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Найбільш складна ситуація в Групі АГРОТРЕЙД 
склалась у Чернігівській області, де навесні 9,5 тис. 
га із 10 тис. га були «вкриті» снарядами, ракетами та 
уламками.

«Ми могли назавжди втратити ті поля, бо там були 
посіяні озимі ріпак та пшениця. І, якщо б ми згаяли 
бодай тиждень, посіви б піднялись, і ми б не встигли 
розмінувати поля», — згадує директорка з операційної 
діяльності Групи АГРОТРЕЙД Олена Ворона. 

Щоб вчасно розпочати посівну, співробітники до-
помагали саперам із розмінуванням. До цих проблем 
додалися недобросовісні постачальники добрив та па-
лива, які в умовах війни відмовилися відвантажува-
ти вже закуплений товар зо старими цінами. Також 
під тимчасовою окупацією залишились два елевато-
ри, в Харківській області. Ще 3,5 тис. га землі в цьо-
му регіоні були окуповані або знаходились під постій-
ними обстрілами. На щастя, наразі ЗСУ звільнили ці 
території. 

Допомога громадам та армії
Підтримка громад стала головним завданням для 

компанії, адже на початку багато населених пунктів 
опинились в оточенні, постачвання було заблоковане. 

Частина співробітників Групи АГРОТРЕЙД стали во-
лонтерами, евакуювали людей, знаходили та достав-
ляли гуманітарну допомогу, забезпечували місцевих 
жителів борошном та зерном тощо.

«Голови громад знали, що можуть покластися на всі 
ресурси, якими володіє наша компанія в їхньому регі-
оні. У разі потреби в паливі, техніці, продуктах харчу-
вання і будь-чому іншому вони могли звертатися до 
представників Групи на місцях», — розповідає Оле-
на Ворона. 

Крім того, Група АГРОТРЕЙД передала армії 20 
транспортних засобів із власного автопарку: 16 — на 
потреби ЗСУ, а 4 — місцевим ТРО. Серед них як лег-
кові, так і вантажні автомобілі.

Співробітники Групи АГРОТРЕЙД 
— на захисті України
Нині 60 співробітників Групи АГРОТРЕЙД бо-

ронять Україну від російських окупантів. Більшість 
вступили до лав ЗСУ або місцевих ТРО, ще 14 — до-
лучились до харківського добровольчого підрозділу 
«Хартія». Трьох співробітників Групи АГРОТРЕЙД 
нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. 

ГРУПА АГРОТРЕЙД НА ПЕРЕДОВІЙ 
АГРАРНОГО ФРОНТУ КРАЇНИ
Труднощі, з якими 
зіштовхнулася 
Група АГРОТРЕЙД 
у 2022 році, не 
схожі ні на що, з 
чим доводилось 
працювати 
раніше: частина 
території 
опинилась в 
окупації, поля 
всіяні снарядами, 
заміновані 
дороги, збої в 
постачанні через 
бойові дії, а також 
ймовірність 
обстрілів, які 
можуть статися в 
будь-який момент. 
Проте завдяки 
злагодженій 
роботі 
співробітників, 
компанія змогла 
провести посівну і 
зібрати врожай.
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ВОНИ ВІДДАЛИ 
СВОЄ ЖИТТЯ ЗА НАС…

Анатолій Городовенко, 
Гадячанин, загинув 9 жовтня, 
Бахмут. 49 років.

Анатолій Смирнов, Веприк, 
помер у госпіталі 15 вересня, 
Донеччина. 41 рік.

Богдан Парака, Гадячанин, загинув 25 
березня, Харківський район. 23 роки. 

Владислав Шелегеда, 
Гадячанин, загинув 21 
травня, Харківщина. 45 років.

Віктор Харченко, Гадячанин, 
загинув 16 жовтня,  
Бахтутський район. 44 роки.

Віталій Іванов, Веприк,  
загинув 14 грудня, 
Бахмутський район.  
23 роки.

Віталій Волков, Сари, загинув 
19 вересня, бойовий медик, 
Донеччина. 47 років.

Віталій Потапенко, Красна Лука, 
загинув 6 червня, Донецький 
напрямок, 25 років.

Костянтин Васильченко, 
Гадячанин, загинув 18 червня, 
Харківська область. 36 років.

Максим Зінченко, Березова 
Лука, загинув 30 жовтня, 
Луганська область. 33 роки.

Максим Корчомаха, Харківці, 
загинув 26 листопада, 
Луганська область. 35 років.

Олександр Кологривий, 
Красна Лука, загинув 7 липня, 
Донеччина. 28 років.

Олександр Куриленко, 
Петрівка – Роменська, 
загинув 25 квітня. 44 роки 

Олександр Явтушенко, 
Сари, загинув 1 листопада, 
Харківщина. 52 роки.

Роман Ляш, Гадячанин, 
загинув 1 червня, 
Донеччина. 45 років.

Сергій Кваша, Мартинівка, 
загинув 30 серпня, 
Херсонська область.

Сергій Удовиченко, 
Книшівка, загинув 25 червня, 
Харківщина. 33 роки.



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№	49	(1048)
29	грудня 2022 року 3Рука на пульсі

Лист ветеранів праці

ОДНИМ РЯДКОМ
Фахівці відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану повідомляють, що за 11 мі-
сяців поточного року на Полтавщині створено 
майже 10 тисяч родин.

******
Команда FEEL_GOOD із Гадяцького опорно-

го ліцею імені Лесі Українки № 4 перемогла в 
інтелектуальній грі «Що? Де? Коли?».

******
В Україні продовжили дію коронавірусного 

карантину та режиму надзвичайної ситуації до 
30 квітня 2023 року.

******
Національна поліція наголошує, що комен-

дантська година в Україні на новорічну ніч не 
скасовується. Наразі комендантська година 
Полтавська область - з 23:00 до 05:00.

******
У Гадяцькому історико-краєзнавчому му-

зеї, 24 грудня, відбувся майстер-клас із роз-
пису пряників-прикрас на ялинку від Світла-
ни Хоменко.

******
За тиждень у Полтавській області вияви-

ли 327 нових випадків захворювання на 
COVID-19. Великобудищанська – 1, Гадяць-
ка – 8.

******
У Полтаві, 24 грудня облили фарбою пам’ят-

ники Ватутіну та Зигіну. Вночі на обох пам’ят-
никах невідомі залишили червоною фарбою 
написи «ZLO». А 25 грудня місцеві жителі по-
мітили напис червоною фарбою на Монументі 
Слави, в центрі міста.

******
На Миргородської районної ради, 23 грудня, 

Подяку Голови Верховної ради України за зна-
чний особистий внесок у соціально-економіч-
ний розвиток регіону, розбудову місцевого са-
моврядування, активну громадську діяльність 
та з нагоди Дня місцевого самоврядування вру-
чили Сергіївському сільському голові Ігорю 
Лідовому.

Почесною грамотою за відданість українській 
державності, високий професіоналізм, наго-
роджено депутата районної ради 8 скликання 
Олександра Бориса.

******
У дворику КЗ «Дружба» 25 грудня відбувся 

Різдвяний ярмарок, можна було придбати без-
ліч сувенірів, прикрас, смаколиків – тим са-
мим долучитись до благодійного збору коштів. 
Спільними зусиллями збільшили суму на при-
дбання авто для ЗСУ на 3 900 грн.

«Хитцівські вареники» додатково ще 2 500 
грн. 

Елена Будник у ФБ
******

Усім прихильникам відзначити Новий рік із 
піротехнікою нагадуємо, що на Полтавщині за-
боронено використовувати для розваг і прода-
вати феєрверки, салюти, петарди й інші піро-
технічні засоби. 

******
За відсутності нових пошкоджень енергетич-

ної інфраструктури українці зможуть зустріти 
Новий 2023 рік зі світлом — міністр енергети-
ки Галущенко.

******
Редакція газети «Базар Медіа в Україні» пра-

цює до 30 грудня (включно). Перший робочий 
день у 2023 - 2 січня. Перший номер тижневи-
ка - 5 січня.

******
Пише синоптикиня Наталка Діденко: «Опа-

ди в Україні до кінця 2022 року малоймовірні, і 
лише 1-го січня атмосфера повиблискує ново-
річним дощиком. Про люті морози я вже згаду-
вала - їх не буде, та й навіть не лютих не буде)) 
до кінця 2022 та на початку 2023 року перева-
жатиме тепла погода».

******
Гадячанка Оксана Олещенко в’яже теплі 

шкарпетки й передає їх на передову. Майстри-
ня звертається до небайдужих громадян із про-
ханням допомогти їй нитками, бажано темного 
кольору.  Телефон Оксани - 096 057 54 49.

Ми вже звикли та пристосувались до регулярних 
відключень електроенергії, але самі графіки та спра-
ведливість відключення абонентів залишала бажа-
ти кращого. Тому, АТ «Полтаваобленерго», 5 грудня, 
внесло зміни до черг відключень, а якщо точніше – 
додали до списку ті будинки та вулиці які раніше не 
відключались. Ідея непогана, розподілити недостачу 
електроенергії на більшу кількість споживачів, але ре-
алізація, як завжди, залишилась на рівні відсталої кра-
їни третього світу.

До черги відключення потрапила головна котель-
ня міста Гадяч по вул. Полтавська, 19А, яка забезпе-
чує теплоенергією 2051 абонента. Як результат, під час 
погодинних відключень електроенергії на 4 години 
котельня не працює зовсім, а за дві години просто не 
встигає нагріти та прокачати по тепломережі необхід-
ну кількість теплоносія. Тобто, батареї у абонентів хо-
лодні. На вулиці був мороз до -10 °С, у квартирах +10 
°С, гарячої води немає, вночі доводиться спати в ша-
пках та під кількома ковдрами. І тільки після того, як 
люди масово почали скаржитись, міський голова звер-
нув увагу на цю проблему, та написав листи до очіль-
ника Полтавщини і до обленерго, згодом і до Прези-
дента та Прем’єр-міністра. 

Лише через 19 днів, 24 грудня, було завершено ро-
боти по під’єднанню центральної котельні до окремої 
лінії, яка не буде підпадати під графік погодинних від-
ключень. Роботи, до речі, зайняли всього два дні, за 
бажанням, провести їх можна було ще влітку чи во-
сени. Схожа ситуація була і раніше, котельня по вул. 
Полтавська, 43 також потрапила до черги відключен-
ня, проте комунальники запевнили, що про проблему 
відомо, а рішення знайшлось відносно швидко.

Цікавим залишається факт рівня підготовки ко-
мунальних служб до зими під час військового ста-
ну і загрози масових атак ворога. З початку літа нам 
звідусіль наголошували, що нас чекає важка зима, го-
туйтесь. І дивлячись на безпорадність наших керівни-
ків стає зрозуміло, ніхто із цих застережень висновків 
не зробив , або не хотів. Часу підготуватись та проду-
мати варіанти було вдосталь, але діяти в Гадяцькій 
громаді звикли тільки тоді, коли «півень клюне».

Влад Лидзарь

Член Національної спілки журналістів України, ве-
теран праці, пенсіонер із міста Гадяча Олег Березенко 
на своїй сторінці в інтернеті, у Facebook, систематич-
но поширює картинки із цитатами. Також створив і 
став адміністратором двох груп у фейсбуці: «ГАДЯЧ 
і околиця» та «МОЯ ГАДЯЧЧИНА», загальна кіль-
кість учасників яких становить 12 тисяч 500 осіб. Він 
постійно інформує мешканців громад рідного краю 
про події, висвітлює роботу закладів освіти, медици-
ни, культури, спорту, проблеми сьогодення, поширює 
світлини минулих років, вітає іменинників, пише про 
людей праці, нашу талановиту молодь і захисників 
української землі тощо. Друзям, а їх в адміністрато-
ра понад 3 тисячі, подобається така активність, вони 
адресують йому свої коментарі й побажання.

Цей прикрий випадок трапився на початку листо-
пада цього року. Олег Миколайович у черговий раз у 
фейсбуці поширив картинку природи з цитатою: «У 
чиємусь житті ми порожнє місце. А в чиємусь - по-
рожньо без нас». 

Пізно ввечері не забарився за підписом Любові Ко-
вінько (обліковий запис без фото) огидний коментар: 
«Ви прифостень катів осатанілих! І вся ваша банда. 
Що ви хочете комусь довести?»

Власник сторінки спочатку не зрозумів, хто на-
писав йому такі образливі слова. «Адже коментува-
ти мають право тільки друзі. Дивно, та ще й написа-
но з помилкою. Правильно: ПРИХВОСТЕНЬ, а не 
ПРИФОСТЕНЬ. Мабуть, у когось слабо з грамати-
кою», - подумав пенсіонер. «Який прихвостень катів 
осатанілих? Яка банда?» - не давало йому спокою. 

Згадав Олег Миколайович, що в серпні цьогоріч 
він запросив у друзі Любов Ковінько. Але та на своїй 
сторінці була з особистим фото. Також у вересні вітав 
її листівкою з днем народження. Довго не міг заснути 
тієї ночі пенсіонер. Підвищився тиск, навіть довело-
ся звертатися по медичну допомогу на номер «103». 

Коли ж власник сторінки видалив коментар і його 
авторку, кількість друзів миттєво зменшилася на 2 
особи. Це справді була Любов Ковінько! Після цьо-
го вона ще один раз зробила скриншот, і та світлина 
з тим огидним коментарем знову з’явилася в фейсбу-
ці. Та це вже занадто!

Наступного дня член НСЖУ Олег Березенко звер-
нувся до відділення № 1 (м. Гадяч) Миргородського 
районного відділу Національної поліції із заявою про 
встановлення особи автора образливого коментаря 
на його сторінці. Правоохоронцями оперативно ви-
явлено, що авторкою послання є та сама Любов Ко-
вінько, директорка Гадяцького ліцею № 3 імені Івана 
Виговського Гадяцької міської ради, яка в пояснен-
ні поліції повідомила, що зараз в Україні війна, усі 
громадяни схвильовані та емоційні, зокрема і вона.

Виникає запитання: як така особа може бути керів-
ницею закладу освіти?

Захист честі, гідності й ділової репутації - право 
кожного громадянина. Журналіст Олег Березенко 
вважає, що той неправдивий коментар завдав шкоди 
інтересам і здоров’ю, а також принизив його. Два мі-
сяці пенсіонер чекав вибачення від пані Любові Ко-
вінько, але - дарма. Тому він збирається подати по-
зов до суду. 

Ми, ветерани освітньої галузі, колишні керівники 
навчальних закладів Гадяча, вважаємо, що Л.І. Ко-
вінько не має морального права очолювати Гадяць-
кий ліцей № 3. Який же приклад вона подає своїм 
вчинком нашому майбутньому - дітям? Чекаємо кон-
кретних дій від власника освітнього закладу - Гадяць-
кої міської ради. 

Журналістська спільнота Гадяччини також обурена 
вчинком директорки ліцею та засуджує її дії. 

Ветерани освітньої галузі - заслужений праців-
ник освіти України Володимир Беседа, заслуже-
ний учитель України Олександр Зозуля, Іван За-
вора, Василь Сиротюк і члени Національної спілки 
журналістів України Михайло Лепський та Василь 
Глухота. 

ЗАВЖДИ НА КРОК 
ПОЗАДУ ДИРЕКТОРКА 

ЛІЦЕЮ 
НАПИСАЛА 
ПЕНСІОНЕРУ 
ОБРАЗЛИВИЙ 
КОМЕНТАР

Друге пленарне засідання, 30 чергової 
сесії Гадяцької міської ради відбулось 22 
грудня. Присутні 19 депутатів із 26 обраних. 
Розглянули 26 питань.

Подробиці – далі.
На початку пленарного засідання вшанували хвили-

ною мовчання пам’ять загиблих у війні. Першим пи-
танням порядку денного, став звіт міського голови про 
прийняті рішення виконавчим комітетом у міжсесій-
ний період: 15 мобілізованих та членів їх сімей отри-
мали одноразову грошову допомогу 5 тисяч гривень.

Із 2023 року Програма компенсації витрат за тим-
часове розміщення ВПО, припиняє дію. Ця програ-
ма була створена у зв’язку з неможливістю отриман-
ня виплат від держави, через відсутність потрібного 
пакету документів. Надалі, ті хто отримував компен-
сації з міського бюджету, будуть платити з державно-
го бюджету.

Гадяцька громада отримала субвенцію від держави - 
12 млн. 304 тис. грн. (компенсація різниці у тарифах та 
теплову енергію).

Депутати затвердили рішення «Про умови оплати 
праці Гадяцького міського голови на 2023 рік». Посадо-
вий оклад – 15 тис. грн. і ще 700 грн. за ранг та вислугу 
років, надбавка «За високі досягнення у праці» у розмі-
рі 50% від окладу з урахування надбавки, а також вста-
новлено щомісячну премію у розмірі 120% від окладу.

Депутатами одноголосно було прийнято бюджет на 
2023 рік - 190 млн. 100 тис. 

Програма одноразової фінансової допомоги мобілізо-
ваним та членам їх сімей продовжена на 2023 рік, ви-
ділили 2 млн. грн. А також затверджено виділення ко-
штів, а саме 300 тис. грн. на поховання загиблого.

Депутати затвердили поновлення договору оренди 
землі ТДВ «Гадяцький елеватор» і прийняли компро-
місне рішення щодо 6% орендної плати, замість 12%, як 
пропонувала комісія. Договір поновили на рік.

Влад Лидзарь

КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО 
ПЕРІОДУ
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Минулого тижня
народилося 
1 немовля

12 осіб 
пішли
з життя

5 пар
одружилися

жодна пара
не розлучилася

пожежа

аварія

Полтавець, порушуючи закон, відкрив три пункти 
прийому вторсировини, де збирав чорні та кольорові 
метали й макулатуру. У серпні цього року правоохо-
ронці припинили незаконну діяльність підприємця, 
а суд оштрафував його на 34000 грн.

7 грудня Ленінський райсуд Полтави виніс вирок 
Олегу Прохорову, який протягом двох років тримав 
незаконну мережу з трьох пунктів прийому вторси-
ровини, у яких, у яких збирав мідь, алюміній, брухт 
чорних металів та макулатуру. Його оштрафували на 
34000 грн. Про це стало відомо з Єдиного державно-
го реєстру судових рішень.

Відповідно до матеріалів справи, обвинувачений 
Прохоров — уродженець Полтави, має вищу освітою, 
не одружений, займається підприємницькою діяль-
ність, раніше не судимий.

Так, на початку 2020 року чоловік організував один 
незаконний пункт прийому вторсировини на Подо-
лі та на Леваді.  Протягом серпня 2022-го року право-
охоронці провели обшуки у цих пунктах та вилучили 
електронні ваги, кілька тонн чорних металів, десят-
ки кілограмів міді та алюмінію, а також кілька тисяч 
гривень готівкою.

Прохорову повідомили про підозру у порушенні 
порядку здійснення операцій з металобрухтом (ч. 1 
ст. 213 КК України). Чоловік повністю визнав свою 
провину та 28 вересня уклав угоду із прокурором. А 
7 грудня Ленінський райсуд затвердив цю угоду та 
призначив чоловіку 34000 грн штрафу. При цьому 
вилучений метал було вирішено конфіскувати у до-
хід держави.

«Полтавщина»

Бійці територіальної оборони Сумської облас-
ті, зранку, 22 грудня, знищили російську диверсій-
но-розвідувальну групу, яка перетнула український 
кордон.

Про це повідомив очільник обласної військової ад-
міністрації Дмитро Живицький.

За його словами, група російських військових пере-
тнула лінію державного кордону. На території Крас-
нопільської громади, поблизу села Високе,  тероборо-
нівці вступили в бій з російською ДРГ.

«Після короткого бою втрати ворога — щонаймен-
ше двоє вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат», 
— зазначив він.

25 грудня, по вул. Лохвицька біля «Автостанції» 
сталась ДТП. На дорозі зіткнулись ЗАЗ «Славута» 
та Renault Scenic. На місце прибули працівники по-
ліції. Обставини події  встановлюють.

Поліцейські офіцери Великобудищанської тергро-
мади, 19 грудня, близько 13 години, отримали пові-
домлення про зникнення 84-річної мешканки села 
Веприк. Як з’ясувалося, на зв’язок з рідними жінка 
не виходила майже добу.

До пошукової операції, організованої офіцерами 
громади, негайно долучилися слідчо-оперативна гру-
па відділення поліції №1 (м Гадяч) Миргородського 
райвідділу, рідні жінки та небайдужі односельці. На 
щастя, пошукові заходи виявилися ефективними – 
вже за годину зниклу виявили на відстані півтора кі-
лометра від місця проживання.

Місцеві жителі побачили 84-річну жінку у яру. 
Вона лежала без верхнього одягу, у напівсвідомому 
стані. Поліцейські укрили її термоковдрою, а також 
викликали бригаду медиків, попередивши фахівців 
про важкий стан жінки. Вона була госпіталізована 
до Гадяцької МЦЛ  де отримала медичну допомогу.

Поліція Полтавської області

Про це під час брифінгу повідомив начальник Пол-
тавської обласної військової адміністрації Дмитро 
Лунін, 26 грудня: «Ворог випустив по території об-
ласті 101 ракету та 11 дронів. Найбільш масштабний 
обстріл стався 27 червня. Тоді ракети поцілили у за-
вод «Кредмаш» та ТРЦ «Амстор» у Кременчуці. Від 
останнього удару 21 людина загинула та 1 досі зали-
шається безвісно зниклою. Також від 24 лютого про 
повітряну тривогу на Полтавщині оголошували по-
над 855 разів.

21 грудня о 20:30 рятувальники отримали повідом-
лення про пожежу у житловому будинку в с. Сари по 
вул. Шевченка. Вогнем знищено покрівлю на пло-
щі 15 кв. м, 4 вікна, двері, пошкоджено покрівлю на 
площі 15 кв. м, перекриття на площі 15 кв. м , домаш-
нє майно, закопчено стіни та стелю на площі 80 кв. 
м. Врятовано від знищення даний будинок та поруч 
розташовану господарчу споруду. Пожежа ліквідова-
на одним відділенням 6 ДПРЧ.

ГУ ДСНС Полтавщини

СУТИЧКА 
З ДРГ

ЗНАЙДЕНО ЗНИКЛУ 
ВЕПРИЧАНКУ 

НЕЗАКОННІ 
ПУНКТИ 
ПРИЙОМУ 
ВТОРСИРОВИНИ

ОБЛАСТЬ 
ПЕРЕЖИЛА 52 
ОБСТРІЛИ

Полтавщина допомагала регіонам, де тривали бо-
йові дії, або які звільнили ЗСУ. Зокрема допомага-
ли Сумській, Харківській, Миколаївській та Херсон-
ській областям.

Про це 26 грудня повідомили у Полтавській облас-
ній військовій адміністрації. 

У перші місяці війни з Полтавщини  відправили 
понад 1000 тонн гумдопомоги для Харківщини та 600 
тонн – для Сумщини. Це харчові продукти та речі 
першої потреби. Окрім того, за дорученням Офісу 
Президента закупили харчі для формування індиві-
дуальних продуктових наборів. 245 тисяч таких на-
борів відправили до Сумщини. 

Після звільнення Херсону область допомагає Хер-
сонській та Миколаївській області, а також сприяє-
мо відбудові Харківщини. З обласного бюджету ви-
ділено 30 млн гривень на відновлення Харківщини, 
Миколаївщини та Херсонщини. 

Також 21 листопада в День Гідності та свободи до-
правили 5 вантажівок гуманітарної допомоги Хер-
сонщині. Ідеться про харчові продукти, питну воду, 
теплі ковдри, пічки для обігріву, засоби гігієни, під-
гузки для малюків. Додатково до Херсону відправили 
мережеве та комп’ютерне обладнання: системні бло-
ки, ноутбуки, монітори, комутатори та роутери. Зага-
лом близько 71 одиницю техніки, необхідної для від-
новлення роботи Херсонської ОВА. 

 Нагадаємо, що зведений загін поліції з Полтавщи-
ни працює на звільненій Херсонщині.  Правоохо-
ронці відправилися на деокуповані території, щоб 
працювати над забезпеченням правопорядку, віднов-
ленням комунікацій та евакуацією громадян. Окрім 
цього, вони охоронятимуть об’єкти інфраструктури 
та викриватимуть колаборантів.

З початку повномасштабного вторгнення рф кі-
берфахівці СБУ викрили понад 1200 агітаторів, які 
поширювали в інтернеті фейки та російські нарати-
ви. Майже 600 із них - уже отримали повідомлення 
про підозру.

Про це начальник Департаменту кібербезпеки СБУ 
Ілля Вітюк заявив в ефірі телеканалу «Ми-Україна».

«СБУ виявляє зрадників, ворожих агітаторів і ко-
лаборантів, що діють в інтернет-просторі. Сьогодні 
в нас майже 1200 кримінальних проваджень по них, 
600 фігурантам повідомлено про підозри і майже 230 
засуджено до різних термінів ув’язнення», – розпо-
вів Ілля Вітюк.

Він додав, що наразі російські інформаційні дивер-
сії вже не несуть такої загрози, як раніше. Зокрема і 
тому, що СБУ діє проактивно – намагається працю-
вати на випередження, а не боротися з наслідками.

Також Ілля Вітюк наголосив, що Служба безпе-
ки проводить власні спеціальні інформаційні опе-
рації, спрямовані на зменшення впливу російської 
пропаганди.

«Цього року вже заблокували 45 масштабних бо-
тоферм потужністю понад 2 млн фейкових акаунтів, 
майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудито-
рією більше ніж 15 млн підписників і близько тися-
чі інформресурсів, які працювали проти України», – 
повідомив Ілля Вітюк.

Водночас він зауважив, що потужний кіберспро-
тив – це результат взаємодії багатьох людей і органі-
зацій, бо наші громадяни перетвори лися на справж-
ню кіберТрО.

«Полтаваобленерго» оприлюднило наступне звер-
нення до мешканців області: «Останнім часом під ма-
теріалами у ЗМІ про роботу АТ «Полтаваобленерго» 
в умовах воєнного стану, полтавці залишають комен-
тарі зі скаргами на працівників Товариства, які ніби-
то отримують неправомірну вигоду за не відключен-
ня від електропостачання тих чи інших об’єктів під 
час застосування графіків обмеження споживачів.

АТ «Полтаваобленерго» нині робить все для спра-
ведливого та рівномірного розподілу електроенергії 
у першу чергу на об’єкти критичної інфраструктури, 
потім побутових споживачів та бізнесу. Відключен-
ня споживачів здійснюється згідно з графіками пого-
динних відключень затвердженими уповноваженими 
органами Полтавської ОВА. Застосування графіків 
аварійних відключень відбувається за командою дис-
петчера НЕК «Укренерго». Всі відключення прово-
дяться виключно у рамках цих графіків.

Тож звертаємося до всіх, кому стало відомо про 
факти отримання працівниками Товариства неправо-
мірної вигоди за не відключення споживачів під час 
застосування графіків обмеження одразу звертатися 
до правоохоронних органів згідно чинного законо-
давства . Зі свого боку Товариство надасть всі необхід-
ні матеріали для розгляду цих справ та притягнення 
винних до відповідальності. Водночас звертаємо ува-
гу, що розповсюдження неперевірених, неправдивих 
даних в інформаційному просторі не сприяє об’єк-
тивній суспільній позиції в умовах війни, що направ-
лена на досягнення перемоги. Тому закликаємо жи-
телів Полтавщини надавати лише достовірні дані та 
користуватися перевіреними, офіційними джерела-
ми інформації».

БОРЕМОСЬ. 
ДОПОМАГАЄМО

СБУ ВИКРИВАЄ 
ПРОРОСІЙСЬКИХ 
АГІТАТОРІВ

ЕНЕРГЕТИКИ 
ЗВЕРТАЮТЬСЯ 
ДО СПОЖИВАЧІВ
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прошу слова 

У зв’язку із збільшенням пасажиропотоку в зимо-
вий період на міському маршруті «Залізнична стан-
ція – КСП «Зелений гай» та враховуючи звернення 
громадян, МКП «Комунсервіс» повідомляє про зміни 
в графіку руху автобуса на міському маршруті «Вул. 
Набережна Груні – вул. Гагаріна (кінцева)».

Так, із 2 січня 2023 року в графік руху автобуса бу-
дуть включені зупинки: 

мікрорайон «Заяр», 
«Аграрний ліцей», 
«Сарський», 
«вул. Шевченка».
Звертаємо увагу, що зміни вводяться тимчасово, на 

період значних пасажиропотоків.
Міськрада

Зум-конференція щодо стратегічної 
важливості автомобільної дороги Гадяч-
Лохвиця, яка вкрай потребує ремонту 
відбулася  19 грудня.

Онлайн-зустріч відбулась за участю голови облас-
ного осередку партії «Слуга народу» Олексія Устен-
ка, першого заступника голови Держагентства авто-
мобільних доріг Андрія Івка та голів громад.

Нагадаємо, Олексій Устенко - депутат ВР, Голова 
підкомітету з питань рентних платежів, екологічно-
го податку та оподаткування АПК Комітету Верхов-
ної Ради України з питань фінансів, податкової та 
митної політики.

Про результати конференції він повідомив у ФБ:
«Дорога Лохвиця-Гадяч на Охтирку найвідоміша 

на Полтавщині. Від неї у місцевих водіїв холоне кров 
у жилах. Ями по коліна, страшні вибоїни, після яких 
авто чекає дороговартісний ремонт.

До того ж це єдина дорога для деяких населених 
пунктів Полтавщини, якою можна доїхати до облас-
ного центру чи Києва.

Війна внесла свої корективи в плани капітальних 
ремонтів і багато проектів поки на паузі. Тому хочу 
висловити безмежну вдячність першому заступнику 
голови Держагенства автомобільних доріг Андрію 
Івко за те, що швидко відгукнувся на моє звернення 
і дорозі Лохвиця-Гадяч бути!

Разом із ним та очільниками громад Полтавщи-
ни провели Зум-конференцію. Обговорили ба-
гатостраждальний відрізок та його стратегічну 
необхідність. 

Голови громад, що розташовані вздовж цього від-
різку, наголосили, що втрачають податки від підпри-
ємств, адже бізнес не хоче шкодити техніку і зазна-
вати збитків. Розбита дорога – значна перепона для 
розвитку та розбудови громад. 

Під час конференції обговорили проблему та ви-
значили термін початку капітального ремонту. Звіс-
но, через постійні обстріли рф проводити подібні ро-
боти складніше. Але Держагентство автомобільних 
доріг докладає всіх зусиль задля розв’язання про-
блемних питань. Впевнений, що спільними зусилля-
ми вже навесні розпочнеться ремонт цього відрізку. 

Вкотре переконуюсь, що пряма комунікація – ключ 
до швидкої та ефективної роботи. 

Дякую пану Андрію за конструктивний діалог та 
розуміння. 

Разом зможемо все! Слава Україні!
Дякую головам громад: Миколі Шаблію (Велико-

будищанська громада), Ігорюю Лідовому (Сергіїв-
ська громада), Віктору Радьку (Лохвицький міський 
голова), Володимиру Нестеренку (Гадяцький місь-
кий голова), Володимиру Омельченку (Лютенська 
громада), Валентині Бугайовій (Петрівсько – Ромен-
ська громада) за співпрацю».

ПОВІДОМЛЕННЯ
Гадяцька міжрайонна державна лабораторія Дер-

жавної служби України з питань безпечності хар-
чових продуктів та захисту споживачів (ідентифі-
каційний код 00703517) повідомляє, що керуючись 
наказом Державної служби України з питань безпеч-
ності харчових продуктів та захисту споживачів від 7 
жовтня 2022 року №415 «Про реорганізацію деяких 
державних установ, що належать до сфери управлін-
ня Держпродспоживслужби» прийнято рішення про 
припинення діяльності юридичної особи.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій фор-
мі потягом двох місяців з дня опублікування повідом-
лення про її припинення. Письмові вимоги прийма-
ють до 23.02.2023 року за адресою: 37300, Полтавська 
обл., м. Гадяч, вул. Гагаріна, 80. Тел.: (05354)2-24-10.

Голова комісії з реорганізації шляхом перетворення 
(комісії з припинення) М. Г. Дорогань Микола Доро-
гань, в.о директора Гадяцької міжрайонної державної 
лабораторії Державної служби України з питань без-
печності харчових продуктів та захисту споживачів.

 ПОВІДОМЛЕННЯ
Гадяцька районна державна лікарня ветеринарної 

медицини (ідентифікаційний код 00703150) повідом-
ляє, що керуючись наказом Державної служби Укра-
їни з питань безпечності харчових продуктів та захи-
сту споживачів від 7 жовтня 2022 року №415 «Про 
реорганізацію деяких державних установ, що, нале-
жать до сфери управління Держпродспоживслужби 
прийнято рішення про припинення діяльності юри-
дичної особи.

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій фор-
мі потягом двох місяців із дня опублікування пові-
домлення про її припинення. Письмові вимоги

приймають до 23.02.2023 року за адресою: 37300, 
Полтавська обл., м. Гадяч,

вул. Гагаріна, 79А. Тел.: (05354)2-26-05. Голова ко-
місії з реорганізації шляхом перетворення (комісії з 
припинення) В.І. Лидзар,

Влодимир Лидзар, начальник Гадяцької районної 
державної лікарні ветеринарної медицини

ДО УВАГИ 
ПАСАЖИРІВ!

БАГАТОСТАЖДАЛЬНА

У Полтавській області станом на 25.12.2022р. за-
хворюваність на гострі респіраторні інфекції (включ-
но з COVID-19) зростає, але не перевищує базовий 
рівень (епідемічний поріг - 521,9).

За попередній 51 тиждень в області на гострі респі-
раторні інфекції захворіло 4657 осіб, показник захво-
рюваності – 330,4 на 100 тисяч населення, що на 37% 
нижче базового рівня (епідемічного порогу). Дітей 
захворіло 2305, що складає 49% від усіх захворілих.

Госпіталізовано 151 хворий, що складає 3,0% від 
кількості захворілих.

Проти грипу в області щеплено 4920 осіб в т.ч. за 
останній тиждень – 797 осіб.

У Гадяцькому районі за попередній тиждень на 
ГРІ захворіло 127 осіб, з них дітей- 58 (45,7%).
Випадків грипу не зареєстровано. 
Показник захворюваності на ГРІ серед населення 

району цього тижня 248,2 (на 100 тис. населення), 
по м. Гадяч 304,2 (на 100 тисяч населення), що від-
повідає низькому рівню інтенсивності епідемічно-
го процесу.

Проти грипу з початку епідсезону (2022-2023 р.р.) 
зроблено 244 щеплення.

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

СТАН 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

Депутат Віктор Оробей, під час 30 сесії 
міської ради, у своєму виступі щодо зустрічі 
із депутатом ВР Олегом Устенком зазначив. 
Якщо є депутат ВР який цікавиться нашим 
округом, потрібно з ним співпрацювати. 
Хоча у 151 округу, до складу якого входить 
Гадяцька громада, є «відповідний депутат» 
Верховної Ради - Максим Березін, але 
з ним ми знайомі лише із виборчого 
бюлетеню. Відомо також, що у 2019 році 
Максим Березін допоміг з ремонтом 
лікарні, залучивши кошти за програмою 
Президента «Велике будівництво», а також 
із депутатського фонду виділив половину 
вартості на придбання шкільного автобуса, 
а саме 1 млн. 250 тис. грн. Щоправда, через 
початок повномасштабного вторгнення, 
використати їх за призначенням не 
змогли, тож перерозподілили на оборонні 
потреби. Як зазначають у міській 
раді більшість звернень до «нашого» 
депутата зводиться до листування або 
перенаправлення на інші інстанції. 
Та й з 24 лютого про Максима Березіна 
виборці «не чули і не бачили».

Хочу через вашу газету задати запитання, яке хви-
лює багатьох жителів колишнього Гадяцького району. 
А саме транспортування газу до наших осель госпо-
дарі яких з різних причин не проживають або взага-
лі померли. 

Як і яким чином газова служба може прокачувати 
газопроводом газ, коли діаметр труби становить 32-
38 мм і завдовжки від 5 до 20 метрів за рік 314 кубо-
метрів газу? Саме така цифра зазначена у платіж-
ці. Тобто теоретично у мене в будинку де ніхто не 
проживає таке собі газосховище. У нашому селі, Ки-
яшківське, близько 30 дворів де ніхто не проживає. 
Тож не складно порахувати 26 м. куб. місячна норма, 
за рік виходить з прокачування повітря газова служ-
ба отримує коштів за 9 тис 360 м. куб. газу. І наголо-
шую, без споживання.

Шановні громадяни, може хтось із вас має свою 
думку з цього приводу, то звертайтесь у редакцію. 
Може разом зрушимо з мертвої точки проблему.

С. Гребінченко

ШАНОВНА 
РЕДАКЦІЄ

ДОРОГА ГАДАЧ - 
ЛОХВИЦЯ
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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 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 

Тел. 0661808984, 0684839984

Підприємство закуповує 
ДОРОГО
СВИНЕЙ

СВИНОМАТОК

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
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наші волонтери

ДІТИ ВІЙНИ…

Слово «війна» діти розуміють по-своєму, не так, як 
дорослі. Так само, як і слово «перемога». Для когось 
– це можливість знову побачити тата, що пішов вою-
вати. Для когось – можливість повернутися додому.

У селищі міського типу Савинці, що на Харківщи-
ні, серед тих хто пережив окупацію, були діти. Саме 
до них, у першу чергу, ми їхали на передноворічну зу-
стріч, саме їм везли гостинці, які допомогли нам зібра-
ти наші добрі друзі. Символічно, що подарунки для 
своїх однолітків готували діти Полтавщини.

…Маленькі і великі вони сором’язливо стоять осто-
ронь, чекаючи почути своє прізвище у списку на пода-
рунки. Дівчатка і хлопчики тихо, без галасу, підходять 
за пакунком, дякують і відходять до мам чи бабусь (у 
безпечне місце). На контакт ідуть не відразу, тільки 
тоді, коли розуміють, що ми свої. З цікавістю зазира-
ють у пакуночки. Виставляємо ящики з канцтовара-
ми (кольорові олівці, фломастери, набори резиночок 
для плетіння, пазли, набори для творчості і т. ін). На 
капоті автівки місцевого мешканця розкладаємо кни-
ги для дітей, розмальовки, розвиваючі книжечки. На 
наше запрошення підійти і вибрати собі те, що сподо-
балося, реагують боязко. Підходимо, знайомимося, 
розпитуємо, чи подобаються подарунки. На їхніх об-
личчях з’являються скупі посмішки.

Діти війни… Замість спокійного сну – вони тепер 
прислухаються, а замість ігор – намагаються бути 

корисними у наближенні перемоги (облаштовують 
блокпости, влаштовують імпровізовані концерти, пле-
туть браслети, заливають окопні свічки), а малюють 
тепер не бездумні картинки, а перемогу ЗСУ.

Через півгодини нашого спілкування, малеча вже 
обіймає нас і дякує. За подарунки і за те, що приїха-
ли. Кажуть, що чекатимуть з нетерпінням наступної 
зустрічі.

«Не треба нічого везти, - каже восьмирічна Настя, - 
ви просто приїжджайте».

Діти війни… Вони все розуміють, все відчувають і 
переживають у сто разів сильніше за дорослих.

Передаємо щиру подяку за подарунки (солодощі, 
канцтовари, книги, одяг, іграшки): сім’ї Людмили 
Рудько та її друзям з Полтави; вихованцям та бать-
кам зразкового художнього колективу гуртка «Юний 
журналіст», педагогам Полтавського обласного цен-
тру естетичного виховання учнівської молоді; вихо-
ванцю гуртка Ростиславу Протасу, який передав свої 
авторські книжечки «Місце, де співає серце»; колек-
тиву Божківського навчально-виховного комплексу; 
колективу магазину «Глобус» (Гадяч).

Спасибі вам, наші друзі і знайомі, за безкори-
сливість і бажання допомогти. Разом наближаємо 
Перемогу!

Автор Альона Глік.
Віктор Оробей у ФБ

Війна нас усіх 
змінила, усіх, 
без винятку. 
Змінилося 
все: плани, 
мрії, погляди, 
принципи, 
ставлення до 
життя. Війна 
вплинула на 
кожного з нас. 
Вона змінила 
не лише нас, 
дорослих, а й 
дітей, забравши 
в них дитинство, 
школу, розваги, 
вихованість, 
а в декого – 
найрідніших…



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

8 № 49 (1048)
29 грудня 2022 року Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

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

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

	� БУДИНОК, с. Лисівка. Є 
газ, вода у дворі, господарські 
споруди, з/д. Деталі по теле-
фону. Тел. 0505449665 

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

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

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

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

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

КВАРТИРИ
Продаж

 

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

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

	� 2-КІМН.	кв., р-н Чере-
мушки. Тел. 0958357038.

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

	� 2-КІМН.	кв., неподалік 
центру. Газ, вода, господар-
ські споруди, з/д 7 соток, при-
ватизована. Можливий обмін 
або під дачу. Тел. 0955711574

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

	� З/Д	8	соток, з нежилим 
будинком. Комунікації част-
ково, молодий сад. Вул. Пер-
шотравнева, 111. Ціна дого-
вірна. Тел. 0956843543

ЗДАМ

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.

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

	� БУДИНОК поряд із цен-
тром. Всі зручності, вме-
бльований. Бригадам або 
сім’ї на тривалий термін. Тел. 
0502933421

	� 1	КІМН.	кв. у м. Гадяч, 
на тривалий термін. Тел. 
0968158529

	� 2	КІМН.	кв., центр міста, 
на тривалий термін. Без 

меблів, 5 поверх, тепла. Тел. 
0965103851, 0951485051

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

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

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

ГАРАЖІ
Продаж

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

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� ДИЗЕЛЬНІ	ТА	БЕНЗИНОВІ	
ГЕНЕРАТОРИ. МТЗ,	дискові	
борони,	розкидачі,

 � плуги, культиватори, 
обприскувачі, подрібнювачі 
гілок, гума, скло, інше. Тел. 
0679001648, 0507664550

АВТО
Продаж

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

	� RENAULT	Scenic, 2007 
р.в., пробіг 90 тис. км. Один 
власник. Тел. 0дин власник. 
Тел. 0509238910

МОТО
Продаж

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

	� МОПЕД 125 см. куб. Гарний 
стан. Документи для постав-
лення на облік. Ціна 10 тис. 
грн. Тел. 0950677091

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� Б/В	ГУМА	ТА	ДИСКИ	з	
Європи.	Великий	вибір	
на	будь-який	бюджет.	Під	
замовлення	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. 

	� З/Ч	до: ВАЗ-2101-
06, Таврія, Москвич. Тел. 
0950187938

	� КОЛІНВАЛ новий, до ГАЗ, 
УАЗ. Динама нова, ГАЗ, ЗІЛ, 
УАЗ. Ціна договірна. Тел. 
0502049434.

	� ГАЗ-24 на з/ч: двигун 
після капремонту, гільзи, 
поршні нові. Стартер. Тел. 
0502049434

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

	� 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

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

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0666235938

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

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

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

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

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

	� ТЕЛЕВІЗОР. Холодильник. 
Все у гарному стані. Недо-
рого, с. Лютенька. Тел. 
0950900328. 

	� КИЛИМИ на підлогу, ліжка 
дерев’яні, електронагрівач. 
Тел. 0502045073. 

	� ПРИЧЕП «Кремінь», до лег-
кового автомобіля, 2008 р.в. 
Тел. 0999232382

	� АЛОЕ, вік 6 років. Тел. 
0953205992. 

	� ДРОВА. Тел. 0986599869
	� ВЗУТТЯ зимове, нове, 

чоловіче: ботинки р.42, кро-
сівки р. 40-41. Коляска інва-
лідна. Тел. 0954655612. 

	� ЗЕРНО кукурудзи. Тел. 
0506740355

	� БУРЯК кормовий. Вело-
сипед дитячий. Гарний стан. 
Тел. 0984219200. 

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

	� ДИВАН б/в, мікрохви-
льовка, швейна машинка. Тел. 
0502045073. 

	� ШАФА у вітальню. Яблука 
«сніжний кальвіль». Тел. 
0993006533. 

	� РУШНИКОСУШАРКА елек-
трична, котел газовий, котел 
під дрова. Тел. 0957757334. 

	� ВЕЛОСИПЕД дитячий для 
дівчинки 4-9 років. Майже 
новий. Ціна 1500 грн. Тел. 
0662683686. 

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0971077639

	� СІНО, солома в тюках. 
Перегній. Доставка. Тел. 
0501446845

	� КУКУРУДЗА, ціна 1 грн./кг., 
с. Мартинівка (тік) . Працює 
з 8.00 до 14.00 з понеділка 
по суботу. Тел. 066505 4399 
(Надія Василівна)

МЕБЛІ
Продаж

	� МЕБЛІ б/в. Тел. 
0509534435

ТВАРИНИ
продаж

	� ЛОШАК молодий, ручний. 
Тел. 0667158368

	� КОЗИ дійні. Недорого. Тел. 
0666479963

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

	� КОРОВА чорно-біла, тільна 
п’ятим телям. Недорого! Всі 
питання по телефону. Тел. 
0666367835 (Ольга)

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

	� КІЗОЧКА «зааненської» 
породи. Тел. 0995586145

КУПЛЮ

	� БУДИНКИ під розбір. Тел. 
0986458835, 0502385035

	� КІЗ,	цапів –12 грн./кг., 
овець –25 грн./кг. Електронні 
ваги. Тел. 0990128098 (Олег)

	� МЕДОГОНКУ 4-рамкову. 
Тел. 0955917234

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ	пенсійне	
посвідчення видане на 
ім’я Ольги	Миколаївни	
Кузьменко

	� ВТРАЧЕНИЙ	диплом 
виданий СПТУ №47 
ДА-023960 виданий 
30.06.1995 року на ім’я Сергія	
Васильовича	Михайлика

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

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

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

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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ	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’ясо-
рубок, мультиварок, блен-
дерів-комбайнів, пило-
сосів, хлібопічок, духових 
шаф, інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, «бол-
гарок», дрилів та ін. Виїзд на 
замовлення. Досвід роботи 
12 років. Доступна ціна. Тел. 
0957423588, 0684830471	

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	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. самоскид; Mercedes Vario 
до 5т., самоскид; Mercedes 

26.01.2023

Sprinter до 2,5т., бортовий. 
Дрова. Цегла б/в, щебінь, 
пісок, глина, чорнозем, плити 
ПКЖ, гранвідсів та ін. Послуги 
екскаватора. Тел. 0501881470

	� РЕМОНТ	ТА	МОНТАЖ 
внутрішньої електропро-
водки. Встановлення реле 
напруги. Встановлення 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,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

РОБОТА
 

 � Запрошуємо на роботу 
МАЙСТРІВ	АБО	БРИГАДИ	з	
ремонту	житла та підсобних 
робітників. Звертатись офіс 
«Гарант-комплексний 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	
СЛУЖБОВЕЦЬ. Освіта:про-
фесійна технічна,вища. Галузь 
знань: бухгалтерський облік. 
Стаж роботи: 1 рік. Знання ПК, 
комунікативність, відповідаль-
ність, бажання працювати та 
дізнаватись і навчатись новому 
обов’язково. Тел. 0504044106

 � Фермерському госпо-
дарству на постійну роботу 
потрібен ЗАВІДУВАЧ	ТОКОМ 
у с. Біленченківка. Тел. 
0509916646, 0992850625

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

49
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

корів, тільних телиць, телят
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 0962684531

свиней 
кнурів
биківКУПЛЮ

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.

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 (1)
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Як радянська влада змінила різд-
вяне меню та перетворила куліна-
рію на спосіб пропаганди. Майже 
сто років тому українцям офіційно 
заборонили святкувати Різдво і на-
віть споживати традиційне різдвяне 
меню – кутю та узвар. Новий дик-
таторський режим нав’язав не лише 
нові символи та політичні віяння, 
а й нові кулінарні смаки. Причому 
останньому більшовики приділяли 
особливу увагу. Адже мова не про-
сто про їжу, а про один із основних 
інстинктів задоволення, через який 
найлегше впливати на підсвідомість 
людини.

Не випадково, що саме штучним 
голодом нова влада придушила ма-
сові повстання українців проти біль-
шовицького режиму. А на продукти 
харчування був хронічний дефіцит. 
Тривале голодування відбирає волю 
та руйнує інстинкт життя. Тож від-
повідно і заміну традиційного різд-
вяного меню на радянське новорічне 
затверджували на рівні ЦК КПРС. 
Як наслідок партійної роботи – на 
столах робітничого та селянського 
класу замість узвару та куті з’явило-
ся шампанське «Совєтскоє» та чис-
ленні вироби з майонезу, яким пере-
мішували окремі інгредієнти салату 
в однорідну масу.

Про кулінарні хіти радянського 
новорічного застілля та кулінарію 
як новий пропагандистський захід 
розповідає фольклорист, старший 
науковий співробітник Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. 
М. Рильського НАН України Олена Чебанюк.

Примусова заміна різдвяного меню на радянське 
новорічне припала на 30-ті роки ХХ століття, коли в 
Україні панували занепад і голод. Тож нове меню на-
самперед мало підкреслити казковість і навіть фан-
тастичність радянського сценарію новорічного свята. 
Також це був своєрідний спосіб витіснити із пам’яті 
людей кулінарні традиції Різдва.

Тому продукти для радянського новорічного меню 
мали бути дефіцитними і з’являтися переважно перед 
святами. Серед основних хітів новорічного радянсько-
го столу – «Совєтскоє шампанскоє», яке стало мегапо-
пулярним саме завдяки новорічним святкуванням. Це 
було ігристе вино, така собі кисло-солодка шипучка. 
Іншим незмінним атрибутом радянського нового року 
стали салати з майонезом. До речі, майонез можна смі-
ливо назвати головним продуктом новорічного застіл-
ля. Він був скрізь: на бутербродах, фаршированих яй-
цях, запеченій рибі та, звісно, у салатах. Таку увагу до 
всюдисущого «Провансалю» можна пояснити ще й 
тотальним дефіцитом. Радянська влада фактично ви-
шикувала людей у багатогодинні черги по майонез та 
консервований горошок. Тож, здобутий такою ціною, 
майонез сприймався на рівні з привітанням генсека на 
телебаченні, а згодом і новорічної передачі «Голубой 
огоньок», які були основним атрибутом радянського 
новорічного застілля. Це був такий собі символ тодіш-
ньої епохи, яка жила завтрашнім днем, коли нарешті 
настане довгоочікуваний комунізм.

Серед майонезних салатів лідирував салат «Олів’є». 
Саме ним і замінили традиційну різдвяну кутю. Він 
був зовсім не схожий на той, що придумав у ХІХ ст. 
знаменитий французький кухар Люсьєн Олів’є, коли 
був шефом московського ресторану «Ермітаж».

Він викладав на тарілці відварене, дрібно порізане 
філе рябчиків і куріпок, додавав кубики желе з буль-
йону птиці. Поруч лежали варені ракові шийки, политі 
соусом провансаль, який жодного стосунку до радян-
ського майонезу не має. У центрі композиції височіла 
гірка відвареної картоплі з маринованими корнішона-
ми, прикрашена скибочками крутих яєць. Відвідува-
чі ресторану, московські купці, для зручності перемі-
шували інгредієнти.

До речі, за часів НЕПу олів’є більше сприймалося 
як заморська страва із чужими для робітничого класу 
цінностями. А вже у 1930-х роках олів’є реабілітува-
ли, але замінили буржуазного рябчика на курку, а зго-
дом і взагалі на варену ковбасу та назвали цю страву 
салатом «Столичним».

«Шуба»: за однією із версій, рецепт цього салату 
винайшов московський трактирник відразу після ре-

волюції. Інгредієнти символізували єдність двох го-
ловних радянських класів: оселедець – улюблений 
продукт робочих, овочі – селянства. Червоний буряк 
уособлював колір революції, а слово «шуба» розшиф-
ровували як абревіатуру слів «шовінізм», «упадок», 
«бойкот» і «анафема».

«Совєтскоє шампанскоє»: це радянська назва ігри-
стого вина, яке було розроблено в 1928 році Раднар-
госпом. Масове виробництво розпочалося з 1937 року. 
Як правило, вино робили із суміші дешевих сортів 
винограду. Для представників влади та на експорт 
«Советскоє» виробляли заводи ігристих вин «Но-
вий Світ» та Артемівський за класичною технологі-
єю. Існування назви є незаконним, оскільки, відпо-
відно до міжнародного торговельного та ринкового 
права, вино, вироблене за межами французької про-
вінції Шампань, не можна називати шампанським. 
Тож 1969 року був зареєстрований товарний знак «Со-
ветскоє ігрістоє».

«Мімоза»: розповідають, що оригінальний рецепт у 
60-х роках привіз з Китаю особистий кухар Микити 
Хрущова. Щоправда, в китайській «Мімозі» була ва-
рена або копчена риба і рис. Так звана офіційна назва 
і рецепт закріпилися за салатом у 70-роках.

Радянська кулінарія як геніальна пропагандистська 
знахідка.

Кулінарна тематика в усі часи, і ХХІ століття не ви-
няток, – найпопулярніша серед людства. Тож не ви-
падково, що саме кулінарні шоу буквально заполони-
ли світове телебачення. Їжа в усіх народів була одним 
із головних інстинктів, якому приділяли особливу 
увагу.

Кожна культура має коди, зокрема і кулінарні. Вся 
обрядовість супроводжується кулінарним кодом. 
Кожна подія (весілля, хрестини, релігійні свята) має 
своє меню. Їхнє призначення не лише нагодувати, а 
підкреслити сакральність моменту. Бо людина живе 
не лише матеріальним, а й символічним.

Про це добре знали всі диктаторські режими, вони 
активно цікавилися потойбіччям та окультизмом. 
Адже нова міфологія – це насамперед нова ідеологія. 
Це новий спосіб пропаганди, який передавали також і 
через важливий інстинкт задоволення – їжу.

Тож не дивно, що в Радянському Союзі нова вла-
да придумала і нове святкове меню, яке, до речі, було 
упорядковане в найрозтиражованішій книзі – кулі-
нарній енциклопедії «О вкусной і здоровой пище».

Цю книгу називали першим радянським глянцем, 
кулінарною Біблією. Вона витримала найбільшу кіль-
кість тиражів і мала мільйони примірників. Радянські 
люди її сприймали як фантастику, бо кольорові кар-
тинки з рецептами дефіцитних продуктів не відповіда-

ли тогочасним реаліям. З допомогою 
кулінарної книги нова влада відобра-
жала ідеологічну та навіть політичну 
кон’юнктуру.

Загалом радянська кулінарія, як 
і радянський сценарій святкування 
Нового року, стала геніальною пропа-
гандистською знахідкою, яка відобра-
жала смаки більшовицького режиму. 
До її створення залучали провідних 
учених у галузі харчування. Радян-
ська влада задіяла цілу армію науков-
ців, аби викорінити генетичну пам’ять 
в українців. 

І те, що сьогодні ми святкуємо Різд-
во, – це диво. Це унікальний випадок, 
який стався в історії культури Укра-
їни, коли фактично із повного забут-
тя та тотальної багаторічної заборо-
ни відродилися традиції святкування 
Різдва. Це потреба нашого суспіль-
ства повернутися до духовного. Зреш-
тою, це свобода вибору – можливість 
обирати свято за власним смаком без 
насильного нав’язування.

Символіка різдвяних страв
Кутя – основна обрядова 
їжа. Це символ відродження 
життя, коли зерно кидають у 
землю та воно пускає пагінці. 
Тому символіка цілого зерна 
пов’язана із символом предків.
Мак – багатство, множинність та 
захист від злих сил. Поки зла сила 
не збере всі маківки, не дістане вас.
Горіхи – щасливе життя. До епохи 
цукерок – найпопулярніші ласощі.

Узвар – очищення тіла та душі.
Вареники – символ достатку.
Голубці – Божа любов, символ краси і сили.
Риба, як і кав’яр (ікра), – уособлення життя.
Каша – найархаїчніша їжа, яка пов’язує з 
душами предків, символізує здоров’я та силу.
Серед наших предків існувала цікава легенда про 

кутю. Українці здавна вірили, що ще на початку сві-
ту, коли Єва з Адамом з’їли зрадливий фрукт та кину-
лися в ноги Господа, щоб благати прощення, Бог тоді 
дав три мішечки Єві й Адаму, в яких, за його словами, 
була пожива для душі й тіла. В першому — віра, в дру-
гому — надія, а в третьому — кохання. Два перші мі-
шечки Господь наказав нести Адаму, а останній — Єві.

За легендою, в першому лежали зерна пшениці. У 
другому мішечку був мак, а в третьому мішечку, який 
розв’язала Єва, був мед. 

Від того часу проминуло багато років, люди поча-
ли забувати дари, які подарував їм Господь. В душі не 
було місця надії, любові та вірі. І тоді Бог послав Спа-
сителя, який народився у Вифлеємі. Щороку укра-
їнці готують із дарів особливу страву, яку називають 
кутею.

Як готувати традиційну кутю
1 л пшеничного зерна; 2 л води;
0,5 столової ложки солі;
2 склянки меду;
2 склянки маку;
горіхи і родзинки за смаком.
До приготування куті на Різдво наші предки стави-

лися дуже відповідально. Заздалегідь зерна розстеля-
лися тонким шаром на чистій лляній скатертині, а пе-
ред приготуванням промивалися джерельної водою. 
Потім їх заливали на кілька годин, щоб вони настоя-
лися. Після цього зерно висипалося до підготовленої 
каструлі, заливалося водою (співвідношення 1:2) та 
ставилося на середній вогонь. Коли каша закипала, во-
гонь одразу зменшували до мінімуму та доводили ще 
раз до стану кипіння. Обов’язково додавали солі. А по-
тім накривали кришкою, щоб зерно повністю увібрало 
в себе рідину. Каструлю загортали у кожух.

Тоді переходили до приготування маку. Його зазда-
легідь замочували на 10 годин у воді. Тоді відціджу-
вали зайву рідину і розтирали в макітрі (горщику). 
Сьогодні для цього можна використовувати міксер 
або м’ясорубку.

Мед розігрівали, але не кип’ятили. Нарізали шма-
точками волоські горіхи, сухофрукти. Родзинки до-
датково заливали на 1 хвилину окропом.

Не забувайте про узвар.
Підготувала Валентина Йотка

КУТЯ – СИМВОЛ ВІДРОДЖЕННЯ ЖИТТЯ
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Китайський гороскоп було створено багато 
століть тому. Легенда оповідає про Будду, 
який досяг просвітління і запросив тварин, 
щоб вони розділили з ним цей досвід. Вони 
стали частиною китайського гороскопу 
і щороку править один із звірів. 2023 рік 
пройде під заступництвом Кролика. Читайте, 
що принесе вам рік. 

Щур: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Якщо ви народилися під знаком Щура, для вас є до-

брі новини. 2023 рік буде для вас таким же спокійним, 
як і попередній, на вас чекає стабільний період і мало 
що для вас зміниться. Єдина зміна може бути у сфе-
рі любовних відносин, якщо ви самотні. Через деякий 
час на горизонті з’явиться новий партнер та шанс на 
серйозні стосунки.

Бик: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Бик запам’ятає 2023 рік як дуже хороший період. 

Хоча вам буде трохи складно знайти фінансову та емо-
ційну стабільність, зрештою, ви досягнете успіху. На 
вас чекає рік, сповнений несподіванок у плані кар’єри, 
доведеться пристосовуватися до великих змін.

Тигр: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
Для Тигрів передбачення не такі райдужні – на 

вас чекає дуже складний рік. Ви зіткнетеся з нови-
ми проблемами, і це принесе вам стресові ситуації. 
Правильно розпоряджатися своїми фінансами та під-
тримувати матеріальну забезпеченість буде для вас 
проблематично.

Кролик: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Це ваш рік, тому можете розраховувати на те, що 

весь рік буде для вас знаком успіху та процвітання. У 
вас буде тверде матеріальне становище навіть у цей 
непростий час. Цей рік є дуже сприятливим для роз-

витку любовних відносин. Якщо ви плануєте побрати-
ся та створити сім’ю, то зробіть цей крок у 2023 році.

Дракон: 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
2023-й буде для вас абсолютно середнім, без силь-

них емоцій і потрясінь. Цього року не варто робити 
великих змін, але якщо справу не можна відкласти, 
продумайте її до дрібниць. У коханні остерігайся сво-
єї ревнощів, постарайся їх приборкати.

Змія: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Для Змії 2023-й стане роком динамічних змін та 

важкої роботи, яка нарешті принесе свої фінансові 
плоди. Постарайтеся цього року керуватися переваж-
но розумом, а не інтуїцією, тоді у вас все вийде. Цьо-
го року стосунки з вашою другою половинкою будуть 
дуже гармонійними та перспективними.

Кінь: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
2023 рік, безумовно, буде для вас кращим за попе-

редній, але проявиться він, в основному, в питаннях 
кар’єри, а не в коханні. Цього року очікуйте, що ваші 
доходи швидко зростуть, у фінансовому відношенні 
ви будете найкращим із усіх знаків. Це також добрий 
рік для початку бізнесу або зміни роботи. Не бійтеся 
йти в абсолютно нову для вас сферу, ви досягнете ба-
жаного успіху.

Коза: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Цей рік буде для Кози знаком обережності. Ви об-

мірковуватимете кожен свій крок, дбайливо ставитися 
до фінансів і економитимете, що окупиться в майбут-
ньому. Коза цього року не ризикуватиме, не змінить 
роботу і не почне нову справу. Так само і на любовно-
му фронті – нові стосунки вони не заводитимуть і ви-
рішать залишитися поки що в холостяках.

Мавпа: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
2023 рік буде дуже неспокійним і напруженим для 

Мавпи. Але, незважаючи на те, що попереду у неї важ-

кий рік, все обернеться для неї добре. Мавпа матиме 
багато справ на роботі, тому їй слід звернути увагу на 
послідовну організацію свого графіка. У фінансово-
му плані їй буде складно чинити опір імпульсним по-
купкам, що вдарить по кишені. Однак, Мавпа досягне 
успіху в коханні. Для тих, хто в парі, стосунки з коха-
ною людиною вийдуть на новий рівень, для одиноких 
є шанс зустріти кохання всього свого життя.

Півень: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
2023 рік по-справжньому потішить Півня у всіх ас-

пектах — здоров’я, фінанси, робота, емоції. Для них це 
буде щасливий рік, коли на них чекає матеріальна за-
безпеченість, сімейний добробут та професійні успіхи. 
Зокрема, вони мають чудовий шанс піднятися в кар’є-
рі цього року, ймовірно, на них чекає підвищення або 
інші перспективні можливості. Якщо ви плануєте за-
ручини або весілля, 2023 рік – найкращий час.

Собака: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Собака, зазвичай, вірить у долю і намагається йти 

їй назустріч. Цього року Собака буде дуже строга до 
себе, щоб досягти поставлених перед собою цілей, чи 
то отримання роботи мрії, чи пошук другої половин-
ки. 2023 рік готує вам вихор творчих змін і початок за-
паморочливих відносин.

Свиня: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
 Для народжених у рік Свині, 2023-й буде дуже вда-

лим у плані кар’єрного росту. Цей знак має здатність 
чудово пристосовуватися до нових обставин і, тим 
самим, повністю затьмарює своїх колег. Також у ньо-
го сильна інтуїція і він ухвалить правильні рішення у 
2023 році, за які може отримати бонуси чи підвищен-
ня по службі. Але на жаль, у коханні ви зовсім не до-
сягнете успіху.

ЧОРНИЙ ВОДЯНИЙ КРОЛИК 
Із початком повномасштабного вторгнення біль-

шість українців живе одним днем і не будує планів. 
Така особливість нинішнього часу. Між тим, посту-
пово наближаємося до завершення цього календар-
ного року та настання нового.

Прийдешній 2023 рік буде не високосний, у ньо-
му 365 днів, тож, відповідно, в лютому цього року 
– 28 днів.

Астрологи кажуть, що кролик – ласкава, ніжна та 
спокійна тваринка, тому, ймовірніше, 2023 рік буде 
доволі спокійним і гармонійним, порівняно з драма-
тичним роком Тигра. Кролики мають тихий норов, 
тож допоможуть заспокоїтися, відпочити та з нови-
ми силами іти до реалізації звершень, чого дуже хо-
четься всім українцям.

Водночас астрологи застерігають, що зазвичай 
роки Кролика наповнені непередбачуваними поді-
ями та карколомними поворотами. Підлаштуватися 

до ритму 2023-го буде важко, адже стихія Води про-
вокуватиме мінливість. Успіх Чорний Кролик при-
несе ініціативним людям, тож просто плисти за те-
чією — не найкращий варіант у прийдешньому році. 
Кролик любить тих, хто знає, чого хоче, і не сидить 
склавши руки.

А ще Кролик — романтик, мрійник і максималіст у 
коханні. Сім’я для нього має велике значення. До-
мочадці житимуть комфортно поруч із таким госпо-
дарем або господинею дому.

За східним календарем Новий рік настане 22 січ-
ня 2023 року. До слова, для китайців настане не 2023 
рік, а 4721. Дата початку року за східним календарем 
щороку змінюється, адже пов’язана з місячним ци-
клом. Наприклад, рік Тигра, який зараз триває, роз-
почався 1 лютого 2022 року.

Ті, хто народився у рік Кролика, зазвичай сенти-
ментальні та консервативні люди. Завоювати їхню 

прихильність можна, показавши свою прихильність 
до традицій, до дотримання законів і настороже-
не ставлення до ризикованих проєктів. Також вони 
завжди переймаються думкою навколишніх. Най-
краща професія для людей, народжених у рік Кро-
лика, – дипломати. Вони легко знаходять спільну 
мову з усіма та вміють вирішувати складні пробле-
ми за столом переговорів.

Як травоїдна тварина він оцінить зелень, тому са-
лати з капустою та морквою – обов’язкові «гості» 
серед новорічних страв. Між тим, від м’яса відмов-
лятися не варто, доречними будуть страви з індич-
кою, куркою, свининою.  Оскільки символ 2023 року 
— Чорний Водяний Кролик, зустрічати Новий рік 
можна у чорних, синіх, блакитних, фіолетових, ро-
жевих і червоних кольорах.
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
На цьому тижнi новi справи, зустрiчi i пропозицiї 
настигнуть вчасно, настає сприятливий час для 
конструктивних змiн. З`явиться можливiсть пiдви-
щити свiй соцiальний статус. Тiльки не потрiбно 

ухвалювати важливе рiшення поодинцi, порадьтеся з сiм`-
єю i з друзями. У п`ятницю варто проаналiзувати вiдноси-
ни з оточуючими. Якщо все виглядає не так, як вам того б 
хотiлося, пробачте старi образи i подумайте про новi сумiснi 
справи.

ТЕЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
Необхiднi рiшучi дiї, а ви всi нiяк не можете 
розiбратися в собi. Постарайтеся узяти себе в 
руки i визначити генеральну лiнiю. На цьому тижнi 
вас може чекати велика кiлькiсть зустрiчей i за-

столiй, так що навряд вам вдасться зберегти фiгуру. Поста-
райтеся все ж таки почастiше вставати з-за столу i танцюва-
ти або гуляти по парку. Бiльше уваги надайте творчостi, iм-
провiзацiя може виявитися набагато кориснiше, нiж точний 
розрахунок. Ви можете розраховувати на пiдтримку друзiв, 
але у суботу будьте обережнi - вас можуть пiдстерегти зва-
блювання i обман.

БЛИЗНЮКИ	(22.05	-	21.06).
На цьому тижнi ви зможете вiдмiнно вiдпочити, 
одержати яскравi враження i провести час з улю-
бленою людиною. Вас чекають позитивнi емоцiї 
i романтичнi побачення. Мрiї про дальню поїзд-
ку обiцяють виявитися реальнiстю. Вас оточать 

турботою i увагою, завалять подарунками i кольорами. Крiм 
того, ви вiдмiнно повеселитеся в компанiї друзiв.

РАК	(22.06	-	23.07).
Початок тижня сприятливий для поїздок, зустрi-
чей i нових знайомств. Не слухайте порадникiв, 
що вiдмовляють вас вiд того виду вiдпочинку, який 
ви для себе вибрали, вашi плани обiцяють бути 
оптимальнi. У п`ятницю безцеремонна поведiнка 

i негатив повиннi бути повнiстю виключенi. На кiнець тижня 
нiчого не плануйте, живiть по вiльному графiку.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Цей тиждень особливо хороший для творчостi в 
будь-яких його проявах. Ви зможете значно змi-
нити мир навколо себе, якщо, звичайно, захочiть 
цим займатися. Можна почати ремонт або змiни-

ти гардероб. Не виключено, що вам доведеться задуматися 
про те, що, власне, робити з тим положенням якого ви до-
сягли. Можливо, ви зрозумiєте, що використовуєте далеко 
не всi свої можливостi.

ДЕВА	(24.08	-	23.09).
Вам на користь пiде дальня подорож. Або хоча б 
почастiше вибирайтеся на прогулянку в iсторич-
ний центр свого мiста, в музеї, театри. У серединi 
тижня вас порадують зустрiчi з друзями. Бажано 

проявити обережнiсть i розсудливiсть по вiдношенню до ви-
гiдних пропозицiй i новим знайомим, не все так просто, як 
може показатися на перший погляд.

ВЕСИ	(24.09	-	23.10).
На цьому тижнi успiх буде прихильний до вас, ба-
гато справ благополучно завершаться на вашу 
користь. Не уникайте спiлкування, не сидiть удо-

ма, будь-якi контакти зараз вiтаються. Хоча не уникнути кло-
пот, але все таки вам варто покликати в гостi друзiв. Кiнець 
тижня злегка спантеличить вас метушнею по невiдкладних 
справах i поїздками по мiсту i за його межами. Не слiд по-
казувати оточуючим ступiнь своєї уразливостi, вашою слаб-
кiстю можуть скористатися.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
На цьому тижнi багато в чому ваше благополуччя 
залежатиме вiд вашої готовностi йти на компро-
мiс i шукати загальне рiшення. Зiрки упевненi: 
ваша улюблена людина пропонує те, що зробить 
вас обох щасливими. Навiщо ж вiдмовлятися вiд 

цього тiльки з упертостi? Забудьте про сумнiви i слухайте 
своє серце.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
На цьому тижнi у вас може з`явитися мотив заду-
матися про значення життя. Менше побуту, бiльше 
мистецтва i романтики. Вiдносини з оточуючими 
стануть кращими, вам практично у всьому супро-

водитиме успiх. Вiвторок i п`ятниця пiдходять для романтич-
них зустрiчей. В кiнцi тижня з`явиться багато хороших мож-
ливостей для реалiзацiї ваших грандiозних задумiв.

КОЗЕРОГ	(22.12	-	20.01).
Запасiться терпiнням, вiд вас все чогось вимага-
ють i чекають. До того ж ви можете опинитися в 
компанiї, куди йти вам не дуже хочеться, але тре-
ба. Але в середу ви зможете розплутати складну 

ситуацiю в особистому життi, втiм, опочивати на лаврах буде 
нiколи. У п`ятницю може спливти те, що бажано було б збе-
регти в таємницi, тому будьте особливо обачнi. В кiнцi тижня 
варто позбавитися непотребу - у всiх значеннях.

ВОДОЛЕЙ	(21.01	-	19.02).
У першiй половинi тижня ви активно вчитимете-
ся новому i спiлкуватиметеся з людьми. В середу 
може змiнитися настрiй, з`явитися чiтке розумiн-
ня своїх цiлей. Захочеться влаштувати сюрприз, 
зiбрати друзiв на святкове гуляння або пiкнiк за 

мiстом. В недiлю дратiвливiсть i незадоволенiсть собою мо-
жуть переслiдувати вас цiлий день, прагнiть не проявляти 
гнiву i не брати участь в суперечках. Вам варто побути на-
одинцi.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
На цьому тижнi спробуйте чiтко з`ясувати, чи 
влаштовує вас та роль, яку ви зараз виконуєте? 
Якщо нi, то ви досить легко зможете вiд неї вiд-
мовитися. Озирнiться на всi боки, i без iлюзiй 

подивитеся на своє життя, оскiльки наступив переломний 
момент. У п`ятницю вас чекає доленосна зустрiч. Нова лю-
дина може змiнити все.
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