
лiменти i солодкi обiцянки. У четвер вiрогiдне знайомство з 
людьми, яким будуть цiкавi вашi проблеми. В недiлю буде 
важливо зберiгати холоднокровнiсть i витримку i не пiддава-
тися на провокацiї зi сторони, яких може виявитися забагато.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
У цi днi бажано не брати на себе нiяких зобов`я-
зань. На шляху здiйснення ваших честолюбних 
планiв можуть встати вашi власнi недолiки, такi 
як зайва емоцiйнiсть i схильнiсть до драматизацiї 
подiй, що вiдбуваються. Середа може порадува-

ти вас цiнною iнформацiєю, можливо, це буде вигiдна дiлова 
пропозицiя. Не погоджуйтеся вiдразу, але й не затягуйте.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Ваш творчий iмпульс зараз цiлком здатний змести 
на своєму шляху всi перешкоди. У вашiй витривало-
стi i обачностi видно запоруку успiху на цьому тижнi. 
У вiвторок приємний сюрприз приведе вас в хоро-

ший настрiй. Субота може виявитися найбiльш напруженим 
днем тижня: вам знадобиться все ваше самовладання, щоб 
зберегти спокiй. Проявiть чуйнiсть i увагу - не виключено, що 
хтось з близьких людей потребує допомоги, але соромиться 
сказати про це.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
Наберiться терпiння, тодi ви фiлософськи вiдне-
сетеся до розмотування клубка дрiбних проблем. 
Ви майже все обдумали, i друга половина тижня 
хороший час, щоб ухвалити остаточне рiшення. 
Вам знадобиться дипломатичнiсть i врiвнова-
женiсть. Пам`ятайте, поспiшнiсть в цьому випад-

ку може зашкодити. Не забувайте про свiй будинок, бажано 
бiльше часу присвятити наведенню ладу, позбудьтеся непо-
требу, старих речей i вiдносин, що зжили себе. У суботу або в 
недiлю не вiдмовляйтеся вiд запрошення на вечiрку, ви чудово 
проведете час.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
Цього тижня намагайтеся бiльше часу проводити не 
в суєтi i не в галасливих компанiях. Зведiть спiлку-
вання до необхiдного мiнiмуму. У понедiлок i вiвто-
рок спробуйте не перевантажуватися, оскiльки це 

може позначитися i на результатах роботи, i на вашому само-
почуттi. На роботi бажано враховувати iнтереси колег i прояв-
ляти iнiцiативу, йдучи на компромiс. Прислухайтеся до порад 
друзiв i родичiв, адже деякi моменти ви можете не помiчати, 
повнiстю занурюючись в ситуацiю, що створилася, а вони зi 
сторони бачать деякi вашi промахи.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
Цього тижня критичний настрiй загрожує посва-
рити вас з близькими. Не напускайте на себе сер-
йозний вигляд - розслабтеся, частiше усмiхайтеся. 
Подiї в особистому життi дозволять позбутися iлю-
зорних уявлень i надуманих iдеалiв, хоча процес 

протiкатиме не завжди так, як вам би хотiлося. Прагнiть вико-
ристовувати в одязi свiтлiшi, радiснiшi тони. У другiй половинi 
тижня не варто завантажувати себе будь-якими проблемами, 
крiм нагальних.

ВОДОЛIЙ	(21.01	-	19.02).
Цього тижня поставленi перед вами життєвi пи-
тання зажадають вiд вас ясностi у власних думках, 
чiткостi в мовi i визначеностi в планах на майбутнє. 
Вам доведеться знайти новi варiанти, йти старими 
шляхами не вийде. Починати у вiвторок реалiзацiю 

крупних проектiв i планiв не варто, оскiльки є велика небез-
пека зiткнутися з рiзними перешкодами i тяганиною. У вихiднi 
днi спробуйте вiдмовитися вiд дiлового навантаження, при-
святiть їх спокiйному вiдпочинку, бажано - в компанiї з дру-
зями.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Цей тиждень призначений для вiдпочинку, що б iз 
цього приводу не думали ви самi, ваше найближ-
че оточення, ваше начальство, в рештi решт. Ви 
будете сповненi оптимiзму i життєвої сили, що 
дозволить легко долати неминучi перешкоди i до-

сягати успiху практично в будь-якому починаннi. Проте багато 
чого залежатиме вiд умiння ладнати з людьми. Зайва напо-
ристiсть - зовсiм не ваш союзник на даному етапi. У п`ятницю 
є ризик сварки в сiм`ї.

КОМПЛЕКСНІ ОБІДИ
ФУРШЕТИ

Банкетне меню

Тел. 066 2473630
Поминальні обіди
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