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24 лютого 2022 року 
українці не забудуть 
ніколи. Не забудуть 

і не вибачать росіянам. Бо цього 
дня, як у старій радянській 
пісні, де рівно о 4-ій ранку 
бомбили Київ і оголосили 
війну, Україна прокинулася 
від ракетних обстрілів. У четвер 
уночі президент Росії воло-
димир путін фактично ого-
лосив війну Україні. У своєму 
відео зверненні він ницо наз-
вав відкриті бойові дії почат-
ком «спеціальної військової 
операції» з примусу до миру 
і так званій «денацифікації та 

демілітаризації» України. Тобто 
послав свої війська вбивати 
наших військових і цивільних 
мешканців.

Відразу ж після звернення 
російські війська накрили 
ракетними обстрілами не 
лише військові об’єкти, а й 
цивільну інфраструктуру. Від 
вибухів здригнулися Київ, 
Харків, Дніпро, Івано-Фран-
ківськ та інші міста, проки-
нулася Полтавщина через 
бомбардування військового 
аеродрому у Миргороді. Після 
обстрілів на територію Укра-
їни з Криму, Білорусі та Росії 

посунула навала російської 
армії. Українська влада запро-
вадила воєнний стан, українці 
відійшли від першого шоку, 
згуртувалися — і влаштували 
«братнім росіянам» такий 
«дружній» прийом, що запла-
нований путіним бліцкріг 
захлинувся. Про героїчний 
захист країни-фортеці, пер-
ших героїв і перших зрадників, 
легендарних захисників, під-
лого ворога і непереможних 
нащадків козаків, що спроти-
вом підняли проти путіна увесь 
світ — детальніше читайте на 
8-ій сторінці нашого видання.

Передплачуйте  
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Війна об’єднала всю громаду: 
на Решетилівщині розгорнули 
масштабний волонтерський рух

Перші дні війни довели — 
ніякий окупант не в змозі 
поставити нашу країну на 
коліна. І замість страху в серцях 
українців зовсім інші почуття — 
згуртованості, патріотизму, 
ненависті до агресора. Та гор-
дості! За відважних захисників 
України, серед яких дуже багато 
наших земляків, за кожну матір, 
яка день і ніч молиться за свого 
солдата і його побратимів, за 
кожного, хто перерахував хоч 
копійку для підтримки ЗСУ, 
хто веде активну координуючу 
роботу в соцмережах, допома-
гає продуктами, збирає гумані-
тарку і робить ще багато-багато 
корисних справ.

Дякуючи згуртованості 
і добрим серцям наші земляки 
розгорнули масштабну волон-
терську діяльність.

Очоливши центр допомоги 
група решетилівців зібрала 
надзвичайно цінні речі за 
потребами наших захисників, 
біженців, мирних людей, які 
постраждали під час нищівних 
ударів Росії.

Небайдужі, шукаючи кошти, 
дехто можливо й останні, готові 
відстоювати черги біля аптек, 
щоб придбати для воїнів найне-
обхідніші ліки. В пріоритеті — 
перев’язка, кровоспинні, 
знеболюючі, антибіотики 
і багато чого іншого. Опера-
тивно люди зібрали памперси 

та харчування для постражда-
лих дітей, постіль, ковдри, руш-
ники, продукти харчування, 
воду, інші необхідні речі. Це 
дуже об’ємні списки, але наш 
народ не подолати!

Активну волонтерську 
роботу проводять і в сільських 
громадах — М’якеньківці, Шев-
ченківці, Новій Михайлівці.

У понеділок і вівторок 
з Решетилівки вже поїхала 
гуманітарна допомога 
в Охтирку (2 автобуси), Харків. 
Також допомогу відправили 
у лікарні та військовий госпі-
таль Полтави, а також військові 
частини Кременчука і Полтави.

Робота волонтерського цен-
тру припиняється хіба що на 
час комендантської години. 
Решетилівська громада над-
звичайно активно реагує на всі 
прохання волонтерів та влади 
про допомогу. Люди готові 
жертвувати останнім.

У соціальних мережах меш-
канці Решетилівки, Полтави, 
Кременчука та інших міст 
області і України єдині. Люди 
не перестають дивуватися 
стійкості, мужності і доброті 
нашої нації, та героїзму її від-
важних воїнів! А тому — немає 
жодних сумніві — Перемога 
буде за нами!

Все буде Україна!

Юлія ГРІНЧЕНКО

Всі наявні у громаді сирени відновлено
У Решетилівській міській 

раді повідомляють, що усі 
наявні системи оповіщення 
у громаді відновлено. Не 
зважаючи на те, що три-
ває війна, багато українців 
вірять фейкам про навчальні 
сирени. Наразі є два види 
сигналів: переривистий 
«Увага всім», який означає, 
що треба увімкнути телеві-
зор або приймач і слухати 
подальші інструкції. Інший — 
безперервний, що означає 
повітряну тривогу. Жодних 
навчальних сирен нині бути 
не може.

У сільських громадах всі-
ляко дбають про безпеку 
населення та знаходять шляхи 
забезпечення сіл системою 
оповіщення. Варто довіряти 
лише офіційним джерелам, 
що передають сигнали.

«У разі повітряної тривоги 
з 8.00 до 17.00 в центрі села 
сирена звучатиме з музичних 
колонок. Хто почує — переда-
вайте «сарафанним радіо». 
Після 17.00 патрулюючі будуть 
попереджати безперервним 
сигналом автомобіля. Також 
можна почути сирену по радіо 
хвиля 91,1. Інших варіантів 
поки що нема! Донесіть цю 
інформацію до сусідів, друзів, 
щоб вчасно зорієнтувалися», — 
зазначає староста сіл Нова 
Михайлівка, Молодиківщина, 
Потеряйки, Шарлаї Валентина 
Пазущан.

Окрім цього, сповіщення 
про тривогу можна отри-
мати із офіційних джерел 
інформації. Для цього ГУ 
ДСНС у Полтавській області 
створили Телеграм-канал 
«ДСНС ПОЛТАВА СИРЕНА». 

Електронна адреса Теле-
грам-каналу: https://t.me/
dsns_poltava_syrena.

Жителів області засте-
рігають, що у мережі ство-
рили фейковий канал для 
поширення неправдивої 
інформації про тривогу. 
Наголошуємо, потрібно 
довіряти лише офіційним 
джерелам інформації і не 
піддаватися паніці.

«Увага! В Telegram з’явилась 
копія нашого каналу з назвою: 
«ПОЛТАВА СИРЕНА», який не 
має нічого спільного з даним 
каналом та не може забезпе-
чити оперативне інформу-
вання про можливі загрози. 
Будьте уважні!» — повідомля-
ють в ГУ ДСНС у Полтавській 
області.

Михайло ЧУБ

Підприємства та магазини 
Решетилівщини відгукнулись 
на заклик не підвищувати ціни

Перше з чим зіткнулися 
цивільні після початку військо-
вих дій в Україні — з великими 
чергами та ажіотажем на речі 
першої необхідності.

Біля магазинів вели-
чезні черги по сотні людей, 
біля кожної аптеки люди 
з довжелезними списками 
медикаментів, а у банкоматах — 
обмаль або відсутність готівки.

Свою роль у цьому і, на жаль, 
не найкращу відіграли деякі 
власники торгових мереж 
і компаній, які відразу пере-
стали проводити безготівкові 
розрахунки. Це породило ще 
більшу паніку в населення. 
Як результат, «продовольчий 

гігант» для громади — супермар-
кет АТБ — майже став. Полиці 
магазину пусті. Люди в страху 
розмели товари першого вжитку: 
хліб, борошно, олію, цукор, 
сіль, крупи, макаронні вироби, 
молочні продукти, бутильовану 
воду. До того ж не знайти в АТБ 
дріжджів, ковбас, сосисок, охо-
лодженого м’яса, печива. Одним 
словом, спустошені не лише цілі 
відділи місцевого супермаркету, 
а й його склад.

У перший день війни 
лишень на АЗС, що в самій 
Решетилівці, в черзі стояли 
більш ніж по 20 машин.

І н ш и й  с у п ер м а р ке т 
«МаркетОПТ» продуктами 

забезпечений, але, на жаль, 
цінники змінюються на ходу. 
Люди в чергах навіть диву-
ються: чи не зміниться вар-
тість товару доки вони дійдуть 
до каси.

Жителі сільських населених 
пунктів один за одним пові-
домляють, що і в сільських 
магазинах ціни поповзли вгору.

Через це міський голова 
Решетилівської громади Оксана 
Дядюнова виступила з заявою, 
яку адресувала приватним під-
приємцям громади.

«Шановні підприємці! Якщо 
ви здійснюєте торгівлю на тери-
торії Решетилівської громади, 
закликаю вас не піднімати 

ціни на продукти харчування 
та медичні засоби в аптеках 
через ситуацію в Україні. 
Допоможемо нашим бійцям 
і нашому населенню, які й без 
того переживають чималий 
стрес!» — наголосила мер міста.

Також Оксана Дядюнова 
повідомила, що магазин 
«Вікторія» у центрі міста та 
магазин ТОВ «Агротехсервіс» 
в мікрорайоні Новоселівка пра-
цюють. Агротехсервіс реалізує 
борошно (по 10 кг) та олію (по 
3 л) на особу. Завозити дану 
групу продовольства будуть 
щоденно.

На 3-й день війни ситуація 
зі зняттям готівки дещо нала-
годилася. Гроші в банкомати 
завозять по кілька разів на 
день, і люди мають нагоду 
зняти свої кровні. Але безго-
тівковий рахунок діє не скрізь. 
Невеликі продовольчі точки 
й по нині приймають лиш 
готівку, серед таких і мережа 
з продажу хлібо-булочних 

виробів «Кулиничі», хоча тут 
нині вже немає того різнома-
ніття, як раніше. Білий хліб, 
батони, буханці житнього. Але 
завозять по кілька разів на день.

До того ж Решетилівська 
міська рада для підтримки насе-
лення при дефіциті молочних 
продуктів досягла домовлено-
сті з керівництвом компанії 
«Решетилівська філія ТОВ 
«ТЕРРАФУД» про можливість 
реалізації продукції заводів ком-
панії безпосередньо з території 
маслозаводу та за мінімальною 
ціною! Замовлення можна зро-
бити за таким порядком дій:

1. Зробити замовлення згідно 
прайсу з 9.00 до 12.00 години. 
Кількість кратно транспорт-
ному пакуванню-ящику, за теле-
фоном 0 (50) 327 08 88 Любов. 

2. Оплатити та отримати 
товар на прохідній заводу з 13 
до 16 години. Ціна на продук-
цію нижче роздрібної.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Школи пішли на вимушені канікули
24 лютого Міністерство 

освіти та науки рекоменду-
вало оголосити в усіх закла-
дах освіти канікули на два 
тижні через війну Росії проти 
України.

«...З метою убезпечення всіх 
учасників освітнього процесу 
сьогодні направлено листа 

керівникам департаментів 
(управлінь) освіти та науки 
обласних, Київської міської 
державних адміністрацій 
і керівникам закладів фахової 
передвищої та вищої освіти 
з рекомендацією щодо припи-
нення освітнього процесу в усіх 
закладах освіти та оголошення 

канікул на два тижні», — напи-
сав міністр освіти України 
Сергій Шкарлет.

24 лютого про таке рішення 
оголосили і в месенджерах та 
батьківських чатах Решетилів-
ської громади.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Побутові відходи у громаді 
вивозять згідно графіку

Комунальні та приватні під-
приємства, що забезпечують 
збір та вивезення побутових 
відходів від населення, пра-
цюють у звичайному режимі. 
Майже щоденно комунальне 
підприємство «Покровський 
комунгосп» інформує жителів 
населених пунктів про час, 
коли буде здійснювати виве-
зення сміття у селах.

«Шановні односельці 
та мешканці навколишніх 
сіл! Повідомляємо, що КП 
«Покровський комунгосп» 
працює у штатному режимі. 
Просимо не панікувати та 
зберігати спокій!», — йдеться 
у повідомленні.

Також на підприємстві зазна-
чають, що вивезення побутових 
відходів відбувається там, де 

мешканці попередньо уклали 
договір. Минулого тижня збір 
непотребу провели у селах Ново-
михайлівського, Піщанського 
та Покровського старостатів.

Із подібною заявою висту-
пило і ПП «Житлосервіс», що 
здійснює вивіз відходів на 
території міста Решетилівка 
та у навколишніх селах гро-
мади. Зазначається, що збір 
побутового сміття проходить 
у визначеному порядку згідно 
графіка.

Віктор БІЛОКІНЬ
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Коротко про головне
На Полтавщині 
формується новий 
підрозділ Збройних 
сил України

В рамках проведення загаль-
ної мобілізації в Полтавській 
області розпочалося форму-
вання стрілецького батальйону, 
основним завданням якого буде 
оборона Полтавської області. 
Бажаючі стати на захист Пол-
тавщини можуть, як і раніше, 
звернутися до територіальних 
центрів комплектування та 
соціальної підтримки за міс-
цем проживання, або відразу 
до Полтавського об’єднаного 
міського ТЦК та СП. На Полтав-
щині вже укомплектовано до 
штатної чисельності воєнного 
часу підрозділи територіальної 
оборони, які вже приступили 
до виконання своїх функці-
ональних завдань. Вони 
протидіють диверсійно-роз-
відувальним силам, беруть 
участь у здійсненні заходів 
правового режиму воєнного 
стану, забезпечують заходи 
громадської безпеки і порядку 
в населених пунктах, охоро-
няють та обороняють важливі 
об’єкти і комунікації, встанов-
люють і виконують завдання на 
блок-постах Полтавщини тощо.

Гроші «єПідтримки» 
можна перерахувати 
на підтримку ЗСУ

Кошти з «єПідтримки» 
можна перераховувати на 
допомогу армії. Їх перерахо-
вують до благодійного фонду 
«Повернись живим» на допо-
могу Збройним силам України. 
Про це повідомляє Міністер-
ство економіки України. Лише 
за дві доби від на підтримку 
наших відважних захисників 
надійшов понад 1 мільярд гри-
вень. Нині сума в рази більша. 
Наша нація неймовірна!

У Центрі ПМСД 
Решетилівської 
міської ради триває 
робота з пацієнтами  
за зверненнями 
та в телефонному  
режимі

«Маємо можливість при-
значати лікування та видавати 
листок непрацездатності 
за умови роботи Медичної 
інформаційної системи. 
Хворим на діабет виписуємо 
інсуліни поки що по системі, 
у випадку збою маємо план 
Б. Телефонуйте сімейному 
лікарю, бережіть здоров’я, 
все буде добре, все буде Укра-
їна! — повідомляє керівництво 
закладу.

Згорів найбільший 
у світі транспортний 
літак «Мрія»

Внаслідок повітряної атаки 
російських військ у Гостомелі, 
що під Києвом, згорів найбіль-
ший у світі транспортний літак 
Ан-225 «Мрія». Це літак укра-
їнського виробництва. Про це 
повідомляє «Укроборонпром».

«Росія поцілила в „Мрію“, як 
символ можливостей української 
авіації. Ан-225 „Мрія“ — авіацій-
ний гігант, на рахунку якого 
рекорди по перевезенню макси-
мального комерційного вантажу 
та найдовшого і найважчого 
в історії авіації моновантажу, 
вантажопідйомності», — йдеться 
у заяві. У підприємстві повідо-
мили, що відновлення «Мрії» 
коштуватиме понад 3 мільярди 
доларів та потребуватиме три-
валого часу.

Військовослужбов-
цям, які тримають 
зброю в руках, 
платитимуть  
по 100 тисяч  
гривень на місяць

Така сума буде виплачува-
тися, поки не закінчиться війна. 
Про це повідомив в заяві Прези-
дент України Володимир Зелен-
ський. «Ми будемо платити 
нашим військовослужбовцям, 
які тримають в руках зброю, по 
сто тисяч гривень на місяць. Не 
для того, щоб нам сказали: спа-
сибі. А для того, щоб вони знали, 
що країна їм точно вдячна. І так 
буде до тих пір, поки не закін-
читься ця війна», — сказав він. 
У той же час для родин загиблих 
військових передбачена під-
тримка з держбюджету у сумі 
15 мільйонів гривень.

Державний 
ПриватБанк оголосив 
кредитні канікули 
за всіма картками 
до 1 червня 2022 року

«В умовах воєнного стану 
в країні та для підтримки клієнтів 
у цей непростий період Приват-
Банк з 1 березня 2022 р. впроваджує 
кредитні канікули для клієнтів 
фізичних осіб за всіма кредит-
ними картками». Зокрема, пільгові 
умови договору під 0,00001% та 
без обов’язкового мінімального 
платежу діють до 1 червня 2022 
року за кредитними картками: 
Універсальна, Універсальна Gold 
та преміальними картками. Також 
у банку повідомили, що канікули 
діятимуть і за картками, які мали 
прострочення зобов’язань термі-
ном до 90 днів включно.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Шановні мешканці нашої громади!
Війна триває і робота нашої 

волонтерської групи також.
Ситуація та потреба в речах 
постійно змінюється та допов-
нюється. З продуктами харчу-
вання, одягом та ковдрами все 
добре, тому поки що на паузі.

Збір допомоги завтра почи-
наємо з 10:00.

Новий перелік потреб!
Медичні потреби:
Перекис водню
Пластир
Непромокаючі пелюшки 

(«пельонки»), медичні
Перев’язувальні засоби

Знеболюючі
Антибіотики
Вітаміни групи В
Жаропонижаючі
Кровоспинні
Засоби для жіночої гігієни
Аміак (нашатирний спирт)
Спиртові серветки
Корвалмент
Валідол
Очні краплі
Краплі в носа
Посуд:
Каструля
Сковорідка
Миска глибока
Тарілка

Чашка
Ложка
Вилка
Ніж
Кухонна дошка
Чайник
Різне:
Сигарети
У Решетилівці пункт збору 

знаходиться за адресою вул. 
Покровська, 17 ( 10.00–18.00).

Допоможемо нашим 
захисникам!

Усе буде Україна!
Міський голова  

Оксана ДЯДЮНОВА

Місцева влада закликає довіряти 
лише офіційним джерелам інформації!

У ці напружені дні, коли 
по Україні намагається бити 
не лише російська армія, але 
й ворожа пропаганда, потрібно 
довіряти тільки офіційним 
джерелам інформації! Розв’я-
завши війну в Україні, Росія 
при цьому збільшила кіль-
кість фейків та неправдивих 
вкидань у інформаційний 
простір для розгону панічних 
настроїв серед населення. 
За інформацією Решетилів-
ської міської ради, у нашій 
громаді також зафіксували 
появи телеграм-групи, в якій 
поширювалася неперевірена 
інформацією. Тому місцева 
влада прохає ретельно пере-
віряти зміст повідомлень 
у соцмережах та месенджерах 
перед тим, як долучатися до 
груп чи ширити інформацію.

Також самі місцеві жителі 
фіксували, що їм на телефони 
та у месенджери неодноразово 
надходили різного роду пові-
домлення, які переслідували 
єдину мету — дізнатися про 
стан справ у громаді. І за цим 
у багатьох випадках може 
стояти діяльність диверсій-
но-розвідувальних груп.

Тому, міська влада закликає 
ретельно перевіряти канали 
інформації. Зокрема, про опе-
ративну ситуацію у громаді 
можна дізнатися із офіцій-
них сторінок Решетилів-
ської міської ради у мережі 
Фейсбук, а також особистої 
веб-сторінки керівника Реше-
тилівської громади Оксани 
Дядюнової. Ще одне надійне 
джерело інформації — Радіо 
«ReLife» Решетилівської місь-
кої ради. Під час війни, редак-
ція радіо прийняла рішення 
змінити режим роботи, щоб 
забезпечити оперативне 
інформування населення 

про стан справ у країні та 
в громаді. Радіо «Релайф» 
та телеграм-канал «Реше-
тилівська кореспонденція», 
спільно з Решетилівською 
міською радою, на сьогодні 
є першоджерелами інформації 
щодо ситуації на території 
міської громади. 24 години 
на добу вони готові повідом-
ляти про небезпеку в місті. 
У разі екстреної ситуації 
будуть прямі включення, 
незалежно від того, звучить 
в ефірі «Релайф» чи радіос-
танція «Промінь».

Михайло ЧУБ

На військовий час в громаді — сухий закон!
Решетилівський міський 

голова Оксана Дядюнова 
підписала розпорядження 
про заборону продажу 
алкогольних напоїв, сла-
боалкогольних, пива (крім 
безалкогольного) на тери-
торії всієї Решетилівської 
громади. Розпорядження 
вступило в силу 27 лютого 
і стосується суб’єктів 

господарювання, що діють 
на території громади. 
З опівночі 1 березня продаж 
алкоголю заборонили на 
всій території Полтавської 
області. «Сьогодні підписав 
відповідний наказ. Рішення 
діятиме до закінчення воєн-
ного стану. Правоохоронці 
та Держпродспоживслужба 
жорстко контролюватимуть 

виконання наказу. Нині 
необхідно думати про без-
пеку й порядок, допомагати 
нашій армії та берегти себе. 
Прошу поставитися всіх із 
розумінням і не порушу-
вати заборону», — сказав 
очільник Полтавщини Дми-
тро Лунін.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Сесію міської ради перенесено
25 лютого у Решетилівській 

міській раді планували про-
вести 20 позачергову сесію. 
Депутати б мали розглянути 
близько 70 важливих питань. На 
засідання готували блок земель-
них питань, мали б затвердити 
тимчасовий порядок видалення 
зелених насаджень у населених 
пунктах громади, а також 

внести зміни до показників 
бюджету до фінансового плану 
Комунального некомерційного 
підприємства «Решетилівська 
центральна лікарня» тощо.

У зв’язку із введення на тери-
торії України воєнного стану 
та з військовою агресією Росії 
проти України, 24 лютого Реше-
тилівський міський голова 

Оксана Дядюнова підписала 
розпорядження про перене-
сення позачергової сесії Реше-
тилівської міської ради.

Про проведення сесійного 
засідання у раді повідомлять 
окремим розпорядженням 
міського голови.

Віта ШАФОРОСТ
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«Бандерівські 
смузі для 
путінських друзів»

На тлі повномасштабного 
вторгнення рашистських 
військ на територію Укра-
їни активісти і добровольці 
громади проявили небачену 
єдність. Волонтерська діяль-
ність розгорнута по всіх фрон-
тах: військових, соціальних, 
гуманітарних, психологічних.

Не називаємо цих людей із 
міркувань безпеки, але відда-
ємо належне кожному, хто в цей 
складний час не сидить на 
місці. Група чоловіків, а також 
жінки організувалися для виго-
товлення «бандерівських смузі 
для путінських друзів».

Небайдужі везуть у місце 
дислокації все, що потрібно для 

приготування легкозаймистої 
суміші, а далі — як на конве-
єрі. Відрадно, що допомагати 
і фізично, і матеріально охо-
чих вистачає. Координатор 
цих дій каже, що масштаби 
виробництва  — грандіозні 
й тому кожному, хто полізе 
на нашу землю, буде непе-
реливки. Натомість попере-
джає населення — слід досить 
обережно розповсюджувати 
адреси пунктів збору допомог, 
волонтерських центрів, місця, 
де облаштовують блокпости 
тощо, щоб ця інформація не 
стала відомою окупантам.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Спортзмагання на паузі — 
відновлення чемпіонатів 
після перемоги!

По всій Україні призупи-
нення проведення спортивних 
змагань і тренувань до завер-
шення війни з російськими 
окупантами. До слова, багато 
спортсменів, зокрема, й на 
Полтавщині, охоче вступають 
до лав територіальної оборони, 
щоб захистити свою землю від 
російського агресора.

На жаль, випробування 
на гідність проходять не всі 
спортсмени — минулого тижня 
білорус Кирило Краснєвський 
і громадянин Чорногорії Райко 

Штругар запанікувавши через 
ситуацію в нашій країні, 
викрали автобус Збірної Пол-
тавської області з волейболу 
ВК «Решетилівка» та спробу-
вали втекти за кордон. Однак, 
втікачів вдалося перехопити 
поліції — у легіонерів забрали 
автобус ВК «Решетилівка», 
який знадобиться для більш 
гідних справ, а їх самих від-
правили за кордон іншим 
транспортом.

Віктор БІЛОКІНЬ

Місцеві жінки шиють одяг для поранених, які перебувають у госпіталях
Сьогодні у госпіталях по всій 

країні найкращі медики лікують 
поранених у боях найвідважні-
ших захисників України. Серед 
них є важко поранені, і потреби 
госпіталів постійно зростають.

Станом на 27 лютого 
в Полтавській обласній клі-
нічній лікарні та військовому 
шпиталі в Полтаві отриму-
вали допомогу 29 людей, 26 

зокрема  — із Охтирки, які 
постраждали від окупацій-
них російських військ. Серед 
них — 2 іноземні журналісти. 
9 людей — у реанімації.

Жінки Решетилівки, які 
мають навички шити на про-
мислових машинах, з першого 
дня війни оперативно органі-
зувалися і почали роботу. Вони 
взялися забезпечити наших 

поранених змінним одягом 
наскільки це можливо.

Організаторка цього руху 
Юлія Тіміргалієва розповіла, 
що охочих допомагати дуже 
багато, єдина проблема в тому, 
що не всі можуть працювати 
на виробничих швейних 
машинах. «Ми б могли вико-
нати набагато більше роботи, 
дівчата не шкодують ні себе, ні 

часу, але мусимо діяти в умовах 
комендантської години», — 
каже волонтерка.

Нині більше 50 місцевих 
жінок шиють для поранених 
нижню білизну, штани, фут-
болки, підштаники.

Тканиною у повному обсязі 
волонтерок забезпечив меце-
нат, якого не називають. Тому 
наразі її запас є.

Також жінки долучилися до 
виготовлення маскувальних 
сіток і запрошують приєдну-
ватися усіх небайдужих, хто 
має бодай одну вільну годину 
на день.

Слава Україні! Ми неймо-
вірна нація і перемога обов’яз-
ково буде за нами!

Юлія ГРІНЧЕНКО

Захисники потребують 
фінансової підтримки

Сьогодні, як ніколи, нам 
потрібно максимально долу-
читися до підтримки наших 
військових, які мужньо боро-
нять Батьківщину від ворога. 
Наші земляки роками несуть 
службу і захищають країну. 
Наш земляк Сергій Стратічук, 
бойовий підрозділ якого боро-
нить країну від російського 
агресора, звертається до всіх 
небайдужих із проханням про 
фінансову допомогу.

На сьогодні є нагальна 
потреба нашої фінансової 

підтримки для забезпечення 
медикаментами та іншими 
життєво важливими речами 
наших військових. Якщо ви 
маєте змогу допомогти вій-
ськовослужбовцям, то необ-
хідно переказати кошти. 
Реквізити, за якими можна 
підтримати земляка: 4731 2196 
12 23 3241.

Приємно спостерігати, що 
жителі нашої громади щиро 
підтримують наших військо-
вих і ладні віддавати кошти 
на захист країни. Відколи 

з’явилася інформація про 
необхідність фінансової під-
тримки, кілька десятків зем-
ляків без вагань направили 
кошти захисникам. 

Варто пам’ятати, що 
у розпал війни існує велика 
ймовірність натрапити на 
шахраїв, тому будьте макси-
мально пильними і довіряйте 
лише офіційним джерелам 
інформації, щоб не втратити 
свої кошти.

Михайло ЧУБ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Юлія ПОЛОНСЬКА: «Ми відбудуємо свою 
країну, головне — аби війна закінчилася»!
У ці дні українці тримають 

оборону не лише по лінії 
фронту, у містах та селах 

рідної країни. Війна йде й за 
наші душі — вона підступна, 
гібридна. Російський окупант 
за допомогою пропаганди та 
фейків намагається посіяти 
паніку й страх, зломити опір на 
лінії фронту і в тилу. Тому так 
важливо зберігати спокій, бути 
зосередженим і зібраним. Це 
складно всім та особливо роди-
нам, у яких є діти. Тож звернення 
за психологічною допомогою 
зараз — це норма й необхідність. 
Про те, як заспокоїти свою 
малечу, як вгамувати власний 
стрес і паніку, ми говорили із 
практикуючим психологом та 
соціальним педагогом Юлією 
Полонською. Вона вже 12 років 
працює у Решетилівському ліцеї 
імені І. Л. Олійника, має нави-
чки кризового консультування. 
З початку війни наша землячка 
є психологом-волонтером і разом 
із колегами з інших регіонів та 
лікарями-психіатрами надає 
консультування всім, хто нині 
перебуває в кризі.

— Пані Юлю, психологи — це 
люди зі стійкою психікою, зна-
ють, як реагувати на кризи, на 
стреси, вислуховувати інших 
і давати їм поради. Як ви від-
реагували на початок війни?

Ю. П.: Окрім того, що 
я психолог, я ще й людина — 
мама, дружина і донька. Зви-
чайно, для мене це було великим 
потрясінням. Не скажу, що це був 
шок. Адже фактично у стані війни 
ми знаходимося останні 8 років. 
Тривога тримала й останній 
місяць, як ніби відчувала, що 
станеться. Шоку і ступору не було. 
Просто страх, звичайно, йшла 
рефлексія: «Як тепер далі буде, як 
врегулювати себе, щоб бути стій-
кою і допомогти іншим». Відразу 
написала класним керівникам 
у ліцеї, якщо потрібна допомога 
дітям і батькам, нехай діляться 
моїми контактами — буду підтри-
мувати. Тому не впадала у панічні 
атаки та істерики. Ніколи! Так, 
страх і тривога присутні, бо 
хвилююся за своїх рідних і друзів, 
які у різних місцях. Ми зідзво-
нюємося, постійно тримаємо 
контакт. Але не відчуваєш себе 
в безпеці — це так.

— Чи є якісь засоби від 
тривоги й страху? Особливо 
батькам, які мають дітей: 
свою малечу ті намагаються 
заспокоїти, але собі корвалол 
і валер’янку накрапують.

Ю. П.: Зараз кожен рятує себе 
так, як знає й уміє і зважаючи 
на потреби та особливості орга-
нізму. Є методи більш корисні, 
є не дуже. Але, як говорять мої 
колеги, валер’янка точно нікому 
не завадить. Її можна придбати 
без рецепта і приймати, якщо 
відчуваєте, що не впораєтеся із 

емоціями. Тому що для мам, у кого 
маленькі дітки до 5–7 років, дуже 
важливо, щоб мама була емо-
ційно стійкою. Якщо жінка дуже 
хвилюється, їй важливо знайти 
підтримку — того, кому довіряє, 
хто може заспокоїти й підтримати. 
Це не обов’язково психолог, а та 
людина, котра має на жінку гарний 
вплив. Тому що діти дуже відчу-
вають наші емоції. У понеділок 
сирени двічі нас заганяли у підвал, 
спілкувалася там з людьми. Багато 
хто говорить, що діти саме цього 
віку в істериці. І розумію, що це 
емоційно підкріплено ще й мамою. 
Якщо мама контролюватиме 
себе при дитині й не впадатиме 
в істерику, слідкуватиме, що 
вона говорить, все буде добре. 
Не можна говорити при дитині 
щось на кшталт: «все, кінець, 
ми помираємо, нас бомблять». 
Діти емоційно «заряджаються» 
і їх важко заспокоїти. Тоді й мама 
нервує, і дитина в істериці, а це 
шлях до паніки. Тому дуже важливо 
говорити з дітьми і робити це 
спокійно. Пояснювати: «Так, ти 
чуєш сирени. Вони повідомляють, 
що над нами можуть літати ворожі 
літаки. Але ми зараз заховаємося 
від них. Тримай, ось твоя улюблена 
іграшка». Якщо ви вже у сховищі, 
говоріть зі своїм малюком, не 
соромтеся. Відволікайте, можна 
навіть у «долоньки» пограти чи 
інші руханки. Побільше обіймайте, 
побільше торкайтеся своєї дитини 
за ручки, за ніжки, щоб вона 
вас фізично відчувала. Мама не 
повинна енергетично негативно 
«заряджати» дитину, тому тримай-
теся, випийте валер’янки, підіть 
5 хвилин поплачте у туалеті, але 
щоб дитина не бачила. Щоб зняти 
напругу, поговоріть з кимось, 
вибалакайтеся. Найкращі ліки — 
говорити, не топити в собі страхи, 
знаходити вільні вуха і говорити.

— Як зі старшими дітками, 
з підлітками?

Ю. П.: З ними потрібно 
говорити чесно й відверто, 
не вішати локшину й не сюсю-
кати. Слід говорити правду 

й домовлятися, як діятиме вся 
родина у надзвичайній ситуації, 
розподілити обов’язки, хто 
за що відповідає. Підліткам 
і старшим підліткам потрібно 
вірити й довіряти, бо вони 
дорослі. Особливо зараз, у цей 
момент. Вони можуть навіть 
краще за нас, дорослих, регу-
лювати свої емоції, а часто 
й самі дорослих заспокоюють. 
Бо часто бачу, як син чи донька 
заспокоюють маму в істериці. 
Вони молодці. Потрібно вірити, 
бо наші діти розумні й інколи 
знають краще за нас.

— Під час повітряної тривоги 
була свідком, як маленький 
хлопчик відмовлявся спуска-
тися в підвал. Його вмовляли, 
намагалися заспокоїти, але 
він категорично відмовився 
й упирався. Як у таких ситуація 
діяти батькам?

Ю. П.: Тут потрібно зважати на 
ситуацію. Якщо це той випадок, 
коли тривогу оголошують по всій 
області, проте авіанальотів чи бом-
бувань, на щастя, немає, ракети 
не літають, тобто більш-менш 
безпечно, постійте з малюком 
біля входу. Не вмовляти, а саме 
посидіти, обійнявши малого, дати 
водички і гладити, аби дитина 
заспокоїлася. І щоб двадцятеро 
дорослих не починали наполя-
гати: «Та давай, бігом заходь». 
Дитяча психіка унікальна, вона 
швидко мобілізується і змінюється, 
сама себе регулює, тому так само 
швидко і легко від істеричного 
стану дитина може переходити 
у спокійний. Дайте ці 5 хвилин, 
аби дитина переключилася. 
Усі заходять, а ви біля входу на 
стільчику сидите і заспокоюєтеся. 
Говоримо про те, що малюку 
цікаво, відволікаємо, аби він увагу 
переключив на щось інше.

Якщо ж справді бомблять, 
то хоч дитина й верещить, на 
руки — і побігли до сховища. 
Заспокоювати вже у безпечному 
укритті потрібно.

Діти знервовані, й тут  
потрібно дякувати ще 

й дорослим. Бо хоч сирени 
й звучать, проте обстрілів, на 
щастя, ще немає. Зараз потрібно 
жити кожною секундою. Якщо на 
цей момент все спокійно — зна-
чить все нормально: цілі-здорові, 
руки-ноги на місці, в теплі-добрі, 
інші люди поруч. Якщо дитина 
заснула, у жодному разі її не 
будити. Мама повинна полежати 
поруч. Бо зараз найважливіше 
для малечі — відчувати фізичний 
контакт і найдорожчих маму, 
тата, навіть котика та собачку — 
гуртуємося всі.

— З дорослими так само, як 
і з дітками — побільше обіймів 
та любові?

Ю. П.: Так, фізично потрібно 
торкатися один-одного, 
побільше обіймів і спокійних 
слів. Говорити тихо. Чула, як 
в укритті жінка дуже емоційно 
й голосно говорила. Розу-
мію, що вона спілкувалася зі 
своїм сином, який у Полтаві 
у військкоматі й заспокоює 
маму, що все добре. Вона це «все 
добре» дублювала для присутніх 
так емоційно й голосно, що 
попросила її говорити тихіше. 
Жінка у відповідь: «Я ж як краще. 
Хочу всіх заспокоїти». От у таких 
випадках голосна розмова 
й надмірна емоційність якраз 
не заспокоює. В такі моменти 
потрібно тихіше говорити, тоді 
вас почують і будуть краще 
сприймати. Бо вона ж починає 
заряджати інших людей, які їй 
відповідають агресивно й самі 
починають піднімати голос. 
Отак народжується хаос.

Маєте можливість — пере-
писуйтеся з рідними та дру-
зями. Є нагода зателефонувати 
рідним — подзвоніть, відпо-
відайте на дзвінки. Це зараз 
найголовніше.

— Ще є методи, які дозво-
ляють заспокоїтися?

Ю. П.: Ними зараз інтер-
нет просто майорить. І на 
нашій сторінці психологічної 
служби ліцею у Фейсбуці, яку 
я створила, зокрема. Там багато 
порад для батьків, як регулюва-
тися. Тому заходьте і читайте. 
Якщо ви у ступорі, потрібно 
повернутися до норми, аби 
почали себе відчувати саме 
фізично. Щоб прийти до тями, 
похлопайте себе по руках і по 
ногах, мніть тіло буквально 
до болі. І звісно ж, важливе 
дихання. Коли дихаєш, у мозок 
потрапляє кисень і ти почи-
наєш краще мислити. Тому 
робимо вдих, а видих має бути 
довшим. І так декілька разів. 
Інша вправа: вдих, затримали 
дихання, довгим видихом 
випустили повітря — і знову 
затримали подих. Дихання 
дуже допомагає. Ще потрібно 
постійно пити водичку, ганяти 
вдома чаї. Ну і важливі рідні 
поряд, слова підтримки.

— Пані Юлю, а як мешканці 
громади можуть зверну-
тися до вас за допомогою та 
підтримкою?

Ю. П.: Телефонуйте за номером 
068-18-29-773. На цьому ж номері 
Телеграм. Ще є номер іншого 
мобільного оператора, куди теж 
можна звернутися — 099-980-84-
66. На цьому номері є вайбер. 
Вже рік консультую онлайн, 
якщо вам простіше писати, 
а не говорити, то користуйтеся 
цими месенджерами, я завжди 
відповідаю. Також є моя сторінка 
у Фейсбуці, там можна писати 
у месенджері. Що найбільше 
корисно для батьків з дітками — це 
сторінка «Психологічна служба 
ОЗ Решетилівський ліцей імені 
Олійника». Там багато порад, як 
поводитися з дітками, що робити 
і як один одного підтримувати.

— Після перемоги у вас та 
колег буде багато робити, аби 
вивести земляків із того пси-
хологічного стану, в який нас 
загнала війна?

Ю. П.: Знаєте, українці — дуже 
унікальний народ. Зараз вико-
ристовую екофасилітативний 
підхід у роботі й дуже подобається 
те, як ми дивимося на поняття 
травми. Говорять, що після війни 
ми будемо травмовані. На це 
потрібно зважати не як на щось 
погане, а навпаки, як на те, що ми 
отримуємо вагон досвіду, знань 
і відчуттів на фізичному, психо-
логічному і психічному рівні. Ми 
можемо навпаки використати 
його для того, аби жити на повну 
і побудувати краще життя для себе 
і своїх дітей. Ми вже сильніші, 
розумніші, ми знаємо, що нам 
потрібно й куди нам рухатися. 
Ми єдині, більше можемо, ніж 
раніше. Ми все зробимо, ми — 
сильні. Ми — нація чіпка й дуже 
працьовита, неймовірно любимо 
свою землю. З українцями скільки 
не воюй, а ми все одно паркан 
поставимо і хату побілимо. Ми 
відбудуємо свою країну, головне — 
аби війна закінчилася. А там ми 
вже розберемося і згуртуємося, 
хоча ми вже й так єдині.

— Говорять, що зараз укра-
їнці якраз і отримують бустерну 
дозу щеплення патріотизмом.

Ю. П.: Це точно. Ну, і маски 
вже всі познімали і в перенос-
ному розумінні цього слова, 
і в прямому — ковіду немає, 
ніхто не хворіє. Щеплення ми 
зробили, бо організм у кризі 
мобілізує всі свої сили, виганяє 
все зайве й інорідне, антитіла 
самі працюють. Потрібно його 
і з думок виганяти. Ми — сильні, 
й ця ситуація нас лише ще 
більше загартує. Ці 8 років ми 
були в певному застої, а тепер 
прокинулися і вже не зупини-
мося — тільки вперед і тільки 
на краще. До перемоги!

Настя ТОПОЛЯ
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Історія «скрєп» або як радянський 
режим пустив надгробки людей 
на будівництво колгоспу

За сто з лишком років, як показує наш час, історія «братської» любові 
росіян до нашого народу «не охолонула». І сьогоднішня історія в рубриці 
«Ретроспектива» відносно коротка, але дуже показова та ілюструє 
справжнє відношення росіян до нашої пам’яті і наших людей.

У Решетилівці, на терито-
рії колишнього колгоспу ім. 
Горького, при в’їзді в село 
Хоружі з правого боку були 
розташовані комори та 
ферми. У далекому 1929 році 
на зорі колективізації, в цьому 
селі був створений колгосп 
«18-й Партз’їзд», один із 88-ми 
в Решетилівському районі.

Якраз в цей період Укра-
їною прокотилася хвиля 
закриття і руйнації церков. 
Решетилівський край — один 
із районів області, який чи 
не найбільше постраждав 
від більшовицького свавілля. 
Руйнувалися і цвинтарі. 

Надгробки з мармуру та 
гранітного каменю зривали 
з могил і використовували на 
господарські та інші потреби. 
Радянський пролетаріат не мав 
сентиментів, адже пам’ятники 
могли дозволити собі лише 
«класові вороги» — небідні 
люди із дворян та частина 
заможних селян та козаків.

Тому, у 30-ті роки із одного 
з решетилівських кладовищ 
були використані марму-
рові та гранітні надгробки 
для будівництва двох комор 
вищезгаданого колгоспу. Їх 
встановили як фундамент. 
В кожному кутку встановили 

по надгробку. Всього 8 штук, 
а один лежав поруч — оче-
видно, виявився зайвим. 
Частина цих пам’ятників 
належала дворянській 
сім’ї Базилевських (Василен-
ків). В минулому їхні предки 
були Білоцерківськими та 
Остапівськими сотниками 
Миргородського козацького 
полку. Їх рід згадується і у 
зв’язку з Турбаївським пов-
станням 1789–1793 рр., коли 
місцевих козаків спробували 
покріпачити.

Надгробки дають певну 
інформацію, А саме про свя-
щенника Антонія Павловича 

Базилевського, який наро-
дився 12.12.185? року, а помер 
у січні 1909-го. Ще один 
надгробок, ймовірно, нале-
жав його дружині — Наталії 
Кирилівні Базилевський, яка 
померла 05.05.1914 року на 
34-му році життя. Брат отця 
Антонія — Сергій Павлович 
Базилевський — за даними 
Клірової книги в 1912 році був 
священником Решетилівської 
Архангело-Михайлівської 
церкви села Пащенки. Інший 
Базилевський — Георгій Пота-
пович — був священником того 

ж року в Покровській церкві 
міста Решетилівка. Розібрали 
ще одне прізвище — Серяков 
(Сіряк) Дем’ян Климентович 
народився 01.10.1831 року, 
помер 10.10.1912 року.

Але пам’ять цих людей було 
спаплюжено, а їхні могили зруй-
новано радянськими вандалами, 
які вирішили використати над-
гробки для будівництва хлівів 
та комор. Нині ці надгробки 
знаходяться на території Свято- 
Успенської церкви нашого міста.

Юрій КІСІЛЬ

«Цей день в історії Решетилівщини»: директор Решетилівського 
краєзнавчого музею знайомить громаду із цікавими історичними фактами

Уже кілька років поспіль 
директор краєзнавчого музею 
Решетилівської міської ради 
Юрій Кісіль майже щодня 
знайомить громаду із ціка-
вими історичними подіями, 
що відбувалися на території 
Решетилівщини. У проекті 
під назвою «Цей день в історії 
Решетилівщини» історик 
у мережі Фейсбук ділиться 
світлинами, архівними доку-
ментами та ексклюзивними 
фактами. У час, коли на країну 
напали російські окупанти, 
Юрій Кісіль вважає за необхід-
ність продовжувати вести свою 
рубрику і ділитися знаннями 
із земляками.

«Сьогодні йде широкомасш-
табна війна із зухвалим воро-
гом, який називався сусіднім 
братом. Переможцем в ній 
неодмінно будемо ми. Але 
рубрику „Цей день в історії 
Решетилівщини“ ніхто не ска-
совував. 25 лютого 1960 року, 
на околицях Решетилівки, 
у мікрорайоні Садки було побу-
довано новий продовольчий 
магазин різних товарів. За 
перші два дні роботи було втор-
говано понад 30 тисяч карбован-
ців», — зазначає автор рубрики 
«Цей день» Юрій Кісіль.

Краєзнавець зазначає, що 
багато років досліджує істо-
рію рідної Решетилівщини. 

У його поле зору потрапля-
ють — події, люди, фотогра-
фії, спогади очевидців. Цю 
роботу проводить для того, щоб 
популяризувати історію рід-
ного краю та залишити цінну 
інформацію для майбутніх 
дослідників-краєзнавців.

«Попри війну з РФ ми не 
припиняємо надавати інфор-
мацію про наш Решетилів-
ський край та його знаменних, 
величних людей. Зокрема, 
День 26 лютого в історії Реше-
тилівщини: 2000 року було 
приведено велелюдне свято 
«Проводів Зими і зустрічі 
Весни»; 2004  — рішен-
ням райради Володимиру 

Олександровичу Пащенку та 
Івану Васильовичу Гальченку 
присвоєно звання «Почесний 
громадянин Решетилівсько-
гого району». 2015-го Указом 
Президента «Про відзначення 
нагородами України та особи-
сту мужність і високий профе-
сіоналізм у захисті держаного 
суверенітету та територіальної 
цілосності України, вірність 
військовій присязі наш земляк 
із села Мала Шкурупіївка ст. 
сержант Роман Олександрович 
Діллер посмертно був нагоро-
джений орденом «За мужність 
III ст.», — додає Юрій Кісіль.

Михайло ЧУБ
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ЗНАЙ НАШИХ

Олександр ПАНЕЦЬ: «Ми на власній землі 
й свою землю ворогам не здаємо»!

Темний час  — не для 
страху. Це пора, коли 
особливо добре видно 

світлих людей. Бо в мирний 
час вони поруч із нами, 
займаються буденними спра-
вами — ремонтують дороги, 
шиють на замовлення одяг, 
захищають в суді, керують 
великими компаніями або 
просто варять нам смачну 
каву. Та коли Батьківщина 
опиняється в небезпеці, 
коли злобний кремлівський 
недомірок намагається зрів-
няти із землею Київ, Харків 
чи Охтирку, а разом з ними 
і всю Україну, вони беруть до 
рук зброю, щоб боронити свої 
сім’ї і всю українську родину, 
стають волонтерами, щоб під-
тримувати армію і тероборону. 
Вони поруч з нами, вони — це 
кожен із нас. Про таких людей 
і будемо розповідати, нагаду-
вати, знайомити.

Військові 
звички поруч 
із неадекватним 
сусідом не можна 
забувати

Власника кав’ярні «Аро-
маResh», що у центрі міста 
Олександра Панця добре зна-
ють у громаді. Наше видання 
неодноразово розповідало про 
Сашу і як про ветерана АТО, 
і як про підприємця, його соці-
альні ініціативи, підтримку 
бойових побратимів — бійців 
АТО/ООС. Та навіть якщо ви 
не знаєте його особисто, то 
гуляючи центром міста точно 
зазирали у його кав’ярню. Ще 
декілька днів тому усміхнений 
чоловік варив клієнтам каву, 
здобрював напій молоком та 
вершками, пропонував скушту-
вати екзотичний чай. А зараз 
із бойовими побратимами 
розливає по пляшках «банде-
рівське смузі» для російських 
загарбників і боронить рідну 
громаду в лавах тероборони.

Він народився і все своє 
життя прожив у Колотіях. 
Бути військовим точно не 
мріяв. Зброю взяв до рук, як 
і більшість його ровесників, 
коли призвали до війська на 
строкову службу — півтора роки 
чесно відслужив у Полтаві, 
в Інституті зв’язку в батальйоні 
забезпечення. «Армія для мене 
існувала за принципом: сходив 
у військкомат, відслужив, вико-
нав свій обов’язок — і забув. 
А виявляється, що не забув. 
Бо найгірше — це придурку-
ватий сусід поруч», — натякає 
на бузувіра путіна і його кодло 
Олександр Панець.

Вдруге довелося брати 
зброю до рук вже у 2014 році, 
коли путін відправив на 
Донбас своїх «іхтамнєтів». 
У складі 1-ї окремої танкової 
бригади служив старшим 

водієм-гранатометником 1-го 
гаубичного самохідно-арти-
лерійського дивізіону. Застав 
декілька місяців напружених 
боїв, адже частина земляка 
дислокувалася під Мар’їн-
кою, Красногорівкою, третій 
батальйон якраз прикривав 
ДАП. Далі  — перемир’я, за 
умовами котрого артилерію 
відвели з бойових позицій.

На Донбасі Саша сформу-
вав свою власну українську 
мрію. До війни він працював 
у торгівлі, та на передовій 
знайшов справу до душі. 
Адже у рідному військовому 
підрозділі став заправським 
шатним баристою — варив 
бойовим побратимам каву. 
Ранок починався стандартно: 
доки всі спали, Сашко запалю-
вав костер і заварював міцну 
каву. Якщо напій і вдавався 
слабким, то не з вини баристи, 
бо на фронті часто доводилося 
розчинною кавою. За щастя 
було, коли з волонтерами 
на фронт потрапляла нату-
ральна кава з промовистими 
й жартівливими етикетками — 
«Бандерівська», «Для справжніх 
бандерівців».

«Якщо залишусь 
вдома, зі зброї лише 
сокира та лопата»

Свою мрію Саша й справді 
втілив у життя, коли повер-
нувся додому, а в Решетилівці 
з’явилася «АромаResh», де 
можна було і кавою збадьо-
ритися, і морозивом пола-
сувати, й холодним квасом 
чи фірмовими безалкоголь-
ними коктейлями втамувати 
спрагу. Розвивав власну справу, 

започатковував соціальні про-
екти, долучався до корисних 
ініціатив міської влади.

На Донбасі Олександр 
Панець отримав псевдо 
«Папко», бо військові дії 
якраз майже співпали із 
батьківством. Сьогодні стар-
шому сину Івану вже 11. Рік 
тому кохана дружина Тетяна 
подарувала донечку Златос-
лаву. Милозвучне ім’я обрала 
мама, обоє батьків поміж 
себе жартували: як буде 
доня слухняна — буде Злата, 
а непослуха Славіком вредним 
називатимуть.

Та на світанку 24 лютого 
мирний сон родини перервав 
звук балістичної ракети, 
що пролетіла над будин-
ком Панців.

«Дружина запитала, що 
то було. Коли відповів, що 
балістична ракета, вона спо-
чатку навіть не повірила,— 
розповідає Саша. — Відчули, 
коли пішла вибухова хвиля. 
Приблизно прикинув, що це 
Миргород бомблять — потрібно 
щось робити. Через 10 хви-
лин зателефонував двоюрід-
ний брат. Швиденько встав, 
зібрався, поїхав заправив 
автівку. На заправці вже знали, 
що бомблять аеродроми по 
всій країні. О 6-ій ранку вже 
був у центрі Решетилівки. При-
їхав додому, виніс з погребу 
все зайве, заніс ліжка і зробив 
укриття. Поїхав у військкомат, 
аби відмітитися, і наступного 
дня теж там був. Моя частина 
зараз воює, до війська не 
відправили, залишився 
у територіальній обороні. Як 
відреагувала дружина, коли 
знову взяв зброю до рук? Пла-
кала, звісно. Переконав силою 
аргументів: якщо залишусь 

вдома, зі зброї лише сокира та 
лопата. Сокира — не томагавк, 
далеко не кинеш».

«Розумієш, 
що відступати нікуди»

Олександр Панець разом із 
зятем та двоюрідним братом 
одними з перших потрапили 
в тероборону і вийшли на 
чергування. Довелося заново 
згадувати, як споруджувати 
блок-пости. «Хлопці, які, 
напевно ніколи в житті не 
думали, що матимуть справу 
з армією чи будуть до неї 
причетні, домовилися на 
роботі й пригнали маніпуля-
тор ставити блоки на постах. 
Підприємці підігнали кран, 
допомагали робити дзоти — 
щоб було де «гостей» «зустрі-
чати». Якщо не зустрінемо, то 
просто потім всі ці конструкції 
розберемо. Наробили «банде-
рівського смузі». Нам говорили, 
що не вміємо ним користува-
тися, та зважаючи, як у сусідніх 
областях цілком мирні жителі 
натхненно палять техніку, то 
це дієва зброя навіть у невмілих 
руках»,  — розповідає Олек-
сандр Панець.

Поки говоримо телефоном, 
Саша коментує: «Є приліт. 
Добрячий». Спокійно так 
і по-діловому. І тут розумієш: 
тому факту, що в нас зараз 
у тилу спокійно завдячуємо 
тихій і непомітній роботі ЗСУ, 
тероборони та вітчизняним 
ППО. На запитання про те, 
що тримає зараз  — адре-
налін чи кава — Олександр 
Панець відповідає: «Кавовий 
адреналін. Не пам’ятаю, яке 
сьогодні число і який день. 
Здається, що вже два тижні 
минуло, бо більше не спиш, 
ніж спиш. Лише у понеділок 
двічі по тривозі піднімалися. 
Каву відрами п’ємо. На третій 
день хоч щось почали їсти. І я 
не один такий — он і зять теж, 
і молодший двоюрідний брат. 
Розпачу не було. Розумієш, що 
відступати нікуди. Першу добу 
хвилин 20 спав, підривався від 
кожного шуму й руху. Коли 
отримав зброю — заспокоївся. 
На щастя, і більшість населення 
сприймає цю війну по-іншому. 
Не всі, бо є ще виродки, які 
чекають того п*дара».

«На цій землі 
господар — 
українець»

Решетилівці стали пиль-
ними. Як приклад, один 
із останніх випадків, коли 
тероборону підняли по тривозі: 
місцеві мешканці помітили 
групу чоловіків, що йшла через 
Колотії з рюкзаками. З’ясува-
лося, що то місцеві хлопці із 
сусіднього села, пішки доби-
ралися додому. Зізналися, що 
поки дійшли з Решетилівки до 
Колотіїв, ледь тричі не відгре-
бли по пиці. Тому порадили 
швидше йти, бо четвертого 
разу земляки можуть точно 
не пожаліти.

Місцева громада пильнує. 
А ще вона знову потужно згур-
тувалася. Олександр Панець 
говорить, що решетилівські 
волонтери спрацювали про-
сто на «ура», підтримуючи 
своїх оборонців. За лічені 
дні знайшли такі необхідні 
рації та біноклі, а їх зараз 
в Україні навіть з грошима 
вдень з вогнем не знайдеш. Та 
все необхідне для бійців наші 
волонтери дістають. Чоловік 
зауважує, що все, що відбува-
ється зараз, нагадує початок 
2014 року, коли країна теж опи-
нилася перед лицем російської 
загрози, тільки нині українці 
у стократ стали згуртованіші 
та потужніші.

«Днями прийшов місцевий 
дідусь, хліб під запис купує, 
але пропонує: «Хлопці, при-
ходьте, хоч борщу гарячого 
поїсте», — розповідає Олек-
сандр Панець. — Люди згур-
тувалися — і це великий плюс. 
Москалі мають пам’ятати, що 
на цій землі господар — укра-
їнець. Максимум, що від них 
тут лишиться  — це соняш-
ник у полі. Як сказала жінка 
у Геніченську, на тобі насіння, 
щоб знати, де ти, падлюка 
проростеш. От так воно і є. 
Ми всі тут решетилівські, на 
власній землі: знаємо добре 
кожну ямку й кожен горбик. 
Навіть якщо вони пройдуть, 
партизанити є де і з чим. Ми 
на власній землі й свою землю 
ворогам не здаємо»!

Настя ТОПОЛЯ
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ВІЙНА

УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!  
або Нація, що народжується  або Нація, що народжується  
у пожежі війниу пожежі війни
У володимира путіна був 

«геніальний» план — за 
декілька годин захо-

пити Київ, аби за пару днів 
поставити Україну на коліна, 
примусити капітулювати 
і посадити у президентське 
крісло на Банковій російського 
гауляйтера з числа вірних йому 
маріонеток. Подейкували, що 
для цієї великої мети кремлів-
ський карлик нібито намагався 
витягти з нафталіну ростов-
ського втікача, екс-президента 
януковича. Були й інші потен-
ційні кандидати. Та, як влучно 
назвав свою книгу ще один із 
колишніх керманичів нашої 
держави, Україна таки не Росія. 
Бо тоді як там сотні наляка-
них мітингувальників у Москві 
біжать від одного поліцейського, 
озброєного дубцем, дядьки 
на Сумщині, Херсонщині, 
Харківщині, Чернігівщині та 

Київщині буквально голими 
руками зупиняли танки та БТР.

Та головна гордість — це 
наші ЗСУ. В української армії 
був найвищий рейтинг довіри 
в суспільстві, і вона не підвела. 
Військо, що у 2014 відбивало 
атаки російських найманців 
на Донбасі без опізнавальних 
знаків, взуте ледь не в капці 
на босу ногу, до 2022 року 
перетворилося на професійну, 
добре озброєну та вмотивовану 
армію. Західні союзники вчасно 
підвезли потужні «Джавеліни» 
та «НЛОУ» з «Байрактарами». 
Та головне — ця армія захи-
щає свою країну і свій народ. 
А тому фраза «Віримо ЗСУ» 
звучить в українців і як ман-
тра, як молитва і як непохитне 
переконання.

Народ згуртувався у ненависті 
до путіна і до окупантів й пішов 
партизанити. А ще об’єднався 

навколо свого Президента. 
Донедавна російськомовного 
єврейського хлопця з Кривого 
Рогу путін навіть назвав… 
фашистом. Натомість ідея-фікс 
російського президента захо-
пити Київ чи хоча б висадити 
десант в урядовому кварталі 
столиці і вбити Володимира 
Зеленського лише більше об’єд-
нала українців навколо свого 
глави держави. Тим більше, що 
останній демонструє неабияку 
витримку й мужність, заперечує 
всі фейки про те, що він нібито 
втік з Києва, виходить у прямі 
ефіри, щодня інформує про 
стан справ на фронті, записує 
селфі з Банкової й відмовляється 
від евакуації, що її пропонує 
Держдеп США. Перед лицем 
навали ворога українці забули 
про політичні суперечки, 
заховали політичні прапори 
і зімкнули ряди.

Злочини проти людства
Проте якщо російські 

бійці й тікають з поля бою 
чи здаються в полон, аби 
лишитися в живих, путін 
і генерали шаліють. Адже 
російські окупаційні війська, 
до яких 28 лютого доєднався 
ще один диктатор — прези-
дент Білорусі лукашенко — 
несуть колосальні втрати. 
Статистика станом на остан-
ній день зими свідчить, що 
українські бійці збили 29 
ворожих літаків, 29 гелікоп-
терів, розгромили 191 танк, 
816 бойових броньованих 
машин, 74 гармати, один ЗРК 
БУК, 21 Град, 291 автомобіль, 
знищили 60 цистерн, 3 БпЛА 
ОТР, 2 кораблі, 5 засобів ППО. 
Втрати особового складу 
російських окупантів перева-
лили далеко за 5,5 тисяч.

Тому путін всьому світу 
говорить, що в рамках фей-
кової військової операції 
російські сили наносять 
удари лише по військових 
об’єктах, та насправді оку-
панти ведуть прицільний 
вогонь по дитячих садках, 
школах, лікарнях, житло-
вих кварталах, пологових 
будинках. За 5 днів спротиву 
від рук російських вбивць 
загинуло 16 українських 
дітей. Володимир Зелен-
ський, виступаючи у вівторок 
1 березня в прямому ефірі 
перед Європарламентом, 
запитав, на яких військо-
вих об’єктах могли працю-
вати ці діти, якщо їх було 
безжально розстріляно. 
Аби тиснути на українську 
владу, російські бузувіри 

захопили  Чорнобильську 
АЕС. Застосовують окупанти 
і звичний для путіна план: 
заховатися за спинами мир-
ного населення, аби потім 
прицільно стріляти з-за 
спини по ЗСУ. Тому влада 
попереджає українців в тих 
населених пунктах, де тим-
часово господарюють оку-
панти, особливо в Київській 
області, не вірити фейкам 
про окупацію, не відкривати 
двері незнайомим людям, 
аби не потрапити їм до рук 
у якості живого щита.

Ворог навісніє, обстрілює 
житлові квартали Києва, 
Харкова, маленьку неско-
рену Охтирку на Сумщині 
«градами» та балістичними 
ракетами, намагається 
зрівняти із землею Іван-
ків, Боярку, Бориспіль, аби 
дістатися до Києва. Під час 
нападу на Гостомельський 
аеропорт було зруйнованого 
гордість української авіації — 
літак-важковаговик «Мрію». 
У вівторок 1 березня з’явилася 
інформація про те, що росій-
ські війська готують авіаудар 
по найголовнішій святині 
українського народу з часів 
Київської Русі — собору Софії 
Київської. Таку інформацію 
отримала Українська гре-
ко-католицька церква. Також 
окупанти у столиці б’ють по 
Національному заповіднику 
Бабин Яр, намагаючись зруй-
нувати телевізійну вежу, що 
розташована поряд із масо-
вим захороненням жертв 
геноциду. І хто ж в такому 
випадку справжній нацист?..

Про другу армію світу
Міф про другу в світі армію, 

як себе гордо величали росі-
янці, в Україні розсипався 
вщент. Офіцери переконали 
російських солдатів у тому, що 
їх в Україні будуть зустрічати 
хлібом-сіллю та квітами. Вони 
цього й чекали, а натомість ЗСУ 
і пересічні українці їх товчуть, 
як мак у ступі. Російська влада 
традиційно кинула своїх воїнів, 
мов гарматне м’ясо. І після 
перших же боїв ті почали 
здаватися.

Перших полонених почали 
затримувати у перший же день 
нападу. Спершу затримали двох 
російських військовослужбов-
ців мотострілкового полку. 
Пізніше у полон військовим 
Збройних сил України під 
Черніговом здався розвідуваль-
ний взвод 74 мотострілкової 

бригади Росії. Та це були перші 
ластівки. З дня на день кіль-
кість тих, хто не хоче помирати 
за путіна лише зростає. Хто 
катається на БТР-і навколо села, 
аби випалити весь дизель і не 
йти воювати далі, двоє «бій-
ців» на Харківщині прийшли 
з каністрами по дизпальне 
прямо у поліцейський відділок. 
Залишені без харчів та палива, 
російські солдати залишають 
техніку й пішки марширують 
у бік російського кордону. Ну, 
а про ставлення генералів до 
солдатів: у понеділок у мережі 
з’явилося відео, як україн-
ський військовий влаштував 
«розпаковку» російського 
сухпайка. Все, запаковане 
у красиву картонну коробку, 
виявилося простроченим їдлом 
з терміном придатності до 2015 

року. У телеграмі було створено 
спеціальний канал «Котлета 
по-київськи», де публікують 
фото та відео взятих у полон 
рашистів. Станом на 1 березня 
у списку було 170 осіб.

Українська земля горить під ногами рашистів
Суми і Гостомель під Киє-

вом прийняли у перший день 
вторгнення найжорстокіший 
удар. Гостомель, де знаходиться 
аеродром держпідприємства 
«Антонов», був для росіян 
стратегічним об’єктом. Його 
загарбники планували вико-
ристати як плацдарм для масо-
ваного наступу на Київ — тут 
повинні були сідати десантні 
та вантажні літаки окупанта. 
Таке завдання мав виконати 
перший російський десант, 
який висадився на летовищі. 
Проте за два дні боїв ЗСУ роз-
громили десантників, трішки 
переоравши снарядами саме 
летовище, а відтак зробили його 

непридатним для посадки літа-
ків. Так що 25 лютого декілька 
російських бортів із десантни-
ками замість Гостомеля виму-
шені були сідати у білоруському 
Гомелі, а елітні десантники — 
добиратися до столиці своїм 
ходом через Чернігів. Зрозуміло, 
що і там їх ніхто не чекав.

Не по зубах агресору виявився 
не лише місто-герой Київ, а й 
Харків, Суми, Херсон, Маріуполь 
чи навіть маленька Охтирка. 
Ворогу не вдається втримувати 
населені пункти, бо як свого 
часу у фашистських агресорів, 
у рашистів так само горить 
земля під ногами. Якщо вони 
й входять у місто, рапортуючи 

про здачу та захоплення, за ніч 
чи пару днів ЗСУ та тероборона 
вибивають окупантів з міста. Бої 
йдуть, як у Другу світову — за 
кожен клапоть рідної землі, яку 
українці не віддають без бою.

Не будемо переповідати всю 
хронологію подій цієї війни. 
Напевно, що ви, як і ми, уважно 
стежите за всім, що відбува-
ється у країні, у соцмережах та 
на телеекранах. Тим більше, що 
вітчизняні телеканали об’єдна-
лися в єдиний інформаційний 
фронт, змінюючи один одного 
на варті в ефірі телемарафону 
«Ми сильні», де повідомляють 
найсвіжіші новини з усіх міст 
та районів бойових дій.
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Все буде Україна!
Ук р а ї н а  б о р е т ь с я . 

І Полтавщина також, забезпе-
чуючи надійний тил сусіднім 
регіонам, що прийняли на 
себе увесь жах російського 
військового удару. На час 
війни вся повнота влади пере-
дана обласній воєнній адмі-
ністрації на чолі з Дмитром 
Луніним. Голова обласної 
ради Олександр Біленький 
надає посильну допомогу, 
він — на своєму робочому 
місці, як сам зауважує, вико-
нує поставлені завдання 
військової адміністрації 
і щоранку інформує про це 
у відеозверненнях до земля-
ків. Пам’ятаємо, що живемо 
у час війни, тому більше 
інформації й не шукайте 
у соцмережах  — ворог не 
спить, а на Полтавщині й так 
щодня поліція, СБУ, бійці ЗСУ 
та тероборони затримують 
диверсантів.

Рідна Решетилівка живе 
й працює в умовах військо-
вої агресії. Але ми тримаємо 
стрій. При міській раді ство-
рено волонтерський штаб, 
який надає посильну допо-
могу мешканцям громади, 

підтримує бійців сформо-
ваного загону тероборони, 
відправляє допомогу до 
полтавських шпиталю та 
лікарень  — вона потрібна 
нашим пораненим бійцям 
і біженцям з охоплених вій-
ною міст. Роботу координує 
міський голова Оксана Дядю-
нова. Зараз у неї відчутно 
побільшало роботи, проте 
ця мужня жінка рук не опу-
скає. Вона сама свого часу 
рятувалася від війни на Дон-
басі та російських снарядів. 
«Інфраструктура громади 
працює, ми працюємо, все 
працює. Життя продовжу-
ється, і ми докладаємо всіх 
зусиль для перемоги нашої 
України! — зауважує Оксана 
Анатоліївна. — Я закликаю 
кожного з вас зберігати спокій 
і тримати голову холодною! 
Не дезінформувати один 
одного різними чутками 
та плітками. Це для ворога 
тільки плюс. Дякую кожному 
за небайдужість, згуртова-
ність і силу духу! Все буде 
Україна!»

Настя ТОПОЛЯ

Назад — у середньовіччя
Через війну проти України 

Росія перетворюється на краї-
ну-парію. Бо Україну підтримує 
увесь світ і впроваджує санк-
ції. Президент США оголосив 
про  запровадження  санкцій 
проти найбільших банків Росії, 
зокрема ВТБ, та її секторів еко-
номіки. Вашингтон також обме-
жить здатність РФ проводити 
операції зокрема з доларами та 
євро, розширив санкції проти 
російських еліт та скоротив на 
50% імпорт Росією високотех-
нологічної продукції. Велика 

Британія заявила, що повністю 
заморозить активи другого за 
величиною російського банку — 
ВТБ. Крім того, сума грошей, 
яку громадяни Росії зможуть 
покласти на свої банківські 
рахунки у Великій Британії, буде 
обмежена. Аналогічні заходи 
буде введено і щодо Білорусі.

Усі країни ЄС  підтри-
мали відключення Росії від 
SWIFT, що обмежить цій країні 
доступ до світових фінансових 
ринків. Це спричинить удар 
по економіці країни. Путін 

догрався до того, що Німеч-
чина оголосила про надання 
Україні протитанкової зброї 
та «Стінгерів». Федеральний 
уряд Німеччини, який тиж-
нями опирався поставкам зброї 
в Україну, схвалив рішення 
надати ЗСУ тисячу одиниць 
протитанкової зброї та 500 
зенітних ракет Stinger.

Туреччина  закрила про-
хід у Чорне море для військо-
вих кораблів Росії. За словами 
Президента Зеленського, вона 
також надасть Україні військову 
і гуманітарну допомогу. Очіль-
ниця Єврокомісії Урсула фон дер 
Ляєн оголосила, що ЄС закриває 

свій повітряний простір для 
російських авіакомпаній, фінан-
суватиме постачання зброї Укра-
їні та заборонить прокремлівські 
ЗМІ. Власне, з понеділка 28 
лютого майже все європейське 
та північноамериканське небо 
вже закрите для російських авіа-
компаній. Це зробили 32 країни. 
«Росію скинули з неба», — про-
коментував міністр закордон-
них справ Дмитро Кулеба. Тож 
замість Нью-Йорка чи Парижу 
росіяни тепер можуть сміливо 
мандрувати хіба на Магадан.

І цього ж дня президент 
Володимир Зеленський під-
писав заявку на вступ України 
до Європейського Союзу за 
спецпроцедурою. До цього 
заяви з вимогою доєднати 
нашу державу до ЄС озвучив 
прем’єр Словаччини. А вже 
1 березня Європарламент 

схвалив українську заявку, 
далі — процес ратифікації. 
Тобто те, чого так боявся путін 
і через що він власне й напав 
на Україну — вступ нашої кра-
їни до Європейського Союзу 
та НАТО — він сам власними 
руками й пришвидшує. 
Натомість російські хокейні, 
футбольні та баскетбольні 
команди і збірні викидають 
зі всіх чемпіонатів та міжна-
родних змагань, Метрополі-
тен Опера розриває контракт 
із російськими артистами, 
міжнародні компанії йдуть 
із російського ринку. Навіть 
Китай у прямому ефірі своїх 
телеканалів транслює кадри 
з охопленою війною України 
й називає речі своїми іме-
нами, тобто говорить про 
російську агресію проти нашої 
держави.

«Російський військовий корабель, йди на…»
Та у цій боротьбі народжу-

ється нова нація із потужною 
армією і справжні легенди, що 
захоплюють світ. У перший 
день війни окупанти 
напали на острів Зміїний 
й звернулися до українських 
прикордонників зі словами: 
«Я русский военный корабль. 
Предлагаю сложить оружие 
и сдаться во избежание кро-
вопролития и неоправданных 
жертв. В противном случае по 
вам будет нанесен бомбовый 
удар». Наші бійці відповіли 
коротко і зрозуміло агресору: 
«Російський військовий 
корабель, йди на х…». Три-
надцятьох прикордонників 

майже весь день обстрілювали 
з військового катера, острів 
«прасувала» бойова авіація. 
Є інформація, що українські 
прикордонники таки вижили 
і потрапили в полон до росіян. 
Проте їхня фраза про росій-
ський військовий корабель 
стала мемом і цитатою не 
лише для українців, котрі 
посилають за адресою 
цього корабля усіх рашистів 
і встановлюють борди з цим 
написом по містах і селах, а й 
у всьому світі.

25 лютого морський піхо-
тинець з Тернопільщини 
пожертвував власним жит-
тям, щоб виконати бойове 

завдання. Військовий підірвав 
міст на Херсонщині разом із 
собою, щоб зупинити колону 
російських танків.

З першого дня війни небо 
столиці від окупантів захищає 
майже міфічний льотчик-ас, 
якого охрестили «Привидом». 
Станом на вівторок 1 березня 
герой вже знищив 20 ворожих 
літаків.

Днями Полтавщина втра-
тила свого Героя  — одного 
з кращих асів у світі, мирго-
родського військового льот-
чика, полковника Олександра 
Оксанченка, який загинув 
в повітряному бою, відволі-
каючи на себе ворожу авіацію… Олександр Оксанченко
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ОГОЛОШЕННЯ
ПРИВАТНІ  
ОГОЛОШЕННЯ

Тел. (050) 675-07-36

КУПОН ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ
Текст оголошення

Телефон / Адреса
Прийом купонів здійснюється у пункті продажу газет за адресою:  
вул. Покровська, 1 (Універмаг, 1 поверх).

РешетилівщинаUA

НЕРУХОМІСТЬ
 ■ Продам 2-кімнатну 

квартиру, 1 поверх, інд. 
опалення, 43 м2, Решетилівка. 
Тел. 068-887-59-38

 ■ Продається з/д 0,16 га на 
якій знаходиться флігель 6х6, 
цегляний погріб, садок.  
Тел. 067-456-92-54

 ■ Продам будинок 
в с. Покровське. Є газ, 
вода, сад, город, без боргів, 
приватизоване. Документи 
в порядку. Тел. 097-168-86-95

 ■ Надам дві ділянки разом 
або окремо. Добротний буд. 
60 м2 в центрі с. Жовтневе, 
Решетилівського р-ну, та 
з/д 40 с. в г. Підгорянка, є газ, 
старі будівлі, асфальт до 
будинку. Ціна договірна.  
Тел. 095-354-32-85

ЖИВНІСТЬ
 ■ Куплю кнура на м’ясо.  

Тел. 095-914-64-97
 ■ Куплю теля.  

Тел. 063-849-93-40
 ■ Продам нутрії-самці 11 міс. 

і 7 міс., самочки 7 міс. ж/в. 80 
грн за кг. Тел. 066-809-45-78

РІЗНЕ
 ■ Продам цибулю. Кущівка, 

велика голландської селекції,  
чиста, в сітках по 17 та 20 
кг. Можна в роздріб! Є і на 
посадку біла та кримська. 
Село Лобачі! Тел. 099-062-48-
93, 050-98-31-891

 ■ Віддам у користування 
огород біля річки 
у Решетилівці. Виораний. 
Тел. 050-19-21-003

 ■ Продам ел. газовий котел 
«Феролі» б/в (Італія).  
Тел. 066-809-45-78

 ■ Продам кукурудзолущилку, 
січкарку (радянську).  
Тел. 063-849-93-40

 ■ Продам 
зерносінобурякоподрібнювач, 
редуктор, кукурудзолущилку, 
ел. двигун, насос водяний, 
компресор. Тел. 095-914-64-97

 ■ Продам ел. 
кормотравоподрібнювач 2800 
обертів. Тел. 066-809-45-78

 ■ Продам кущі чайної 
троянди. Тел. 095-561-31-81

 ■ Продам пшеницю 1 ц.  
Тел. 095-561-31-81

 ■ Продам цибулю-кущовку 
королівську. 30 грн за кг.  
Тел. 095-126-78-22

 ■ Продам мотоцикл 
ІЖ-Юпітер-3К з коляскою, 
1976 р.в. на ходу, задовільний 
стан. Тел. 050-989-05-02

 ■ Продам костюм «Афганка», 
комплект (зммовий і літній 
варіанти), р.50/4, новий.  
Тел. 050-989-05-02

 ■ Куплю електродвигун 
(можна неробочий), редуктор. 
Тел. 098-389-76-99

Замовити привітання та розмістити 
оголошення у газеті можна 
електронною поштою  
resh_ua@ukr.net 

та за номером  
телефону  
050-675-07-36

Решети
лівщина

UA

Приватне підприємство «ПРИВАТ.ЗЕМ»  
пропонує якісні та швидкі послуги із 
землеустрою,
а саме : розробка проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, технічних 
документацій із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
технічних документацій із землеустрою щодо 
поділу (об’єднання) земельної ділянки, розробка XML, допомога у присвоєнні 
земельним ділянкам кадастрових номерів, представництво у судах із 
земельних спорів і т.д. 

Звертатись за телефоном:  
(050) 249-10-64, Жанна Олександрівна

Передплата на 1000₴ від «ЄПідтримка»
Як отримати 1000₴ за вакцинацію та використати 

їх для передплати періодики?! Покрокова інструкція.
З 7 лютого 2022 року отриману 1000₴ державної 

допомоги вакциновані від COVID-19 українці тепер 
зможуть витратити на передплату періодичних 
видань. Це чудова новина, адже саме друковані 
ЗМІ є джерелом інформації та каналом комунікації, 
виступають як форум, що сприяє соціальній 
взаємодії та спілкуванню, своєрідним вікном у світ 
нового. Їх традиційна роль постійно зростає.

У нас широкий вибір цікавих видань — це 
понад 3500 індексів. Серед переліку різні популярні 
видання, місцева преса, періодика для дітей, 
тематичні видання, довідники, каталоги, тощо.

Скористатися 1000₴ за вакцинацію, щоб 
передплатити дуже просто.

Це можна зробити на сайті Укрпошти, через 
сервіс «онлайн передплата».

Для оформлення замовлення необхідно зробити 
4 простих кроки:

Крок 1. Зайдіть на https://peredplata.ukrposhta.
ua/ та оберіть необхідне видання. Знайти видання 
можна за назвою, передплатним індексом, 
тематикою.

Крок 2. Вкажіть період, упродовж якого хочете 
отримувати видання.

Крок 3. Оформте замовлення, вказавши поштову 
адресу доставки, ПІБ замовника, номер телефону, 
e-mail, а також зазначте спосіб оплати картки — 
«ЄПідтримка» чи Visa/Mastercard

Крок 4. Зазначте реквізити карти «ЄПідтримка» 
та проведіть оплату, натиснувши «Оплатити».

Якщо Ви ще не отримали картку «ЄПідтримка» 
це можна зробити наступним чином:

Відкрийте віртуальну або пластикову картку 
«ЄПідтримка»

На даний момент зробити це можна в таких 
банках: Monobank, Альфа-банк, Укргазбанк, А-банк, 
Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, Банк 
Восток, izibank.

Якщо у вас вже є рахунок в котромусь із 
вищезазначених банків, процес займе декілька 
хвилин. Просто зайдіть в банківський мобільний 
додаток (не забудьте перед цим його оновити) 
і знайдіть послугу відкриття картки «ЄПідтримка». 
Подайте заявку — і віртуальна картка з’явиться 
у додатку.

Якщо ж ви не є клієнтом цих банків, 
рекомендуємо сходити до відділення банку або 
ж відкрити рахунок дистанційно, якщо банк дає таку 
можливість. Щодо пластикової картки «ЄПідтримка», 
то зараз її можна відкрити в Monobank (замовити 
онлайн з доставкою до Нової пошти), А-банк 
(у будь-якому відділенні банку або дистанційно — 
у додатку ABank24) і Альфа-банк (з паспортом та 
ІПН звернутися до найближчого відділення банку 
або, якщо ви вже маєте віртуальну картку, замовити 
доставку через мобільний додаток).

2. Подайте заявку на отримання коштів у «Дії».
Встановіть додаток «Дія» і згенеруйте 

сертифікат вакцинації, якщо раніше цього не 
зробили. Перейдіть в додатку у розділ «Послуги» 
і виберіть пункт «єПідтримка». Вкажіть банк, 
підтвердіть, що вам є 18 років — і протягом двох 

днів гроші потраплять на ваш рахунок.
3. Виберіть видання на сервісі «онлайн 

передплата», оплатіть замовлення та 
насолоджуйтеся.

Оберіть видання на сайті Укрпошти згідно 
вищезазначеної інструкції. Вкажіть реквізити 
своєї картки єПідтримка та підтвердіть операцію. 
Готово! Самі бачите — нічого складного. Тож не 
бійтеся зв’язуватися з тисячею за вакцинацію — це 
все швидко і дуже просто. Замовляйте улюблені 
періодичні видання!

Більш детальна інформація на сайті https://e-
aid.diia.gov.ua/

Найпоширеніші запитання,  
що виникають у передплатників

Що можна передплатити на 1000₴?
Ми пропонуємо дуже широкий асортимент 

періодичної преси на різний смак — газети, 
журнали, довідники, енциклопедії тощо як 
загальнодержавні, так і місцеві видання. Також 
можна обрати видання по передплатному індексу, 
за назвою або тематикою. З нагоди Дня народження 
Укрпошти можна передплатити акційні видання 
за зниженими цінами до 20% на обрані видання.
Які видання та на який термін можна 
передплатити на 1000₴? 

Ви можете оформити передплату з поточних 
місяців 2022 року на будь-які видання на ваше 
уподобання, термін передплати від одного та 
більше місяців у рамках наявних коштів на картці 
«ЄПідтримка».
В який термін можна витратити кошти з картки 
«ЄПідтримка»?

На витрату 1000₴ є чотири місяці з моменту 
зарахування коштів на картку «ЄПідтримка». Якщо 
через 4 місяці від дня отримання коштів на картці 
залишаються невитрачені кошти, вони повернуться 
до державного бюджету. Тож не зволікайте і встигніть 
витратити всі виділені кошти на цікаві видання.
Чи можна витратити кошти у декілька платежів, 
а не всі одразу?

Так. Можна оформити декілька замовлень 
в рамках доступного залишку коштів на картці 
«ЄПідтримка», щоб вкластися у термін 4 місяці 
з моменту зарахування коштів на картку. Ліміт за 
оплатою періодичних видань карткою «ЄПідтримка» 
дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати 
будь-яке улюблене видання вартістю до 1000 грн.
Як діяти, якщо сума до сплати понад 1000₴?

Наразі доплатити з інших коштів за таке 
замовлення не можливо. Але ви можете розділити 
обрані періодичні видання на два замовлення, 
щоб одне з них відповідало сумі коштів на картці 
«ЄПідтримка».
Чи можна оплатити замовлення карткою 
«єПідтримка» при оформленні передплати 
у будь-якому поштовому відділенні?

Ні, поки що це не можливо. Оплату слід 
здійснити на нашому сайті, одразу при оформленні 
онлайн замовлення на передплату. Найближчим 
часом клієнти матимуть таку можливість.

З метою популяризації професії рятувальника інформуємо 
випускників 2022 року, про те що проводиться відбір 

кандидатів до вступу у вищі навчальні заклади цивільного 
захисту за державним замовленням, це:

(для випускників 11 класів)
Національний університет цивільного захисту 

України (м. Харків) у тому числі його структурний 
підрозділ — Черкаський інститут пожежної безпеки 
імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України — провідний 
вищий навчальний заклад Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, який акредитовано 
за IV рівнем, оголошують прийом на денну форму 
навчання за рахунок державного замовлення за 
спеціальностями «Пожежна безпека» та «Цивільна 
безпека».

(для випускників 9 класів)
Ліцей цивільного захисту Вінницького вищого 

професійного училища Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльностіпроводить 
набір для здобуття повної загальної середньої 
освіти та допрофесійної підготовки у сфері 
цивільного захисту. На навчання до Ліцею 
приймаються діти громадян України, віком до 16 
років, які мають базову загальну середню освіту 
(закінчили 9 класів). Термін навчання 2 роки.

Бажаючі навчатись у даних навчальних закладах 
звертаються до підрозділів ДСНС України за місцем 
постійного проживання з 1 січня до 1 травня року 
вступу. (Додаткову інформацію можна отримати за 
адресою: м. Решетилівка, вул. Червонопартизанська, 
5 тел. 2-18-64).

Дорого куплю соняшник. 
Тел. (066) 922-21-11

Супутникові  
антени.  
Встановлення.  
Ремонт. Тел. 2–19-58,  
(066) 932-15-57, (093) 107 57 77

Продам 
фермерських 

курей-несучок 
вирощених 

на домашніх 
кормах, 

різного віку. 
Несуть крупні яйця.  

Доставка безкоштовна.  
Тел. (066) 162-36-14,  

(068) 469-84-32

Куплю дорого корів, 
биків, телиць, кіз, цaпів, 
баранів, проблемну худобу. 
Цілодобово.  
Тел. (097) 756-25-25,  
(099) 343-31-00

Натяжні стелі.  
Тел. (066) 882-48-81

Вантажні 
перевезення. 
Газель до 2 тонн  
Тел. (099) 781-90-61

Натяжні стелі.  
Тел. (066) 882-48-81

Куплю телят, корів, биків, кіз, 
коней. Дорого. Термінові виклики. 
Цілодобово. Тел. (099) 959-78-22,  
(067) 983-01-96

Побутова техніка б/в із Європи: 
морозильні камери, холодильники, 

пральні-машини-автомати, велосипеди. 
Широкий асортимент в наявності  

та на замовлення.  
(068) 337-77-76, (095) 383-46-65,  

(097) 284-60-66

Вироби з металу  
Гаряча та холодна 
кованка. Вигоровлення 
комплектуючих до 
с/г техніки  
Тел.(099) 333-41-08, 
(098) 903-65-41

МЕБЛІ
шафи-купе, кухні,  
матраци, дивани 
зборка, доставка 
Тел. (063) 842-87-58,
(095) 835-67-57

Магазин
«ШАХ»

Ремонт м’яких меблів.  
Тел. (095) 32-28-569 

Олександр

ПП Зайцев.  
Ремонт холодильників 
та морозильних камер. 
Вдома у замовника.  
Тел.(050) 136-70-13,  
(098) 305-27-67, Сергій
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ПОРАДИ

СТРАВА ТИЖНЯ

Форшмак 
з яйцями-пашот

Разом готувати і балувати 
своїх  рідних чимось 
смачненьким  — ось що 
радять робити психологи 
у стресових ситуаціях, як 
от зараз. А серед продуктів, 
які допомагають знизити 
тривожність, шеф-кухарі 
називають рибу, що містить 
жирні Омега-3 кислоти. 
І смачненьке, аби заспокої-
тися, можна приготувати зі 
звичайного оселедця.

Інгредієнти: 500 г філе осе-
ледця, 3 яйця  пашот, 
1 маленька цибуля, 2 ст. л. олії

Якщо у вас цілий оселе-
дець, очистьте його, видаліть 
нутрощі, відріжте голову та 
хвіст і розберіть на філе. За 
допомогою пінцета прибе-
ріть всі кісточки з філе. Якщо 
купили готове філе оселедця 
в олії, промокніть його папе-
ровим рушником, щоб при-
брати зайву рідину. Якщо філе 
оселедця солоне, за бажанням 
можете попередньо замочити 
його в молоці в пропорції 
1:1 — 500 г оселедця та 500 
мл молока. Також можна 
використовувати звичайну 
чисту воду для замочування.

Зваріть 3 яйця пашот. 
У сотейнику закип’ятіть 
воду, яйце вбийте в миску. 
Робіть це акуратно, щоб не 
зашкодити цілісності жовтка. 
За допомогою ложки зробіть 
в сотейник вирву та влийте 
яйце з миски в центр вирви. 
Акуратно перемішайте лож-
кою, щоб воно не прилипло до 
дна. Варіть яйце 4 хвилини, 
щоб білок став пружним, 
а жовток не встиг повністю 
приготуватися. Потім діс-
таньте шумівкою та викладіть 
на паперовий рушник, щоб 
увібралася вода. Те саме зро-
біть і з двома іншими яйцями. 
Дуже важливо готувати яйця 
пашот по черзі. Вони повинні 
повністю остигнути.

Очистьте 1 цибулю та роз-
ріжте на 4 частини. За бажан-
ням використовуйте червону 
цибулю. Якщо ви вимочували 
оселедець у молоці або воді, 
промокніть його паперовим 
рушником і пропустіть через 
м’ясорубку. Потім пропустіть 
яйця пашот і цибулю. Всі 
інгредієнти перемішайте та 
заправте 2 ст. л. олії. Подавайте 
на грінках з чорного хліба.

Лайфхаки, що збережуть 
життя у військовий час

Живемо у непростий час, 
тож і нинішні наші поради 
будуть не стандартні — на злобу 
військової доби. Рідна громада 
за останні декілька днів уже 
звикла жити за графіком пові-
домлень про повітряну тривогу 
та ракетні обстріли. Сирени, 
на жаль, лунають далеко не 
скрізь — навіть полтавці скар-
жаться, що в обласному центрі 
попереджувальний сигнал 
чутно не у всіх мікрорайонах. 
Тому вкотре радимо стежити 
за офіційними сторінками 
у Фейсбук Решетилівської місь-
кої ради та міського голови 
Оксани Дядюнової.

Ще один важливий канал 
зв’язку — у месенджері Телеграм. 
Завантажте його у телефон, 
якщо ще цього не зробили, 
і знайдіть у пошуковику канал 
«ДСНС ПОЛТАВА СИРЕНА». Це 
офіційний канал Державної 
служби з надзвичайних ситу-
ацій у Полтавській області, де 
оперативно повідомляється 
про повітряну тривогу та її 
відбій у населених пунктах 
Полтавщини. Не ігноруйте 
повідомлень про тривогу — 
як показав досвід Києва, Хар-
кова, Сум та решти міст і сіл, 
що зазнали обстрілів ворога, 
сирени рятують життя. Тож 
почувши їх  — спускаємося 
в укриття, підвали чи погріб.

Облаштовуємо 
безпечне сховище

Якщо ви ще не встигли 
облаштувати укриття, зробіть 
це за найменшої нагоди, не 
легковажте порадами. Заодно 
згадуємо ази цивільної обо-
рони, якщо таку вивчали.

Незалежно від розміру, всі 
підвальні вікна, якщо вони є, 
слід забарикадувати мішками 
з піском, землею, будівельним 
сміттям.  За браком мішків 
можна використати наво-
лочки, різні чохли, зав’язані 
вузлом великі шматки тканини 
тощо. Додатково такі бари-
кади можна зміцнити шаром 
насипаного зверху ґрунту або 
чимось іншим, що не горітиме 
і не гнитиме. Це дасть змогу 

захиститись від куль та улам-
ків, що летять ззовні. Барика-
дувати вікна потрібно так, щоб 
не залишити себе без змоги 
скористатись запасним вихо-
дом та зберегти їх як джерело 
надходження свіжого повітря, 
а також щоб ви могли вивести 
назовні димар. 

Пам’ятайте, що звернені 
до вулиці стіни більш враз-
ливі до обстрілу, ніж звернені 
у подвір’я, тож розташовува-
тися краще з тилу споруди. 

Подбайте про місце для сну. 
Підійдуть полиці такого роз-
міру, щоб на них могли сидіти 
або лежати люди. Дошки на 
підлозі додадуть комфорту 
й захищатимуть ноги від 
холоду. Стіни можна утеплити 
фанерою чи елементами ста-
рих меблів, навіть килимами 
чи ковдрами — аби вам було 
комфортно. Стара розкладачка, 
рибацькі стільчики, табурети, 
навіть лежаки — спускайте все 
це у підвал разом зі спальни-
ками та ковдрами.

«Цивілізуйте» сховище. 
Там має бути тепло та 
світло. З метою зменшення 
площі обігріву, доцільно роз-
ділити простір на житлову 
і нежитлову частини. Якщо обі-
грівати все приміщення важко, 
спорудіть укриття у вигляді 
намету, в якому тепло можна 
буде підтримувати навіть 
диханням осіб, які там пере-
бувають. Їжу можна готувати 
на пристосованих під різне 
пальне примусах (продаються 
як спорядження для походів), 
дизель-генератор надасть змогу 
освітлювати та опалювати раді-
аторами приміщення.

Заздалегідь подбайте про 
запас пального для генератору, 
запас їжі та води. Воду потрібно 
брати із розрахунку не менше 
2 літрів на день на одну особу, 
їжу — таку, що не потрібно 
додатково готувати. Горіхи, 
протеїнові батончики, чор-
ний шоколад, сублімована 
їжа, печиво.

Окрім теплих речей, води та 
продуктів, в укриття необхідно 
взяти з собою аптечку. Складіть 
все необхідне у спеціальну 
сумку або косметичку. Якщо 

у вас є хронічні захворювання 
і ви приймаєте систематичне 
лікування, не забувайте взяти 
ліки із собою. В аптечці має 
бути все найнеобхідніше — 
пластирі, ліки на випадок під-
вищеної температури, болю, 
алергії, кишкової інфекції, 
захворювань очей.

Які запаси 
підготувати вдома?

Більшість із нас вже відвикла 
робити закупи на тиждень. 
Проте в умовах воєнного часу, 
коли запроваджується комен-
дантська година, інколи — на 
декілька діб, краще зробити 
невеликі запаси поживних 
харчів, які довго зберігаються. 
Зокрема, такими продуктами 
є: перлова, гречана крупи; дов-
гозернистий рис; сухі овочеві 
напівфабрикати; вермішель; 
вівсяні пластівці; консерви, 
тушонка; згущене молоко; чай, 
кава; цукор, сіль тощо. Але 
не купуйте продукти вели-
кими партіями, щоб потім не 
довелося викидати зіпсовані 
харчі. Ну й ажіотаж не варто 
створювати.

Як підготуватися 
до відсутності газу 
та електрики?

Продумайте про всяк випа-
док альтернативні способи 
обігріву, освітлення, приго-
тування їжі.

Обігрів. Якщо немає опа-
лення, можна, як і в підвалі, 
розтягти намет у кімнаті, заче-
пивши за меблі, a6o згадати 
дитинство і зробити «дитячий 

будиночок» чи «халабуду» із 
ковдр. Потрібно зменшити 
об’єм простору, в якому ви 
перебуваєте, до такого розміру, 
щоб його можна було зігріти 
людським теплом, i щоб усі 
могли там поміститися.

Приготування їжі. Вам може 
допомогти газовий пальник 
з балонами, туристична піч, 
примус тощо.

Освітлення. Запасіть ліх-
тарики із сонячними батаре-
ями чи динамо-ліхтарі, свічки 
тощо. Якщо ви будете на дачі 
або у приватному будинку, 
треба завчасно перевірити 
стан димаря.

Якщо обстріл застав 
просто неба

Загальне правило: ваше 
укриття має бути хоч міні-
мально поглибленим і водночас 
має бути подалі від споруд, які 
можуть обрушитися на вас 
зверху при прямому влучанні, 
або можуть спалахнути. Іде-
альний захист дає траншея 
або канава (подібна до окопу) 

глибиною 1–2 метри, на від-
критому місці.

Якщо ви не в будівлі, не 
в бомбосховищі, сховатися 
можна в наступних місцях:

у підземному переході;
у метро (ідеально підходить);
у будь-якій канаві, тран-

шеї чи ямі;
у широкій трубі водостоку 

під дорогою (не варто лізти 
надто глибоко, максимум на 
3–4 метри);

вздовж високого бордюру 
або фундаменту огорожі;

у підземному овочесховищі, 
силосній ямі тощо;

в оглядовій ямі відкритого 
(на повітрі) гаража чи СТО;

у каналізаційних люках поряд 
з вашим будинком — це дуже 
хороша схованка (але чи виста-
чить у вас сил швидко підняти 
важкий люк? Важливо також, 
щоб це була саме каналізація або 
водопостачання — у жодному 
разі не газова магістраль!);

у ямах-«воронках», що 
залишилися від попередніх 
обстрілів або авіанальотів.

У гіршому випадку — коли 
в полі зору немає укриття, куди 
можна перебігти одним швид-
ким кидком — просто лягайте 
на землю і лежіть, закривши 
голову руками. Переважна 
більшість снарядів і бомб роз-
риваються у верхньому шарі 
ґрунту або асфальту, тому 
уламки в момент вибуху роз-
літаються на висоті не менше 
30–50 см над поверхнею.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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КАЛЕЙДОСКОП
РешетилівщинаUA

Гороскоп
на тиждень

(7.03 — 13.03)

a
Овен. У вас може з’явитися шанс 
просунутися кар’єрними сходами. Ви 
одержите чимало способів добитися 

бажаного, було б що бажати. Постарайтеся 
не затівати сварки й конфлікти й не звертати 
увагу на випади недоброзичливців. 

b
Телець. Досить вдалий час для 
складання угод, ви також будете 
досить переконливі на переговорах 

і нарадах. Ретельно перевіряйте інформа-
цію, є велика ймовірність неточностей 
і помилок. Постарайтеся реально оцінити 
свої сили.

c
Близнюки. Гарний тиждень, якщо 
ви максимально використовуєте 
всі його можливості — для творчої 

самореалізації й для досягнення важливих 
цілей. Постарайтеся займатися справами, 
які можна швидко закінчити. 

d
Рак. Тиждень зажадає від вас міні-
мальної напруги, і те лише в той 
момент, коли потрібно буде про-

сто не упустити свій шанс. На вас чекають 
позитивні зміни на професійнім поприщі 
й в особистому житті.

e
Лев. Все розташовує до розміря-
ного ведення справ, руху вперед 
в професійній сфері, зміцненню своїх 

позицій. Не варто планувати побачень 
з незнайомцями, співбесід і взагалі нічого 
кардинально нового. 

f
Діва. Складний час, однак вирішаль-
ний для вашої кар’єри й відносин 
з начальством. Завойовані перемоги 

забудуться нескоро. Бережіть свої сили, 
тому що будь-яка, навіть звичайна робота, 
може відняти у вас багато енергії.

g
Терези. Ви зараз рішуче йдете до своєї 
мети. Душевна рівновага дозволяє 
вам не турбуватися про майбутнє. 

Прислухайтеся до ідей колег, вони можуть 
виявитися корисними. Подумайте про 
вкладення грошей в освіту, свою або дітей.

h
Скорпіон. Довіртеся вашій інтуї-
ції і йдіть безстрашно вперед. Вас 
чекає робота й зарплата вашої мрії. 

Ви одержите саме ту ділову пропозицію, 
яка вас повністю влаштує. Пам’ятайте, що 
протиріччя є рушійної силою розвитку.

i
Стрілець. Прекрасний період для 
сміливих і енергійних дій. Вам не 
прийдеться особливо замислюватися 

над тим, що робити і як поводитися, ви пре-
красно все знаєте, сумніви вас не потурбують.

j
Козеріг. Постарайтеся взяти себе 
в руки й виробити хоч якийсь план. 
Менше займайтеся рутинною робо-

тою й більше уваги приділяйте творчості, 
адже імпровізація може виявитися набагато 
кориснішою, чим точні розрахунки.

k
Водолій. Вас чекають зустрічі, поїздки 
по справах та інші тому подібні тур-
боти. Деяким захочеться скинути 

з себе вантаж обов’язків, гостро набридне 
вчитися або працювати. 

l
Риби. Цей тиждень, швидше 
за все, виявиться менш напру-
женим, ніж минулий. З’явиться 

й вільний час і можливість трохи відпо-
чити і розвіятися.
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Відповіді

з №8

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
— У яких випадках вжи-

вається слово «решта», а у 
яких «залишок»?

— Залишки окупантів — 
валяються на українській 
землі, а решта — невдовзі 
до них приєднається!

***
«Коктейль молотова» — 

це русизм! Українською — 
«Бандерівське смузі».

***
Новина дня: українці 

штурмують військкомати, 
а росіяни — банкомати!

***
До речі, почалася Масляна! 

Отже, нагадую рецепт:
— 1/4 масла і 3/4 бензину.

***
Поки мокші тренуються 

правильно вимовляти 
слово «паляниця»  — 
ми міняємо пароль на 
«нісенітниця»))).

***
У війсккоматі:
— Як служити, то всі 

хворі, а як воювати, то всі 
здорові!

***
Українці уражені новим 

вірусом. Його ознаки: 
єдність, гідність, віра, 
безстрашність, любов до 
своєї землі. Хвороба неви-
ліковна. Розповсюджується 
швидко і лише на україн-
ців. Щеплення проти неї 
не існує.

***
Збройні Сили України 

зараз працюють настільки 
потужно, що навіть коро-
навірус зник!

***
Українське село. До 

криниці підійшов чоловік 
і схилився, щоб напитися. 
Підбіг дід і кричить:

— Чоловіче, не пий! 
Москалі воду отруїли!

— Что ті гаваріш?
— Я говорю: пий мєд-

лєно, вода халодная, горло 
простудиш!

***
Дива Господні. Поліція 

вчить громадян виготов-
ляти «Коктейлі молотова». 
Поліція з народом.

***
Зайшов на Фейсбук, 

а кругом бандерівці! 
І відразу на душі якось 
спокійніше стало...

ТАК ЗВУЧИТЬ ТАК ЗВУЧИТЬ РЕШЕТИЛІВКА!РЕШЕТИЛІВКА!
ЗАЙДИ! ВПОДОБАЙ! ПОДІЛИСЬ!ЗАЙДИ! ВПОДОБАЙ! ПОДІЛИСЬ!
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