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Ш

ановні друзі! Минув ще один рік
– складних випробувань, відповідальних рішень, подолання викликів, нових досягнень. Багато в чому він
був легшим за попередній. Людство змирилося із пандемічною загрозою, навчилося пристосовуватися до нових умов і жи-

ти у новій реальності. Сподіваймося, що
наступного року «ковід» відступить, і ми
зможемо повернутися до звичного життя.
Хочу з гордістю підкреслити, що попри непрості умови, і Група Компаній «Нові Продукти», і Благодійний Фонд «Нова Громада» минулого року не скидали обертів:

ЗВІТ

ДОБРІ СПРАВИ «НОВОЇ
ГРОМАДИ» ЗА 2021 РІК

У

продовж 2021 року Благодійний
Фонд «Нова Громада» продовжував
здійснювати благодійні проекти,
спрямовані на підвищення якості
життя у Жашківській ОТГ. Традиційно
пріоритетними залишилися напрямки
освіти, соціальної сфери, армії, а також –
потреби пересічних мешканців громади
Ось основні благодійні проекти, які Фонд
реалізував протягом 2021 року.

Січень

П’ять новеньких комп’ютерів отримали
учні Вороненського закладу загальної
середньої освіти. Такий подарунок
Фонд зробив у межах масштабної
програми «Інформатизація жашківських
шкіл».

Лютий

На прохання керівників ДНЗ «Сонечко»
у селі Бузівка та батьків дітлахів, що
відвідують цей дитячий садочок,
Благодійний Фонд придбав нові чашки.
Відтоді дітки смакують напоями з гарного
посуду.

Березень

Жашківська міська школа №5 отримала
сучасну систему Інтернет-забезпечення.
Це стало продовженням програми
«Інформатизація шкіл».

Квітень

У річницю аварії на ЧАЕС волонтери БФ

«Нова Громада» відвідали вдів та вдівців
загиблих рятівників, які проживають на
території Жашківської та Баштечківської
ОТГ, та вручили їм продуктові набори.

Травень

Сучасний Smart телевізор до 95-го
Дня народження отримав від Фонду
мешканець Жашкова, ветеран Другої
світової війни, учасник бойових дій Петро
Микитович Мельник.

Червень

На
честь
30-річного
ювілею
Жашківського ансамблю гармоністів
Благодійний Фонд вручив творчому
колективу на чолі з керівником
Іваном Сухим сертифікат на 5 000 гривень.

Липень

Для шкіл №3 та №5 було закуплено
матеріали для проведення капітального
ремонту стелі. На цей проект було
виділено 38 000 грн.

Серпень

Нові тарілки отримали школярі Бузівської
школи, адже дітлахи повинні харчуватися
не лише якісно, але й безпечно.

Вересень

Підопічні
будинку
престарілих
Жашківського Терцентру отримали
від БФ «Нова Громада» подарунок –

новенькі зимові ковдри.

Жовтень

Волонтери Фонду «Нова Громада» вручили
грошові винагороди учням міських шкіл
№3 та №5 Інні Куць і Станіславу Кравченку.
Також юні активісти були нагородженні
Почесною грамотою міського голови Ігоря
Цибровського та сувеніром «Майбутнє
Жашківщини – талановита молодь».

Листопад

З нагоди Дня захисника Благодійний Фонд
«Нова Громада» передав нашим бійцям
на сході електрогенератор, а також воду
«Природне Джерело», енергетичні напої,
мішки, каністри, плівку і т.д.

Грудень

Учні Скибинської школи отримали від БФ
«Нова Громада» до Дня Святого Миколая
п’ять новеньких моноблоків, а також
поповнення спортивного інвентарю
– тенісний стіл, канати для лазіння та
перетягування, скакалки та багато іншого.
Також під час презентації проекту
“Медіатека – простір для навчання й
обміну думками”, який реалізовується у
Соколівському опорному навчальному
закладі, Віктор Погорілий вручив
директору Соколівського ЗЗСО два
сертифікати – на суму 200 тисяч
гривень для закупівлі комп’ютерного
обладнання та на суму 50 тисяч гривень
для придбання меблів.

навпаки, ми не лише виконали все, що
було заплановане, але й покращили свої
показники. Те ж саме стосується нашої депутатської роботи: як на обласному, так і
міському рівні ми з командою однодумців невпинно відстоювали інтереси наших громадян. Наступного року маємо

ще амбітніші плани, і результати нашої
діяльності обов’язково помітять мешканці Жашківської громади. Тож щиро
вітаю вас із новорічними та різдвяними святами! Нехай новий рік принесе
щастя, здоров’я, сімейний затишок та
стабільне зростання в усьому!

ДІТЛАХИ ОТРИМАЛИ
НОВОРІЧНІ
ПОДАРУНКИ ВІД
БФ «НОВА ГРОМАДА»
До новорічних та
різдвяних свят Благодійний Фонд «Нова Громада» традиційно привітав
найменших мешканців
Жашківської громади.
Подарунки до свят,
також за традицією, загортали
самі волонтери Фонду

Ц

ього року подарунки –
термокружку та
смачні батончики EatMe під ялинку
отримали як маленькі діти – від 2 до 12 років, так і старші – від 13 до 18.
Адже свята хочеться усім. Волонтери
Благодійного Фонду постаралися,
аби
охоплення
дітей
було
максимальним. Тож солодкі та
корисні подарунки від «Нової

Громади» отримали дитячі садочки Жашківської та Баштечківської
територіальних громад, діти, які
навчаються в Аграрному ліцеї
Жашкова та ті, які займаються в міському Будинку культури.
Не обійшли увагою і тих юних
мешканців громади, з
якими доля обійшлася суворо.
Йдеться про сиріт, позбавлених батьківського
піклування, переселенців, дітей
учасників АТО
тощо.
Дарувати подарунки,
зігріті
теплом сердець та загорнуті
власноруч – справжнє задоволення
для волонтерів «Нової Громади».
А ще приємніше – бачити радісні
та вдячні посмішки на дитячих
обличчях.
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ПІДСУМКИ

ГК «НОВІ ПРОДУКТИ»: КВАНТОВИЙ СТРИБОК У РОЗВИТКУ

Група Компаній «Нові Продукти» підбиває підсумки 2021 року. Упродовж 12 місяців команда наполегливо працювала над тим, щоб зміцнити свої лідерські позиції на ринку
та здивувати споживача високою якістю та широким асортиментом продукції

Н

а даний момент ГК лідирує у
категоріях слабоалкогольних та
енергетичних напоїв, займаючи
понад 70 % та 50 % українського
ринку відповідно. Компанія вийшла
на показники, коли попит перевищує
пропозицію. І над тим, як його
задовольнити у повному обсязі, тут
планують працювати у 2022 році.
Продукція ГК «Нові Продукти» не
обмежується Україною: впродовж
2021 року компанія підкорювала
експортні ринки та розширювала
географію присутності. У 2021 році
вдалося реалізувати майже 12 мільйонів
одиниць продукції за кордон, що на
26% більше, ніж минулого року. З новим
смаком «Нових Продуктів» вперше
познайомилися мешканці Камеруну, Кот-

д’Івуару, Іраку, Польщі, Чилі та Індії.
Зросли і продажі пива – майже вдвічі.
Але компанія на цьому не зупиняється:
мета на наступний рік – зайняти 5 %
ринку зброджених напоїв та ще вдвічі
збільшити показники продажу пива.
ГК «Нові Продукти» не лише досягає
значних успіхів у роботі, але й охоче
ділиться ними з оточуючими. Так,
восени відбувся прес-тур на пивний
завод New Brew, який є єдиним
українським
підприємством,
де у промислових масштабах
виготовляється
крафтове
пиво. Гостями на заводі
були журналісти провідних
національних
видань
широкого
профілю
та
популярні блогери.

Для них провели цікаву екскурсію на
виробничі об’єкти, де виготовляється
пиво, а також організували інформативні
зустрічі з експертами – директором
із виробництва ГК «Нові Продукти»
Віктором Погорілим, заступницею

директора з виробництва Валентиною
Стасюк, директором із розвитку
пивного напрямку та одним з
найавторитетніших знавців у цій
сфері Юрієм Бикорізом та головним
технологом New Brew Назаром
Стасюком.
Представники ЗМІ та лідери думок
були приємно вражені сучасним
підприємством та кваліфікованістю
його фахівців і залишили в своїх
матеріалах схвальні відгуки про
New Brew загалом та продукцію
броварні зокрема. Воно й не
дивно, адже гості мали змогу не
лише на власні очі побачити,
як виробляється пиво та
скуштувати продукцію заводу,
але й дізнатися про сучасні
світові тренди в пивоварінні
та цікаві особливості процесів
виробництва пива.
А наприкінці осені New

Brew відкрив свої двері для юної
аудиторії:
працівники
заводу
провели ознайомчий тур для
студентів факультету торгівлі та
маркетингу Київського національного
торговельно-економічного університету. Фахівці New Brew були раді
передати свій досвід наступному
поколінню:
пояснити
процеси
виробництва та контролю якості
продукції. Під час екскурсії студенти
дізналися чимало нового про
найсучасніші технології пивоваріння і
на власні очі переконалися в їхньому
безумовному дотриманні.
Отже, 2021 рік для ГК «Нові
Продукти»
був
насиченим
та
продуктивним. На наступний рік
у компанії не менш амбітні плани.
Як стверджують у ГК, вони планують
здійснити «квантовий стрибок» у
розвитку. І, судячи з динаміки, у цих
планів є всі шанси втілитися у життя.
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З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Волонтери Благодійного Фонду «Нова Громада» вітають мешканців Жашківської ОТГ з новорічними святами
Хочу побажати вам, щоб у новому році ваше
життя перетворилося на справжню казку, де
можливо все! Події останніх років показали,
як важливо цінувати кожну мить, кожну
хвилину, проведену із рідними та близькими!
Насолоджуйтеся радісними моментами та
вірте в дива. Вони трапляються!
Наталя Сухоносова

З Новим роком! Бажаю в новому році, щоб
збулося все те, що ви побажали. Всі цілі
були досягнуті, а плани перевиконані. Все
погане і неприємне залишилося в році,
у минулому році. Бажаю в новому році
відчути нові емоції, дізнатися і побачити
багато нового, зустріти нових людей, щоб
Новий рік приніс в кожен будинок багато
посмішок, багато сміху, виконання всіх бажань, матеріального
достатку і стабільності скрізь і в усьому!
Олена Хоменко
Вітаю із Новим роком! Бажаю, щоб рік Тигра був
лагідним до нас усіх, приніс море радості та
щасливих моментів. Нехай здоров’я буде міцним,
оселя сповнена родинного затишку, а мрії –
сміливими. І нехай вони обов’язково здійсняться!
Марина Коломієць

Нехай новий рік буде щасливим, яскравим,
веселим та сповненим позитивними подіями,
а всі негаразди залишаться у минулому!
Гарного вам настрою, професійних успіхів та
досягнень та радісних подій! Нехай у ваших
серцях панує любов та надія на краще!
Валентина Стасюк
Бажаю, щоб у Новому році з нами сталося те саме диво, про яке ми
всі так мріємо. Хоч у кожного воно своє, але воно обов’язково
найнеобхідніше і найважливіше. Бажаю, щоб всі ми
були живі і здорові, щоб займалися тим, що приносить
нам задоволення. Бажаю досягати нових вершин і
самореалізації! А ще – побільше радісних моментів, які
переходять у приємні спогади, і зустрічей з відданими
друзями і улюбленими домочадцями!
Алла Васькевич
Прийміть щирі вітання з новорічними
святами! Бажаю, щоб символ року –
Тигр – щедро одарив вас усілякими
гараздами: щастям, здоров’ям,
багатством, благополуччям! Нехай
на вашому шляху зустрічаються
хороші люди, а життя буде сповнене
щасливих та позитивних миттєвостей.
Руслан Білянівський

НОВИНИ РЕГІОНУ

ВІДКРИТО
ЦЕНТР
ЕКСТРЕНОЇ
МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ

Н

а Черкащині з’явиться Центр
екстреної медичної допомоги. Про це
заявив голова Черкаської ОДА Олександр
Скічко. «Чомусь наша область була
єдиною областю країни, де такого центру
не було. Ми виправимо цю ситуацію, адже
екстрена медична допомога – це наріжний
камінь медичної послуги для населення»,
– заявив очільник обласної державної
адміністрації. Він також наголосив,
що розвиток медицини в області –
це один із пріоритетних напрямків
для влади. Мова йде і про ремонти
приймальних відділень у лікарнях області,
оснащення їх належним обладнанням,
модернізацію обласної лікарні, розвиток
телемедицини тощо.

Фото: https://dzvin.media

ПРИВІТАННЯ

ПІДСУМКИ 2021 РОКУ

НЕПРОСТИЙ, АЛЕ ЦІКАВИЙ 2021-Й:
ЗДОБУТКИ УКРАЇНИ

Добіг кінця ще один рік життя країни, якій виповнилося повних тридцять років. Що запам’ятається кожному з нас? Що
конкретно зроблено на шляху до омріяного процвітання? Ми виділили кілька найважливіших досягнень року, що минув

Н

айголовніший підсумок –
Україна потроху оговтується
від ковідної кризи, оживає
економіка, тож є надія на значні
покращення.

Країна у цифрі

Цифровізація – один з основних
векторів
розвитку
української
економіки впродовж наступних 10
років. І досягнення у цій сфері в 2021
році вражають навіть песимістів.
Україна – перша держава світу, в
якій цифрові паспорти у смартфоні
стали
повними
юридичними
аналогами звичайних документів, а
також четверта в Європі з цифровими
водійськими
посвідченнями.
Крім того, запустили найшвидшу
реєстрацію бізнесу у світі – за кілька
секунд на порталі Дія.
Відбувся
запуск
COVIDсертифікатів, щоб українці могли
вільно подорожувати. Україна –
одна з перших країн, яка розпочала
комунікацію з командою ЄС щодо
впровадження ковідних сертифікатів.
«Цифрова трансформація – це
те, що сьогодні виділяє нас у світі.
Ми будуємо цифрову державу.
Державу, яка стає сервісом. Без

бюрократії, черг та корупції»,
– стверджує міністр цифрової
трансформації Михайло Федоров.
– «Те, що вже здійснено, дало
відчутний результат. Десяток нових
послуг у Дії – зміна місця реєстрації,
сплата податків, заміна водійського
посвідчення, реєстрація бізнесу,
цифровий підпис та електронні
петиції – все це он-лайн, у декілька
кліків. Просто, зручно, без зайвих
нервів, чиновників та хабарів.
Порталом і додатком Дія сьогодні
користуються понад 10 мільйонів
наших громадян».
Президент
Володимир
Зеленський наголошує, що цифрова
трансформація
є
інструментом
для подолання корупції, адже
переведення всіх державних послуг
в он-лайн знищить підґрунтя для неї –
посередництво та людський чинник.
Також, за словами глави держави,
створюється
єдина
платформа
якісних, захищених та об’єднаних
державних реєстрів, по яких будуть
«бігати дані, а не платники податків».
Судіть самі: у 2020 році бізнес
он-лайн відкривали лише 5%
підприємців, а зараз – 50%. Завдяки
«Дії» більш як 800 тисяч підприємців

змогли
оформити
матеріальну
допомогу під час карантинних
обмежень.
І кількість адміністративних послуг
нового покоління буде зростати.
Українці гідно оцінили переваги
цифрової революції. І повертатись
до старих бюрократичних часів не
бажають.

Дорога єдності

Завершуються роботи за програмою
«Велике будівництво» на найдовшій
трасі України – Стрий – Ізварине.
Вона проходить через 10 областей
і, наче нитка, зшиває всю країну від
Львівської до Луганської області.
Загальна протяжність Дороги Єдності
– 1392,3 км. При цьому для проїзду
від крайньої західної до крайньої
східної області це найкоротший
маршрут.
В «Укравтодорі» стверджують,
що на Дорозі Єдності очікуваний
трафік
сягатиме
40-50
тис.
автомобілів. Це не лише дозволить
скоротити час у дорозі з Львівської
до Луганської області щонайменше
на 3 години, але й розвантажить
міжнародні автошляхи Київ – Чоп та
Київ – Харків – Довжанський, які нині

є найпопулярнішими маршрутами з
правого на лівий берег.
3 2019 року і до сьогодні
вдалося
відновити
майже
14 000 км доріг по всій Україні. У 2021
році році у «Велике будівництво»
доріг в Україні вклали майже 110 млрд
гривень.
Нагадаємо, які основні завдання
стояли перед проектом на поточний
рік. Це будівництво чи реконструкція
6,6 тис. км доріг, 74 шкіл, 54 дитсадків,
28 медичних закладів, понад
140 приймальних відділень та
340 медичних амбулаторій у
сільській місцевості, 24 басейнів та
78 інших спортивних об’єктів по
всій країні. 2021 року до програми
«Велике будівництво» долучилися
16 проектів культурного напрямку
та 10 об’єктів культурної спадщини.
Ця програма президента змінює
підходи. Адже її основне завдання
– завершувати об’єкти і вводити
їх якісно в експлуатацію, а не залишати
після себе довгобуди. В умовах
сучасного розвитку територіальних
громад оновлення й удосконалення
їхньої
інфраструктури
означає
наближення рівня життя суспільства
до європейських стандартів.

ОБИДВА –
ШЕВЧЕНКИ

В

ійськовий з
Тальнівщини
Володимир Шевченко виграв
у
конкурсі
двійників
Тараса
Шевченка. Зовні він дуже схожий
на видатного українського поета.
У 2012 році навіть здобув перше
місце в Україні у конкурсі двійників
Тараса Григоровича. Володимир
Шевченко – військовий 93-ї
окремої механізованої бригади
ЗСУ «Холодний Яр». Він грав Тараса
Шевченка у Черкаській філармонії і мав
виступати у Києві, але плани порушила
війна.
Сучасний Шевченко каже, що
найстрашніше те, що з часом звикаєш до
війни, тому дуже тягне додому, до рідних.
Боєць вважає, що війна на Донбасі може
закінчитися тільки перемогою.

РЕКОРДНА
КІЛЬКІСТЬ
ВІДРЕМОНТОВАНИХ ДОРІГ

У

продовж 2021 року на Черкащині
в межах програми «Велике
Будівництво» відремонтовано понад
360 кілометрів доріг. Як заявив керівник
ОДА Олександр Скічко, йдеться про 251,8
км доріг державного значення і 115,3 км
місцевого значення.
“Фактично з багаторічного статусу
“тут майже немає доріг” Черкащина
переходить у новий: “Тут будують
нові дороги”. Ми “зшиваємо” область
комфортно проїзними автошляхами.
За два роки тут відремонтували більше
доріг, аніж за останнє десятиліття”, –
зауважив Олександр Скічко. За словами
черкаського губернатора, пріоритет
надавався дорогам державного значення,
на черзі – територіальні, які є важливими
для громади.

4
ПРИКМЕТИ

БАГАТІЄМО
РАЗОМ
У час економічної скрути
кожному хочеться стати бодай трошки заможнішим. Ми зібрали народні
прикмети для залучення
грошей. Початок року для
цього – найвдаліший період. Варто спробувати

неспроста називають янгольським. Вся
справа в тому, що у складі року є аж три
двійки. Вони в нумерології вважаються
числами янгола. А нуль, який знаходиться
між ними, тільки підсилює весь ефект.
Якщо вірити нумерології, то цифра 2
є символом віри. Саме тому у цей рік
можна сміливо загадувати бажання і
вірити, що вони неодмінно здійсняться.
Друге значення двійки – служіння. Тому
впродовж року ми матимемо чимало
можливостей допомогти і підтримати
близьких, поділитися з ними своєю
енергією і добрими справами.
Але цифри року можна розкласти і за
іншим методом – парами. Тоді отримуємо
два числа: 20 і 22. Що вони означають?
Перше число 20 – це символ подяки. Тому
у цей рік не забувайте багато дякувати
собі, близьким друзям, родичам і Всесвіту
за всі шанси, які ви від них отримали.
Останнє число 22 – стане символом
фокусування на важливих речах.
Саме в цей рік у вас буде можливість

позбутися не надто важливих справ
і зосередитись на справді потрібних.
Астрологи стверджують, що 2022 рік буде
для більшості знаків набагато вдалішим,
ніж попередній.
Ось кілька практичних порад
нумерологів на рік, що настав:
Тримайте своє життя у повному балансі.
Якщо всі аспекти вашого життя будуть
гармонійно поєднані між собою, то шанси
на успіх у кожній зі сфер збільшуються.
Жодна ціль не буде здійснюватися без
ваших дій. Не варто вірити в казки про те,
що все може статися само по собі. Для
того, щоб отримати крутий результат,
потрібно докласти чимало зусиль.
Зберігайте позитивний настрій у будьяких ситуаціях. Оптимізм допоможе
вам впоратися з невдачами та віднайти
баланс. Впродовж року приділяйте
час не лише матеріальним, а й
духовним аспектам. Подумайте
про те, чого дійсно хоче ваше серце
і до чого тягнеться душа.

РІК У СМУЖКУ

Після похмурого, працьовитого та
врівноваженого Бика нас чекає Чорний
Водяний Тигр. Що він нам віщує?
Який він насправді – і Чорний, і Водяний
водночас? Чи здатна вода заспокоїти
його котячу натуру?

М

и зібрали усі факти та прогнози,
пов’язані із господарем
наступного року – Водяним

Стрибає вище голови
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СИМВОЛ

Тигром.

об привабити прибуток у
дім, треба ставити віник
обов’язково у куток. А щоб
прикмета точно спрацювала, його
потрібно перевернути догори ногами.
За повір’ям, такий віник перетворюється
на справжній магніт, притягуючи гроші
в дім.
Гаманець ніколи не повинен бути
порожнім. Залишайте в ньому хоча б
копійку чи гривню, а чим більше — тим
краще. Таким чином гроші ніколи вас
не полишать, а будуть притягувати нові
заробітки, поповнюючи портмоне.
Щоб приваблювати гроші, робіть
манікюр. Так-так, серйозно. Але робити
це потрібно особливим методом.
Обрізати нігті потрібно у вівторок або
п’ятницю, адже цей ритуал забезпечує
наявність купюр у кишенях.
Маєте
непотрібні
монетки?
Цей дріб’язок може допомогти у
приверненні грошей у родину. Все,
що потрібно зробити — розкидати їх
по кутках оселі. Будьте пильними, щоб
жоден кут не залишився порожнім, бо
інакше прикмета не спрацює.
Повертаючись додому, намагайтесь
не ставити сумки на стіл. Це вважається
поганою прикметою і точно відштовхує
багатство.
Достаток у сім’ї буде тоді, коли на стіл
ставитимуться лише смачні страви. В
далекі-далекі часи наші пращури
власноруч робили невеличкі пакетики
з меду або воску. Потім їх розкладали по
різних шухлядах, передовсім до тих, де
зазвичай зберігають гроші.
Не свистіть у будинку. Свист
відштовхує великі статки від його
господарів. Тому не варто свистіти ані
у себе вдома, ані в гостях. Краще зробити
це на вулиці.
Не передавайте гроші через поріг.
Наші пращури вірили, що це принесе
в дім бідність. Тому, якщо потрібно
передати якусь суму, або вийдіть з
будинку, або попросіть людину зайти
до оселі. Альтернативний варіант — не
передавайте гроші з рук в руки взагалі, а
просто покладіть їх на якусь поверхню.

НОВА ГРОМАДА

Водяний Тигр розумний, гострий на язик,
всебічно розвинений, вміє досягати
поставлених цілей і стрибати вище
власної голови. Йому завжди цікаво
дізнаватися щось нове, поринати у
невідомий дотепер досвід. Тигр має
логічне мислення і власну думку в будьякій ситуації. І кожен, хто хоче досягти
успіху у Новому році, повинен розвивати
ці якості. Тигр не любить тихонь і скигліїв.
А ще він здатен активізувати в людях
енергію, оптимізм та ентузіазм. Підвищити
стійкість до всілякого роду стресів. Тож є
надія, що ми будемо менше перейматися
через неприємності і кризи. І завдяки
цьому відчуємо в собі сили для подолання
і вирішення багатьох життєво важливих
питань. Тигр – це мудра тварина, яка
уособлює енергію, прагнення, активність.
Рік Чорного Водяного Тигра буде
непередбачуваним, енергійним і не
завжди спокійним. А ще багатим на
цікаві й неординарні захоплюючі події.
Тигр симпатизує ініціативним людям. Він
неодмінно допоможе у всіх починаннях.
Особливо цього року пощастить творчим
особистостям — художникам, поетам,
письменникам та іншим.
Цікавий прогноз: у політичній сфері
життя очікуються кардинальні зміни.
Велика ймовірність, що на вершинах
влади з’являться свіжі сили, люди
та ідеї. Велике значення в рік Тигра
матиме харизма, симпатія та підтримка
соціуму, сила переконання, вміння не

лише говорити, а й діяти, прагнення
справедливості.
А ще у наступному році слід активно
займатися саморозвитком, пізнавати
нове, подорожувати, освоювати нові хобі
та захоплення. Рік буде сприятливим для
вивчення мов, опанування нової професії,
відточування навичок та умінь. Не
скупіться вкладатися в якісну освіту – це
надійна інвестиція у щасливе майбутнє.

Якщо вірити
нумерологам

2022 рік буде особливим для кожного
з нас. Адже комбінація цифр дійсно
унікальна. Нумерологи завчасно
склали прогноз на рік, що почався. Його

ГОРОСКОП

ЩО ВІЩУЮТЬ АСТРОЛОГИ У 2022 РОЦІ
Для тих, хто вірить у гороскоп та звіряється із зірками, залюбки публікуємо прогноз астрологів на 2022 рік
ОВЕН. Цьому вогняному знаку буде
щастити у всіх починаннях. Особливо
успішними будуть Овни, які встигли
завершити свої важливі проекти ще
наприкінці минулого року. Зірки радять
відмовитись від необдуманих вчинків та
опанувати стратегічне мислення.
ТІЛЕЦЬ. Людей, народжених під
знаком Тільця, очікує рік «гойдалок».
Зосередженість на роботі гарантує
кар’єрний успіх, підвищення і безліч
нових можливостей.
БЛИЗНЮКИ. Астрологи радять
набратися сміливості та рішучості.
Тигр неодмінно віддячить за вміння
ризикувати. У фінансовому плані
«близнюків» очікує стабільність.
РАК. Ракам варто позбутися звички
перейматися за все і всіх. Не виключено,
що люди цього знаку зіткнуться із

проблемами в кар’єрі, бізнесі та
особистих стосунках. Однак вийти зі
складної ситуації допоможе життєвий
досвід.
ЛЕВ. Успіх у 2022 році чекає на тих, хто
зможе перебороти свій консерватизм
і наміритись на щось нове. З’явиться
схильність до особистого зростання
та досягнення цілей, але за умови
самовіддачі, дисципліни, терплячості
та завзятості.
ДІВА. На людей, що народились під
цим знаком, чекає низка змін у всіх
сферах життя. Та для цього доведеться
позбутися усіх комплексів та сумнівів.
З’явиться шанс переосмислити своє
становище у суспільстві та сім’ї, досягти
намічених особистих і професійних
цілей.
ТЕРЕЗИ. Рік Водяного Тигра пророкує
нові відкриття на професійному
поприщі, масу можливостей для
кардинальних змін на краще. Головне
вчасно проявляти ініціативу, щоб не
пропустити шанс.
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СКОРПІОН. Слід відкинути зайву
гордість та зосередитись на
світлих та чистих почуттях.
Вдалий час замислитись про
особистісний ріст.
СТРІЛЕЦЬ. У рік Тигра
саме час навчитися йти
на компроміс – і в родині,
і на роботі. Так вдасться
виграти удвічі більше і
без зайвих зусиль.
Астрологи обіцяють
кар’єрне зростання.
КОЗЕРІГ. Люди цього знаку
полюбляють тримати усе під
контролем. Але в наступному
році їм таки доведеться
навчитись відпускати ситуацію і
довіряти господарю року. Він віддячить
натхненням для досягнення цілей.
ВОДОЛІЙ. Не все йтиме так, як задумано.
Втім, перейматися не варто. Адже у
плані освіти, родини та любові рік буде
прихильним. Час переглянути своє
ставлення до власного здоров’я.
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РИБИ. Рік буде насичений цікавими
і неординарним подіями. З’явиться
можливість покращити свої кар’єрні
перспективи, зайнятися особистим
розвитком, перейти на здоровий
спосіб життя.
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