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Це відоме гасло нині 
якнайкраще харак-
теризує спротив, що 

чинять російським окупантам 
Збройні Сили України і вся 
незламна країна. Два тижні 
народної війни, за які, мов 
мильна булька, лопнув міф про 
непереможну 2-у армію світу. 
Бо для всього цивілізованого 
люду росія перетворилася 
із європейської держави на 
країну варварів та терористів, 
які від безсилля розстрілюють 

мирні міста, закидають бом-
бами житлові квартали та 
захоплюють атомні електро-
станції, погрожуючи людству 
засипати планету радіоактив-
ним попелом. 

Європейські лідери вже не 
соромляться і не вдаються 
до дипломатичних евфеміз-
мів  — прямо говорять про 
хворого параноїка путіна, 
котрий заради власних амбіцій 
і влади готовий знищити ще 
й власну країну.

Над нами й досі незакрите 
небо, яке боронять доблесні 
українські ЗСУ. Та ми стоїмо: 
рахуємо втрати, змикаємо 
ряди і даємо окупантам по 
зубах так, що у того аж капці 
злітають. Нова доба породжує 
нових героїв, новий гумор, 
дещо чорний, та він допомагає. 
Про наш спротив, про варварів 
21-го століття, міжнародну під-
тримку й захоплення Україною 
по всьому світові читайте на 
6-ій сторінці видання.
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Земляки згуртувалися і закупили 
для оборони України 10 тепловізорів

З початком війни решетилі-
вець Андрій Горобець очолив 
збір коштів на тепловізори 
для територіальної оборони 
громади і військових-земляків, 
які служать у ЗСУ. Для цієї іні-
ціативи відкрили спеціальний 
рахунок. Про чуйність наших 
громадян і говорити не треба!

За тиждень решетилівці, 
наші земляки, які нині живуть 
за кордоном, зібрали майже пів 
мільйона гривень. Закупили 
тепловізори в Чехії теж наші 

земляки. Потім було розроб-
лено логістику, теж не без під-
тримки друзів чоловіка. Вони 
особисто на кордоні забрали 
стратегічно важливі пристрої 
і передали їх далекобійнику, 
який працює в приватному 
підприємстві нашого міста.

6 березня тепловізори з рук 
в руки передали двом нашим 
бійцям, які боронять народ 
України на передовій. Решту 
тепловізорів, у кількості 8 штук, 
передали територіальній 

обороні нашої громади, поліції 
та самообороні.

У мережі волонтери нага-
дують, що збір коштів триває. 
Захисникам важлива кожна 
копійка. Серед основних 
потреб відважних бійців 
ЗСУ — каски, бронежилети, 
тепловізори!!!

Перераховувати кошти 
можна на карту 4441 1144 
5667 6665.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У Решетилівці діють служба 
підтримки та курс із надання 
першої медичної допомоги

Решетилівці згуртувалися 
навколо спільного горя — пов-
номасштабного вторгнення 
рашистських військ. На всіх 
фронтах — військовому, волон-
терському, громадянському — 
триває оборона робота.

Люди хочуть бути мак-
симально корисними у цей 
нелегкий час. При волонтер-
ській групі започаткували 
курси «Надання першої 
медичної допомоги при 

пораненнях». Перші заняття 
вже відбулися.

Курси проводить вчитель 
ОЗ «Решетилівський ліцей ім. 
І. Л. Олійника» Володимир 
Рак. Про той факт, що люди 
в умовах війни хочуть бути 
максимально інформовані 
і готові до екстрених ситуацій, 
свідчить і кількість людей на 
заняттях.

Під час лекції спікер 
навчав, як надати медичну 

та психологічну допомогу, 
зокрема, допомогти потерпі-
лому вийти із шокового стану. 
Люди, які мали змогу відвідати 
курси, відзначили, що заняття 
допомогло освіжити в пам’яті 
навички надання першої 
медичної допомоги.

Якщо ви маєте змогу долу-
читися до навчання, телефон 
для довідок: 095-085-87-81.

Також у місті діє служба 
підтримки для тих, хто хоче 
спустити пару, виговоритися 
чи позбутися панічної атаки. 
На запитання, які хвилюють 
місцевих, відповідає психоло-
гиня Юлія Полонська.

Юлія ГРІНЧЕНКО

За повідомленням Нацпо-
ліції, протягом минулого 
тижня із 28 лютого по 
7 березня у Решетилівській 
громаді зареєстрували 34 
повідомлення про кримі-
нальні правопорушення та 
інші події. Із них 3 внесено 
до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за ознаками 
кримінальних правопору-
шень. Також Нацполіція 
нагадує номери телефонів, 
за якими Ви маєте можливість 

повідомляти інформацію щодо 
місця перебування зниклих 
людей, а також відомі Вам 
обставини вчинення злочинів 
або порушення публічного 
порядку: (05363) 2–50-72 ( чер-
гова частина Решетилівського 
ВП) або 102.

Я к  п о в і д о м и л и 
у Решетилівській службі поря-
тунку, протягом минулого 
тижня в громаді не зареєстру-
вали жодної надзвичайної події 
чи ситуації. 

Решетилівська 
громада приймає 
переселенців

За час війни Полтавщина 
офіційно розмістила вже понад 
9 тисяч переселенців. Серед 
них третина — це діти.

Одним із центрів тимчасо-
вого поселення людей стала 
і Решетилівська громада. 
Щодня до міста і населених 
пунктів громади прибува-
ють сім’ї, які змушені тікати 
з найгарячіших точок України, 
покидати свої домівки і шукати 
безпечнішого прихистку.

Місцеві жителі поміча-
ють у місті велику кількість 
машин, які прибули з інших 
міст нашої країни.

Зокрема, сім’ї біженців осе-
лилися у місті Решетилівка, 
в селах Потічок, Сухорабівка, 
М’якеньківка, Демидівка та 
інших. Місцеві допомага-
ють людям, хто чим може. 
Речами першої необхідності, 
продуктами забезпечують 
у волонтерському центрі, який 
розгорнули в колишньому 
приміщенні райдержадміні-
страції, а також окремі групи 
волонтерів, які закуповують 
дитяче харчування, речі осо-
бистої гігієни, одяг та білизну.

У гуртожитку Решетилів-
ського художнього ліцею 
4 березня перебувало 45 людей, 
які покинули свої домівки 
через нищівні удари російської 

армії. Вже наступного дня там 
залишилося лише 6 осіб, серед 
яких троє людей літнього віку, 
та молода сім’я з родиною. 
Люди зупиняються перепочити 
на кілька днів, а потім їдуть 
в напрямку західної України. 
Але є сім’ї, котрі мають намір 
залишатися і шукають квар-
тири чи будинки.

Нам вдалося поспілкува-
тися з родиною, яка проживала 
у місті Конотоп. У розмові, яка 
почалася зі сліз, люди благали 
НАТО закрити небо. «Ми блага-
ємо! Заради наших дітей. Наші 
ЗСУ здолають ворога на землі. 
Це дуже страшно. Ми мусили 
їхати, щоб врятувати дитину. 
Це була дуже важка дорога. Всі 
поспішають, водії не дотри-
муються правил дорожнього 
руху. У Харкові наші родичі 
залишилися без даху над голо-
вою і не можуть виїхати. Зараз 
надзвичайно важливо закрити 
небо. Сьогодні, дякувати Богу 
і добрим людям вашого міста, 
ми вперше нормально поспали. 
Дякуємо всім, хто зараз при-
кладає зусиль для перемоги. 
Віримо, що все відбудуємо! 
Що діти більше не чутимуть 
вибухів, не бачитимуть сліз 
і горя».

Юлія ГРІНЧЕНКОЧоловіки, які мають намір тимчасово 
проживати на території Решетилівської 
громади, мають стати на військовий облік

Решетилівська міська рада 
повідомляє людей, які щодня 
прибувають до нашої громади 
і евакуюються з територій 
бойових дій та мають намір 
тимчасово проживати на тери-
торії Решетилівської терито-
ріальної громади, про те, що 
вони повинні якомога швидше 
зареєструватися в міській раді/

старостаті та стати на військовий 
облік (для чоловіків 18–60 років).

Як повідомляє міський голова 
Оксана Дядюнова, це робиться 
також для надання соціальної 
та гуманітарної допомоги, для 
встановлення місця перебу-
вання, щоб за потреби можна 
було повідомити, що люди не 
зникли безвісти, а знаходяться 

на нашій території, або поки-
нули її у відповідному напрямку.

Жителів громади, які вже 
надають чи готові надати своїм 
рідним або знайомим житло, 
мають повідомити про це 
на гарячу лінію міськради за 
номером 095-780-71-11.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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Коротко про головне
Українські міста, 
які найбільше 
потерпіли від 
рашистської 
навали, отримали 
звання героїв

Президент України Воло-
димир Зеленський підписав 
Указ про присвоєння почес-
ної відзнаки «Місто-герой 
України» містам: ВОЛНО-
ВАСІ, ГОСТОМЕЛЮ, МАРІУ-
ПОЛЮ, ХАРКОВУ, ХЕРСОНУ, 
ЧЕРНІГОВУ.

Молимось і підтримуємо 
кожне українське місто і село! 
Слава захисникам України!

В Україні запускають 
національний роумінг

Якщо мережа вашого 
оператора недоступна, 
можна переключатися на 
мережу інших операторів. 
Тестовий національний 
роумінг запускають опера-
тори Vodafone, Київстар та 
lifecell спільно з Державною 
службою спеціального 
зв’язку та захисту інформа-
ції України, Міністерством 
цифрової трансформації, 
Національною комісією, що 
здійснює державне регулю-
вання у сферах електронних 
комунікацій, радіочастотного 
спектра та надання послуг 
поштового зв’язку.

Щоб підключитись до 
мережі іншого оператора 
потрібно: 

1. Відключити автовибір 
мережі: 

на Android: Налашту-
вання — Мобільна мережа (чи 
Підключення) — Оператор;

на iOS: Параметри — Стіль-
никові дані — Вибір мережі. 

2. Знайти й вибрати 
доступну мережу: Vodafone 
UA ,  UA -KYIVSTAR  чи 
LIFECELL. 

3. Якщо зареєструватися 
не вдалось, спробувати 
ще раз або вибрати іншу 
мережу. 

4. Перевірити можливість 
вихідного дзвінка, SMS. Раз 
на день намагайтеся повер-
нутись (підключитись) до 
мережі свого оператора 
вручну або увімкнувши 
автовибір мережі.

Тарифікація зберігається 
відповідно до тарифного 
плану вашого оператора.

Для переселенців 
Полтавщини 
діє гаряча лінія

У Полтавській області 
діє цілодобова гаряча лінія 
Контактного центру для 
переселенців. Якщо ви не 

знаєте, де шукати допомоги, 
телефонуйте за номерами: 
0-800-502-230 та 0-800–218-020.

Волонтери допомагають 
знайти житло та отримати 
гуманітарну допомогу.

У разі відсутності 
телесигналу 
слухайте 
RadioPlayer

Якщо у вас зник телеві-
зійний сигнал чи мовлення 
радіостанцій, слухайте 
інформаційний марафон 
«Єдині Новини» за допомо-
гою інтернет-радіо без плати 
за трафік у всіх українських 
мобільних операторів.

Актуальна інформація про 
ситуацію в Україні в режимі 
24/7 у вашому смартфоні на 
сайті https://radioplayer.ua 
та в мобільному додатку 
RadioPlayer  (https : //
radioplayer.ua/app/).

Нова Пошта 
дозволила знімати 
у відділеннях готівку

Компанія експрес-до-
ставки «Нова пошта» дозво-
лила переводити в готівку 
гроші з банківської картки 
в будь-якому працюючому 
відділенні. Про це йдеться 
у повідомленні компанії.

Українці можуть перевести 
в готівку гроші з банківської 
картки в будь-якому працюю-
чому відділенні Нової пошти 
за наявності необхідної 
суми в касі.

Кошти можна зняти 
виключно у гривні і лише 
з карток українських банків. 
Обмеження на видачу готівки 
можуть бути лише з боку 
банку, який видав картку.

Окрім зняття готівки 
у відділеннях «Нової пошти», 
можна отримати повний 
спектр фінансових послуг: 
надіслати грошовий пере-
каз рідним, поповнити 
мобільний рахунок, вне-
сти благодійний внесок на 
спецрахунок Збройних сил 
України, який відкрив Наці-
ональний банк, а також у 
«Фонд Сергія Притули» та 
«Повернись живим», які під-
тримують наших захисників 
і захисниць.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У Решетилівській громаді зібрали підписи 
щодо закриття неба над Україною

Полтавська обласна рада та 
всі 60 територіальних громад 
Полтавщини звернулися до 
лідерів країн-членів НАТО 
підтримати прохання прези-
дента України Володимира 
Зеленського про закриття неба 
над Україною. 5 березня на 
Полтавщині розпочали збір 
підписів на підтримку пре-
зидента щодо закриття неба 
над Україною. Це роблять для 
недопущення руйнації країни 
і загибелі населення. Загалом, 
понад 180 тисяч жителів Пол-
тавщини уже підписали звер-
нення до НАТО.

«НАТО, закрийте небо над 
Україною! Понад 5000 під-
писів зібрано від мешканців 
Решетилівської громади на 
підтримку закриття неба над 
нашою країною! Ми хочемо, 
щоб нас почули! Кожна згаяна 
хвилина — це смерті наших 
громадян, наших жінок і дітей, 
це знищені наші міста й села! 
Ситуація вимагає негайних 

дій!» — зазначає голова Реше-
тилівської міської ради Оксана 
Дядюнова.

Збір підписів — всеукраїн-
ська ініціатива. Президент 
України Володимир Зелен-
ський вважає, що закриття неба 
над українською державою 

не є втягуванням країн НАТО 
у війну. Петиція розміщена 
на європейському сайті Open 
Petition, свої підписи під нею 
можуть поставити громадяни 
з будь-якої країни світу. 

Михайло ЧУБ

Сайт Решетилівської міської 
ради призупинив роботу

В Україні сьогодні масово 
атакують та зламують офіційні 
сайти громад та інших органів 
влади. Приміром, 3 березня 
російські військові зламали 
сайти ОТГ на Волині. На них 
вони поширили фейк про 
«капітуляцію України».Таку 
ж кібератаку було здійснено 
і на сайти інших терито-
ріальних громад. Із метою 
недопущення дезінформації 
мешканців нашої громади 
влада міста прийняла рішення 

про припинення роботи офі-
ційного сайту Решетилівської 
міської ради.

«Шановні мешканці гро-
мади! Зараз масово зламують 
офіційні сайти територіаль-
них громад по всій Україні. 
Тому ми, з метою уникнення 
можливої дезінформації, 
призупиняємо роботу сайту 
Решетилівської міської ради! 
Наголошуємо: відтепер 
інформація на сайті нами не 
оновлюється! Отож, якщо ви 

помітили там нові дописи, 
майте на увазі — це фейк!», — 
зазначає керівник громади 
Оксана Дядюнова.

У міській раді наголошу-
ють, що наразі офіційними 
джерелами інформування 
залишаються офіційна Фейс-
бук-сторінка Решетилівської 
міської ради та сторінка місь-
кого голови Оксани Дядюнової. 
Якщо до вас все ж доходять 
будь-які підозрілі новини через 
інші канали комунікації, закли-
кають негайно звернутися за 
телефоном «гарячої лінії» 
міськради — 095-78-07-111.

Віта ШАФОРОСТ

У Решетилівці відновила роботу 
автостанція

У вівторок, 8 березня, авто-
станція частково відновила 
роботу громадського тран-
спорту. Зокрема, розпочали 
курсувати автобуси із Решети-
лівки до Полтави, Сухорабівки 

та Піщаного. Щодня здійсню-
ється по два рейси у кожному 
напрямку.

Рейси до Полтави здійсню-
ються о 6:30 та 15:00. Виїхати 
з Полтави до Решетилівки 

можна о 7:00 та 16:40. Марш-
рутки із Решетилівки до Сухора-
бівки відправляються о 6:30 та 
11:25. Дістатися із Сухорабівки 
до Решетилівки громадським 
транспортом можна о 7:00 та 
о 12.00. Із Решетилівки до Піща-
ного — 7:45 та 12:35. Виїхати 
із Піщаного до Решетилівки 
можна зранку о 8:30 та в обід 
о 13:35. Детальну інформацію 
можна дізнатися за номером 
телефону — 093-792-04-09.

Наразі наявність гро-
мадського транспорту — це 
дуже актуальне питання для 
жителів віддалених від цен-
тру громади сіл. Регулярне 
курсування транспортних 
засобів дозволить громадянам 
безперешкодно діставатися до 
лікарняних закладів, добира-
тися до роботи, банківських 
установ тощо.

Віктор БІЛОКІНЬ
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Талановиті вихованки Решетилівської філії ОЦЕВУМ  
здобули перемоги на конкурсі соціальної реклами

У лютому у Полтавському 
педагогічному університеті 
імені В. Г. Короленка про-
вели ІV конкурс соціальної 
реклами. Цьогоріч на роз-
гляд журі надіслали близько 
60 проектів від вихованців 
навчальних закладів Полтави, 
Кременчука, Хоролу, Лубен, 
Решетилівки та Кривого рогу. 
Учасники мали створити свої 
проекти у форматах плакату, 
буктрейлера, коміксу або відео-
ролика. Участь у конкурсі взяли 

вихованки гуртка прикладної 
графіки «Малювака» Решети-
лівської філії ОЦЕВУМ. Діана 
Левківська та Кіра Нестеренко 
вибороли ІІ місце в конкурсі 
соціальної реклами у категорії 
«Плакат». Керівник гуртка 
«Малювака» Олександра Коз-
лова нагороджена подякою 
за підготовку учнів до участі 
у конкурсі. Діти нагородженні 
дипломами переможців.

Віта ШАФОРОСТ

У Решетилівці захисникам 
безкоштовно лікують спину

Як поінформували пред-
ставники громадської орга-
нізації «Спілка учасників АТО 
Решетилівщини», за їхньої 
ініціативи у місті розпочали 
надавати безкоштовне ліку-
вання нашим захисникам. 
Зокрема, за допомогою можуть 
звертатися військові Збройних 
Сил України та ті, хто всту-
пили до лав територіальної 
оборони.

«Хлопці, в кого проблеми 
зі спиною (грижі, протрузії, 

випадіння дисків, вивихи, 
підвивихи суставів) звер-
тайтеся за адресою вулиця 
Н. Бабенко, 14»,  — зазначає 
керівник ГО «Спілка учасників 
АТО Решетилівщини» Олег 
Мотузко.

Допомогу надають на базі 
ГО «Спілка учасників АТО 
Решетилівщини», детальну 
інформацію можна дізнатися 
за телефоном — 099-935-51-47.

Віктор БІЛОКІНЬ

«Візьми квіти — підтримай Українську 
армію»: квіткова крамниця перерахувала 
кошти на підтримку військових

Минулого тижня місцева 
квіткова крамниця «BARVA» 
запустила акцію на підтримку 
наших захисників «Візьми 
квіти — підтримай Українську 
армію». Ідея полягає у тому, 
щоб кожен охочий зміг взяти 
букет квітів та залишити рівно 
стільки грошей, скільки вважає 
за потрібне. Усі виручені кошти 
підуть на допомогу нашим 
військовим.

«В цей час кожен допома-
гає, як може. Квіти — це не 
речі першої необхідності, але 
вони можуть хоч на трішки 
відволікти вашу дружину, 
маму, доньку чи просто 
близьку подругу. Будь-який 
букетик ви можете взяти 
безкоштовно, та залишити 
скільки бажаєте за потрібне. 
Всі гроші будуть спрямовані на 
підтримку української армії, 
яка боронить нашу країну від 
російських загарбників», — 
повідомляють у квітковій 
крамниці «BARVA».

За кілька днів у крамниці 
зібрали понад 10 тисяч 
гривень. Ці кошти одразу 

перерозподілили на допомогу. 
Зокрема, частину направили 
на тепловізори для наших 
захисників. Решту — на закупку 
дитячого харчування та ліків 

для дітей, які втекли від 
війни та знайшли прихисток 
у Решетилівці.

Віта ШАФОРОСТ

Комунальні підприємства 
просять жителів громади вчасно 
розраховуватися за надані послуги

Комунальні та приватні 
підприємства, що забезпечу-
ють збір та вивезення побу-
тових відходів від населення, 
працюють у звичайному 
режимі. Для того, щоб дані 
підприємства мали змогу 
регулярно вивозити сміття 
із громади, необхідно вчасно 
сплачувати за їхні послуги, 
згідно укладених договорів. 
Про це повідомило комунальне 
підприємство «Покровський 
комунгосп», що обслуговує 
жителів Покровського, Ново-
михайлівського, Піщанського 
та інших старостатів.

«Шановні споживачі КП 
„Покровський комунгосп“! 
Наше підприємство працює 
в штатному режимі. Тож 
просимо вас (по можливості) 
сплачувати за надані послуги. 
Від вашої сплати залежить 
вчасне надання послуг 
з вивезення ТПВ (сміття). Дяку-
ємо за розуміння», — йдеться 
у повідомленні.

Із подібною заявою висту-
пило і підприємство «Житлосер-
віс»,що обслуговує Решетилівку 
та навколишні села громади.

«Шановні  споживачі 
комунальних послуг! ПП 

Решетилівський „Житлосер-
віс“ просить вас (по можли-
вості) сплачувати за надані 
послуги. Від вашої сплати 
залежить вчасне надання послуг 
з вивезення ТПВ (сміття), виве-
зення рідких побутових відхо-
дів (каналізація,вигрібні ями, 
багатоквартирних будинків), 
обслуговування мереж водо-
постачання, водовідведення, 
теплопостачання (багатоквар-
тирних будинків), сплати 
податків. Дякуємо за розу-
міння», — зазначено у зверненні.

Михайло ЧУБ
У Калениках зібрали молоко 
для дітей із Харкова

Більшість підприємств Хар-
ківщини призупинили вироб-
ництво молочної продукції 
ще 24 лютого, коли почалося 
широкомасштабне вторгнення 
російських військ на терито-
рію України. Відтак у регіоні 
спостерігається нестача 
молока, яке вкрай важливе 
для раціону дітей. Полтавщина 
стала центром волонтерської 
допомоги для сусідніх облас-
тей та щоденно працює над 
збором гуманітарної допомоги 
постраждалим. У цей складний 
час не лишилися осторонь 
і жителі нашої громади.

У понеділок, 7 березня, 
жителі Калеників зібрали 

понад 200 літрів коров’ячого 
молока, яке передали для 
новонароджених дітей Хар-
кова. Збір проводили через 
волонтерів, які заздалегідь 
попередили громаду про час 
візиту. Громада запевняє, що 
готові й надалі допомагати 
молоком сусіднім областям 
по мірі необхідності.

Окрім цього, жителі села 
активно збирали допомогу 
для наших воїнів. Для волон-
терської групи по збору допо-
моги у Решетилівці передали 
продукти харчування, зокрема, 
і молоко.

Віктор БІЛОКІНЬ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Оксана ДЯДЮНОВА: «Вся громада зараз працює заради 
перемоги, задля підтримки ЗСУ та тероборони»
Решетилівська громада, 

як і вся Україна, ось вже 
два тижні живе в умовах 

воєнного стану. За цей час ми 
почали пильніше придивля-
тися до незнайомих людей, 
згуртувалися із сусідами. 
Звикли стежити за останніми 
новинами та повідомлен-
нями міського голови Оксани 
Дядюнової у Фейсбуці, шукати 
пости про актуальні потреби 
решетилівських волонтерів. 
Кожен день нашого з вами 
життя підпорядкований одному 
завданню — перемогти оку-
панта. Цю перемогу України 
решетилівці забезпечують 
в тилу: збирають гуманітарну 
допомогу, приймають у рідній 
громаді мешканців Харкова, 
Сум, Охтирки, яким вдалося 
вирватися із охоплених війною 
міст. Про це, а також про будні 
громади, що тримає оборону, 
як і вся країна, ми говорили 
із міським головою Оксаною 
Дядюновою, скориставшись 
вільною хвилиною, котрих за ці 
дні у розкладі очільниці міста 
було не так вже й багато.

Оксана Дядюнова: З першого 
дня війни вся міська рада пере-
йшла на цілодобовий режим 
роботи. Відразу зауважу, що 
в умовах воєнного стану всі 
важелі влади в області відте-
пер у військової адміністрації. 
Головне завдання міської ради 
як органу місцевого само-
врядування — забезпечувати 
нормальну життєдіяльність 
громади, аби працювали всі 
об’єкти інфраструктури, нада-
валися всі необхідні комунальні 
послуги, медична допомога 
тощо. Насправді лише цими 
обов’язками ми не обмежує-
мося. Міська влада у співпраці 
з військовими працює над зміц-
ненням обороноздатності нашої 
громади. З 24 лютого населені 
пункти Решетилівської громади 
цілодобово патрулюють та охо-
роняють бійці територіальної 
оборони разом із поліцією, 
мисливцями та громадськими 
формуваннями, укріплюємо 
блокпости. 

— З першого дня війни 
у громаді діє гаряча лінія 
і номер 095-78-07-111 знають 
не лише у віддалених селах, 
а й мешканці інших міст, які 
зараз евакуюються до Решети-
лівки. З якими ще питаннями 
телефонують на гарячу лінію?

О. Д.: Дзвонять люди, які ева-
куюються з Харкова чи Охтирки 
й шукають житло в нашій гро-
маді. Місцеві мешканці за цим 
номером можуть дізнатися про 
потреби для біженців, запропо-
нувати свою допомогу. Якщо 
мешканці громади побачили 
щось підозріле, щось викликало 
занепокоєння й вони не можуть 
додзвонитися на номер поліції 
102, телефонують нам, а наші 
волонтери передають отри-
ману інформацію далі. Зараз 

безпосередньо телефонують 
евакуйовані, котрі лишилися 
на території громади і мають 
певні потреби, наприклад, одяг 
чи дитяче харчування. Зараз 
у волонтерському центрі, що 
в колишній будівлі райдерж-
адміністрації, близько двох 
десятків хлопців та дівчат, при-
ймають дзвінки. У середньому 
за добу отримуємо 60–70 дзвін-
ків, хоча були й такі дні, коли 
кількість дзвінків сягала й за 
120. На вихідних ажіотаж дещо 
спадає — даємо відпочити волон-
терам і переважно допомага-
ємо розселитися біженцям чи 
знаходимо для них тимчасове 
помешкання на ніч.

— Українці втратили лік 
дням і забувають, який сьо-
годні день тижня. А от за пові-
домленнями про повітряну 
тривогу стежать дуже уважно, 
щоправда, чути звук сирени 
не скрізь.

О. Д.:  Насправді така про-
блема не лише в нашій громаді. 
Щодо якості звуку тривожної 
сирени, то за обласну систему 
централізованого оповіщення 
відповідає Департамент 
з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії 
з правоохоронними органами 
ОДА. Вони вирішують зараз всі 
проблемні ситуації. Експлуата-

ційно-технічне обслуговування 
апаратури і технічних засобів 
оповіщення здійснює опера-
тор телекомунікацій. У нашому 
випадку це «Укртелеком». Усі ці 
дні підприємство працювало 
над відновленням роботи облад-
нання і більш-менш налагодило 
її. І хоч це не повноваження орга-
нів місцевого самоврядування, 
проте ми також докладаємо 
всіх сил, аби допомогти «Укр-
телекому». Повідомлення про 
повітряну тривогу я оперативно 
викладаю на власній сторінці 
у Фейсбук. Також закликаю зем-
ляків стежити за телеграм кана-
лом «ДСНС ПОЛТАВА СИРЕНА». 
Усю офіційну та актуальну 
інформацію й попередження 
про повітряну тривогу також 
слухайте на хвилі ReLife FM 91.1. 
Тим більше, що зона мовлення 
нашої радіостанції зараз роз-
ширена, охоплює всю громаду.

— Ще одне актуальне 
питання в час війни  — це 

ціни на продукти харчування. 
Користувачі соцмереж це 
питання уважно відслідкову-
ють і навіть складають списки 
тих, хто наживається на люд-
ському горі, завищуючи ціни. 
Міська влада може впливати 
на таких «ділків»?

О. Д.: На жаль, міська 
влада не може своїм рішен-
ням знизити ціни на товари 
в магазинах чи обмежити їх. 
Тому ми надзвичайно вдячні, 
що в такий складний час біль-
шість торговельних мереж, 
крамниць ідуть назустріч зем-
лякам, не завищують ціни. Осо-
бливо місцеві підприємці. Для 
прикладу, ТОВ «Агротехсервіс», 
який продовжує забезпечувати 
мешканців громади продук-
тами харчування й надалі 
готові постачати необхідні 
товари, не піднімаючи на них 
ціни. Й за таку позицію та під-
тримку мешканців громада 
дуже їм вдячна.

— Оксано Анатоліївно, Реше-
тилівка, як і чимало інших 
міст та містечок в тилу стають 
місцем прихистку для україн-
ців, котрі рятуються від пекла 
війни й ворожих обстрілів. 
Скільком біженцям громада 
дала притулок? Де розселя-
ють евакуйованих українців 
і чи ще є резерви для розмі-
щення людей?

О. Д.: Станом на понеділок 
7 березня з початку повномасш-
табної війни в громаду прибули 
понад 300 осіб. Це переважно 
жителі Київської, Донецької 
та Луганської областей, меш-
канці Харкова, Сум, Охтирки, 
Волновахи, Конотопу. Йдеться 
про офіційно зареєстрованих 
осіб, адже чимало тих, хто 
їде через Решетилівку тран-
зитом, лишається у місті на ніч, 
а потім продовжують свій шлях 
далі на Захід країни. Людей, 
котрі евакуювалися до нашої 
громади, наразі розміщаємо 
у двох навчальних закладах — 
аграрному та художньому 
ліцеях. У Решетилівському 
професійному художньому 
ліцеї, до слова, маємо нагоду 
забезпечити біженців гарячими 

обідами. Мешканці громади 
також телефонують на «гарячу 
лінію» пропонують свою допо-
могу щодо розміщення еваку-
йованих у себе вдома. Також 
було створено базу порожніх 
приватних будинків, що знахо-
дяться у місті та в старостатах 
громади. Це будинки, в яких 
є власники, помешкання пере-
важно залишилося у спадок 
від батьків чи літніх родичів. 
Для прийому біженців готова 
школа у Сухорабівці — там 
можна буде розмістити велику 
групу людей із 70 дорослих 
та 20 діток. Зараз приводимо 
до ладу приміщення коли-
шнього будинку-інтернату, 
аби мати можливість при-
йняти там мешканців одного 
з геріатричних відділень чи 

будинку ветеранів разом із 
персоналом. У Покровському 
громадська організація «Кві-
тень» має вільні кімнати на 
20 ліжкомісць.

Окрім того, у відділі 
соціального захисту співро-
бітники зараз реєструють 
вимушено переміщених 
осіб за новим місцем пере-
бування та обліковують 
їхні професії, щоб залучати 
до участі в житті громади. 
Адже вся громада зараз 
працює в умовах воєнного 
стану — заради перемоги, 
задля підтримки ЗСУ та 
тероборони. Так що всі ева-
куйовані чоловіки у віці від 
18 до 60 років протягом 48 
годин мають стати на облік 
до військкомату за місцем 

свого перебування. Реєстру-
ємо, даємо картки тимчасо-
вого перебування на нашій 
території, аби в разі, коли на 
вулиці зупинить поліція чи 
патруль, могли пред’явити 
тимчасову перепустку.

— Ну й про роботу волон-
терської групи не можемо не 
згадати. Адже наші волонтери 
просто неймовірні!

О. Д.: Вся наша громада — це 
потужний волонтерський тил. 
Бо насправді з першого дня 
війни згуртувалася вся громада 
і працює на рівні майже «Обо-
ронпрому». І це без жартів. На 
сьогодні задіяно більше сотні 
мешканців громади, коорди-
натори-волонтери працюють 
у всіх старостатах. Першочер-
гово працюємо для захисників, 
земляків, які зараз захищають 
нас на передовій, як, напри-
клад, наш земляк Олег Коцар. 
Він звернувся до громади 
з проханням про допомогу, 
наші волонтери зібрали все 
необхідне й передали бійцю. 
Днями передали землякам 10 
тепловізорів, зараз збираємо 
розгрузки, бронежилети, рації. 
Інколи доводиться проводити 
цілі спецоперації, аби дістати 
необхідне для захисників. У нас 
кожен волонтер  — на вагу 
золота. Наприклад, Андрій 
Горобець збирає гроші, звітує 
за кожну зібрану копійку — що 
придбали і куди направили. 
Щоправда, не всю інформа-
цію ми можемо оприлюд-
нити зараз — в країні війна. 
Волонтери — наша секретна 
зброя, і про участь кожного 
ми обов’язково розповімо вже 
після нашої перемоги. Допо-
магають решетилівці, які зараз 
працюють за кордоном — днями 
ми отримали від них чималу 
партію важливого вантажу. 
Щодня — виїзди з гуманітарною 
допомогою: відвозили допомогу 
в Охтирку, для дитячої лікарні. 
А так для Харкова та Сум допо-
магали збирати необхідні ліки, 
одяг, продукти й доправляли 
на Полтаву. У понеділок заван-
тажили та відправили бус на 
Харків. Ми всі робимо велику 
й важливу справу, допомогу 
надають цілими організаціями 
та установами. Всі працюють на 
перемогу, щоб підтримати бій-
ців на передовій і тих, хто тікає 
від війни в мирну Решетилівку. 
Наші люди справді неймовірні. 
Я дякую кожному з вас за вашу 
допомогу та підтримку. Зараз 
важливо все: від продуктів хар-
чування та медикаментів, які 
ви приносите для наших захис-
ників, до поширення дописів 
у Фейсбуці про чергову фейкову 
інформацію. Я дякую усім, хто 
не залишився осторонь. Хто 
включився в цю доленосну для 
всіх нас боротьбу. Ми висто-
їмо — і все буде Україна!

Настя ТОПОЛЯ

“Громада зараз працює 
в умовах воєнного 
стану, так що всі 
евакуйовані чоловіки 
у віці від 18 до 60 
років протягом 
48 годин мають 
стати на облік 
до військкомату 
за місцем свого 
перебування. 

“Вся наша громада — 
це потужний 
волонтерський 
тил. Бо насправді 
з першого дня війни 
згуртувалася вся 
громада і працює 
на рівні майже 
«Оборонпрому».  
І це без жартів. 
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Українців перестали 
звільняти. Ні, росіяни 
за ці два тижні не при-

пинили вогонь і не вивели 
війська з території України. 
Просто у роспропаганди змі-
нилися методички. Тепер їхній 
недоміністр іноземних справ 
лавров замість розповідей про 
звільнення українців від «нацис-
тів» заговорив, що військова 
«спецоперація» була вимуше-
ною, аби попередити (!) війну на 
території України й нібито наш 
напад на росію. Та у цю відверту 
брехню вірять хіба зазомбовані 
мешканці федерації. Натомість 
навіть толерантні іноземні 
дипломати та високопосадовці 

називають брехнею все, що про-
дукують у світ росіяни.

Перемоги над українською 
армією у них теж живуть лише 
у телевізорі. Путін заявив 
у змонтованому відеозверненні 
до російського населення, що 
його армії вдалося досягти 
поставленої мети. Тамтешні 
пропагандисти малюють казкову 
мапу України із нібито захо-
пленими містами. Насправді 
ж станом на вівторок 8 березня 
російські окупанти обламали 
зуби об столицю України, де 
рашисти мріяли провести парад 
та встановити кишеньковий 
уряд. Про це свідчать трофеї, 
що їх захопили бійці ЗСУ та ТрО  

у Києві, знайшовши у речмішках 
парадну форму російських армій-
ців. Харків, Суми, Маріуполь, 
Охтирка дають бій, а тому озві-
рілі окупанти просто «прасують» 
ці міста, закидаючи ракетами та 
некерованими бомбами, заборо-
неними Женевською конвенцією. 
Так, у ніч із 7 на 8 березня через 
бомбардування окупантами 
житлових будинків у Сумах 
загинуло 9 мирних мешканців, 
з них двоє — це дітки. Квартали 
колись красеня Харкова, куди 
так любили їздити у вихідні 
мешканці Полтавщини, нині 
нагадують розгромлене також 
російською авіацією сірійське 
місто Алеппо.

Увесь світ облетіли світлини 
із розбомбленого рашистами 
Ірпеня, де місцеві мешканці 
разом із біцями ЗСУ шукали 
прихисток від авіанальотів під 
розбитим мостом. Окупанти 

обстрілювали українські міста 
та села навіть у Прощену 
неділю. Що скажеш — віруючі 
люди! Немає їм прощення ні 
в цьому поколінні українців, 
ні ще на сотні років уперед.

Токсичні для всього світу
На сьогодні росія вийшла 

у світі на перше місце за кіль-
кістю накладених санкцій. 
За даними міжнародних 
організацій, у цьому плані 
РФ переплюнула всі держа-
ви-терористи, як то Іран чи 
Південна Корея, разом узяті. 
Проти РФ запровадили вже 
5800 санкцій. Це світовий 
антирекорд. Bloomberg 
охрестив санкційний про-
цес «фінансовою ядерною 
війною».

З ринку росії на сьогодні 
пішли понад сто міжнарод-
них компаній. Закриття 
магазинів компанії ІКЕА 
у Москві ознаменувалося 
бійкою за останню каструлю 
на полиці. Платіжні сервіси 
Visa та Mastercard заявили, 
що вони повністю зупиняють 
роботу в Росії та заблокують 
всі транзакції з картками. 
Росіяни, котрі спробували 
зняти свої кревні з карток 
у Грузії, вже отримали 
облизня й велику віртуальну 
дулю від банкоматів.

На Сардинії влада Італії 
наклала арешт на віллу 
російського олігарха, який 
потрапив до санкційного 
списку. Італійський будинок 
моди Prada призупинив про-
дажі в Росії через її збройну 
агресію проти України. 
Німецька компанія Puma 
припиняє постачання про-
дукції на російський ринок 
та зупиняє роботу місцевих 
магазинів. Технологічний 
гігант IBM засуджує росію 
за війну проти України та 
зупиняє продаж технологій 
державі-агресору.

Російський ринок лишили 
компанії-автогіганти. Як 
з’ясувалося, навіть свою 
«ладу-каліну» росіянці не 
зможуть зібрати через брак 
іноземних комплектуючих.

Росія дедалі глибше 
поринає в океан глобальної 
ізоляції. Міжнародна кор-
порація Procter & Gamble 

заявила, що зупинить усі нові 
капіталовкладення в росії. 
Австралійська нафтопере-
робна компанія Viva Energy 
відмовилася від закупівель 
сирої нафти у російських 
компаній. Американська ком-
панія-виробник косметики 
Estee Lauder тимчасово зупи-
няє комерційну діяльність 
у росії.

Найбільша американ-
ська криптобіржа Coinbase 
заблокувала понад 25 тисяч 
гаманців, пов’язаних із росія-
нами. Гонконгська ф’ючерсна 
біржа припиняє торгівлю 
ф’ючерсами на московській 
валютній біржі. Як зауважив 
під час прямого ефіру на 
одному з московських теле-
каналів тепер уже колишній 
російський інвестиційний 
брокер, єдине, що йому зараз 
лишається — раз на рік пра-
цювати Дідом Морозом, як 
і 20 років тому.

Міжнародні кредитори 
відмовляються приймати 
оплату російського зовніш-
нього боргу в рублях. Тож 
за прогнозами американ-
ського банківського холдингу 
Morgan Stanley & Co, уже 
у квітні росія може оголосити 
дефолт, не маючи можли-
вості здійснити виплати за 
зовнішнім боргом. Українці 
на все це дивляться без жалю 
й пишуть у коментарях 
росіянам, як ті на початку 
«військової спецоперації»: 
«Не хвилюйтеся, нічого 
страшного — це спеціальна 
фінансова операція. Вас 
рятують». От тільки росі-
яни чомусь почали масово 
тікати від цієї фінансової 
операції із власної країни. 
Чиновники вивозять свої 
родини у Грузію та ОЕА, а в 
терміналі аеропорту Домо-
дєдово, звідки стартують 
приватні джети, прикор-
донники шманають багаж 
відлітаючих — напевно, що 
шукають цінності та гроші.

Нацисти  
21 століття

У ці дні по відношенню до 
росіян особливо часто згадують 
фразу «Фашисти майбутнього 
називатимуть себе антифа-
шистами», яку нібито сказав 
британський прем’єр Вінстон 
Черчіль. Воно й не дивно, бо 
«асвабадітєлі» навіть свою 
техніку свідомо чи ні марку-
ють нацистською символікою. 
Таємнича літера «Z» на бор-
тах рашистської техніки — це 
варіація нацистського символу 
вольфсангель. Українські істо-
рики та експерти вже провели 
паралелі з концентраційним 
табором Заксенхаузен, де 
існувала «Станція Z». У цій 
будівлі за територією табору 
знаходилися спеціальний при-
стрій для пострілів у потилицю 
і крематорій з чотирма печами, 
а в 1943 році була прибудована 
ще й газова камера. Ну, а назву 
«станція» отримала на честь 
останньої букви латинського 
алфавіту, бо життя сотень тисяч 
в’язнів закінчувалося саме там.

Дії окупантів проти мирного 
населення не менш промови-
сті й ще більше закріплюють 
за ними репутацію нацистів. 
Чого лише варта атака на 
Запорізьку атомну станцію. 
У ніч на 4 березня російські 
бевзі поставили світ на межу 
виживання, коли обстріляли 
найбільшу атомну станцію 
Європи. Напевно, що вся пла-
нета із жахом спостерігала 
у реальному часі за обстрі-
лами ЗАЕС, коли працівники 
станції волали у гучномовець 
до загарбників: «Прекратите 
стрельбу по ядерноопасному 
объекту! Немедленно прекра-
тите стрельбу! Вы ставите под 
угрозу безопасность всего мира»! 
На щастя, рашисти поцілили 

у адмінкорпус, пожежу, що 
виникла на станції, вдалося 
ліквідувати силами ДСНС, 
а співробітники атомної елек-
тростанції налагодили роботу 
об’єкта. Проте й до сьогодні 
ЗАЕС утримують російські 
окупанти, що все більше 
нагадують сумнозвісну мавпу 
з гранатою.

Їх і судитимуть, як свого часу 
нацистів, на засіданні Міжна-
родного трибуналу. Таку ідею 
вже озвучила світова спіль-
нота, а Україна почала збирати 
свідчення для майбутнього 
трибуналу. До того ж у поне-
ділок 7 березня Міжнародний 
суд ООН в Гаазі вже розпочав 
розгляд справи проти Росії за 
позовом 38 країн світу.

«Українські навіть під дулами окупантів»
Та навіть у тимчасово оку-

пованих росіянами містах 
все відбувається не за планом 
пропагандистів. Ні тобі хлі-
ба-солі, ні квітів. Нагадаємо, 
що 1 березня окупанти увійшли 
у Херсон, станом на 8 березня 
війська росіянців захопили 
декілька населених пунктів 
Херсонської області. Проте 
спокою їм там немає й схоже 
на те, що окупанти самі опи-
нилися в окупації місцевого 
населення. Пропагандистам 
так і не вдалося зняти святкові 
відео того, як радісно українці 
зустрічають визволителів. Бо 
мешканці того ж Херсону та 
Нової Каховки відмовилися 
брати гуманітарну допомогу, 
яку привезли «визволителі». 
Для телевізійної картинки тим 
довелося з території Криму 
гнати транспорт із масовкою.

У відповідь мешканці Херсону 
5 березня вийшли на мирну 
акцію протесту, щоб показати 
окупантам, що їхній рідний 
Херсон — це Україна, а не якесь 
там ХНР. Наступного дня до хер-
сонців доєдналися сотні й тисячі 
земляків у Новій Каховці, Тав-
рійську, Каховці, Генічеську, 
Новоолексіївці, Каланчаку. Зараз 
у цьому списку ще й Велика 
Лепетиха, Скадовськ, Ново-
троїцьке, Чаплинка. Від відео, 
де мешканці Херсонщини, 
закутані в синьо-жовті стяги, 
співають гімн України і прямо 
в очі посилають озброєних до 
зубів окупантів додому, слідом за 
«російським кораблем», просто 
муравці біжать по тілу. Рашисти 
просто не знають, що робити із 
захопленими містами й людьми. 
Бо у тому ж Херсоні окупанти, 
хоч і вигнали міського голову із 

будівлі міської ради, він разом 
зі співробітниками мерії знай-
шов інше приміщення — і керує 
українським Херсоном.

«Люди в Херсоні та інших 
захоплених містах зараз 
здійснюють справжній 
подвиг. Вони надають силу 
й натхнення всій Україні, — 
написав український пись-
менник Андрій Любка. — Бо 
показують, що ці міста немож-
ливо окупувати: російські 
війська заїхали туди, але про-
сто як таксисти, транзитом до 
пекла, і ніхто їх там не чекає. 
Ці міста залишаються укра-
їнськими навіть під дулами 
окупантів. Це неймовірної 
потужності посил всій Укра-
їні, всім людям у містах під 
обстрілами й під поки що 
мирним небом, всім нашим 
воїнам».

РАШИСТСЬКИЙ ЩУР ПОТРАПИВ У КІГТІ УКРАЇНСЬКОГО ЛЕВА, 
або Нашу націю не перемогти!
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ВІЙНА

Надійний тил для сусідів
Рятуючись від війни, 

з України виїхали за кордон 
1,7 мільйона наших земляків. 
Це переважно літні люди та 
жінки з дітьми. Натомість до 
України повертаються чоло-
віки, котрі роками заробляли 
у Європі кошти для своїх родин. 
За даними МВС України, від 
початку повномасштабної війни 
в Україні понад 140 тисяч укра-
їнців повернулися додому, 80% 

із них — чоловіки. Додому їдуть, 
аби захищати свою рідну країну.

А ще Україна живе! Під обстрі-
лами та бомбуваннями у нас 
народжуються діти і нові родини. 
За даними Мінюсту з початку 
війни одружилися 3 973 пари, 
народилося 4  311 немовлят. 
У Полтавській області весілля 
зіграли 163 пари молодят. «Війна 
не спинить життя! — переко-
наний голова Полтавської 

військової адміністрації Дмитро 
Лунін. — Найбільше зворушує, 
коли одружуються військові. Коли 
це бачиш, розумієш — нашу націю 
не перемогти! Бажаю молодятам 
щастя! Все буде Україна»!

Тилова Полтавщина за ці два 
тижні масштабної війни теж 
потерпала від сигналів повітря-
ної тривоги й попередження про 
можливі ракетні удари. Терито-
ріальні громади Полтавщини 
масово ухвалюють звернення 
до країн НАТО із проханням 
закрити небо над Україною. 
Зокрема, відповідну заяву зро-
била і Полтавська обласна рада.

«Ми, депутати Полтавської 
обласної ради, звертаємося до 
країн-членів НАТО, президен-
тів США і Франції, канцлера 
Німеччини, послів усіх дер-
жав у підтримку Президента 
України Володимира Зелен-
ського та українського народу 
з проханням про закриття неба 
над Україною. Кожна згаяна 
хвилина — це смерті наших 
громадян, жінок і дітей, це 
знищені наші міста і села!» — 
зазначив голова Полтавської 
облради Олександр Біленький.

Та навіть в нинішніх реа-
ліях, вибравшись із підвалів 
та укриттів після відбою чер-
гової повітряної атаки, пол-
тавці знову засукують рукава 
й працюють на потреби фронту 
й рідної армії. «Полтавщина 
стала надійним тилом для 
сусідніх регіонів, — коментує 
Дмитро Лунін. — Збираємо та 
відправляємо гуманітарну допо-
могу. В сусідні області за час 
війни вже спрямували 500 тонн 
гуманітарки. За час війни Пол-
тавщина офіційно розмістила 
понад 9 тисяч переселенців. 
Серед них третина — це діти».

Те ж, чого не можуть знайти 
волонтери, мешканці області 
починають виробляти самі. 
Так, у Полтаві почали шити 
розгрузки для військових, 
будівельники — варити про-
титанкові їжаки та захисні 
конструкції для блокпостів, 
підприємці — виготовляти для 
військових бронежилети. Усім 
бажаючим відповідають, що 
все це — не на продаж, а для 
фронту й нашої перемоги.

У вівторок, 8 березня, після 
третіх вже за ліком перемовин 

з росіянами, вдалося таки влаш-
тувати гуманітарний коридор 
і евакуювати із Сум частину 
мирних мешканців. З нашої 
області по сусідів вирушило 
35 автобусів. Користуючись 
нагодою, мешканці Полтав-
щини відправили до Сум 20 
тонн гуманітарної допомоги — 
ліків та продуктів харчування. 
Людей вивозили до Полтави 
через Лохвицю й Лубни. Далі 
евакуйовані мають продовжити 
рух на захід країни.

Ну, і про цинізм. Коли писала 
ці рядки і колона автобусів 
в’їхала на полтавську землю, 
ДСНС повідомила про небезпеку 
ракетного удару в районі Лубен. 
Цього разу все обійшлося. Ще 
один гуманітарний коридор 
мали відкрити з Маріуполя 
в бік Запоріжжя. Проте оку-
панти обстріляли рух конвою 
із гуманітарним вантажем для 
незламного Маріуполя. Але 
попри кровожерливу поведінку 
агресора, яка переходить усі-
ляку межу, Україна неодмінно 
вистоїть і переможе!

Настя ТОПОЛЯ

Вони не розуміють,  
на кого напали

Ну, а наші рідні й доблесні 
ЗСУ не втомлюються молоти 
на фарш російських ординців. 
Станом на цей понеділок втрати 
особового складу окупаційних 
військ вже становлять майже 
12 тисяч осіб, танків — 303 од., 
бойових броньованих машин — 
1036 од., артилерійських сис-
тем —120, РСЗВ — 56, засоби 
ППО — 27, літаків — 48, гелікоп-
терів — 80 од., автомобільної 
техніки — 474, кораблі / катери — 
3 од., цистерн з ПММ — 60, БПЛА 
оперативно-тактичного рівня — 
7. Проте ці дані на момент 
виходу свіжого номеру нашого 
видання вже будуть застарілими, 
оскільки рахунок на користь 
ЗСУ та ТрО збільшується щодня. 
Наші бійці спалюють на брухт 
ворожу техніку або ж відбирають 
в окупантів її сучасні зразки, 
як цукерки у дітей. Так що 
у соцмережах жартують, що 
наші військові нині проводять 
операцію з технічного перео-
снащення коштом російських 
платників податків. Відтак, 
у загонів тероборони на озбро-
єнні вже з’явилися сучасні танки, 

вогнеметні системи «солнцепек» 
та зенітно-ракетні «панцирі».

До речі, воюють і партизанять 
українці з гумором. Без нього 
на війні ніяк. Вся країна вже 
знає про «гадяцьке сафарі», 
коли наші мисливці по лісах 
відловлювали бійців доблес-
ної, 2-ї у світі армії. Щоправда, 
у цій от статистиці закралася 
неточність, бо українці вже 
оновили рейтинг армії світу 
й на сьогодні топ-10 виглядає 
наступним чином:

1. США
2. Китай
3. Київські
4. Харківські
5. Сумські
6. Чернігівські
7. Британія
8. Миколаївські
9. Збройне Формування 

фермерського господарства 
Свирида Опанасенка

10. Цигани з трактором
Всі жарти народжуються із 

життя незламного народу, що 
обороняє свою землю. Як от 
історія із бабусею в Києві, що 
збила ворожий дрон банкою 
з консервованими огірками. 
Як народжуються отакі історії? 
Ось вам свіжий допис зі сто-
рінки музиканта й поета Сергія 
Жадана, котрий не полишає 
Харків і допомагає боронити 
рідне місто: «Збираємо зранку 
замовлення на гуманітарку від 
людей. Сусідка дає список ліків, 
які треба купити, вперто соває 
гроші, потім тихо каже: не 
смійся, але купи кришечки для 
консервації. Що? — не повірив 
я. Кришечки, — каже. — Я цього 
року буду саджати розсаду для 
нас усіх. А потім робитиму 
консервацію. Теж для всіх». 
Ці суки просто не уявляють, 
на кого вони напали!

Країна, якою захоплюється увесь світ
Опозиційний російський 

журналіст Олександр Невзоров, 
котрий ще рік тому передба-
чив війну росії проти Укра-
їни і переконливу перемогу 
нашої країни, пише: «Схоже, 
що в Україну закоханий увесь 
світ. І увесь світ сприймає її, як 
мученицю і символ абсолют-
ного світла, а її маніакального 
мучителя — як абсолютне зло 
і символ мертвечини, дегра-
дації та сорому».

Україною дійсно захоплю-
ються, як і її президентом. 
Іноземні ЗМІ називають Воло-
димира Зеленського лідером 
вільного світу. Днями він одер-
жав медаль Свободи Рональда 
Рейгана. Нагороду передав 
послу України в США Оксані 
Маркаровій керівник Прези-
дентського фонду Рональда 
Рейгана Фредерік Раян. За весь 
час існування нагороди з 1992 
року її лауреатами стали лише 
10 осіб. Глава нашої держави 

отримав цю нагороду за 
незламність духу мільйонів 
українців та як приклад для 
всього цивілізованого світу 
у боротьбі за цінності свободи 
й демократії.

Проте світ підтримує не 
лише медалями. Лише за 
період з 24 лютого до 4 березня 
до України надійшли 1133 
тонни гуманітарних вантажів 
через хаби в сусідніх країнах, 
66384 одиниць захисту, зброї 
та інших товарів для військо-
вих (без урахування набоїв). 
А ще 338 млн євро, 74,5 млн 
доларів, 4 млн фунтів пере-
раховано на рахунки НБУ та 
інших банків, а також зібрано 
через спецрахунки спільно 
з діаспорою. Грузія регулярно 
направляє до України літаки 
із гуманітарною допомогою. 
З Німеччини ми також отри-
мали 30 тонн гуманітарної 
допомоги. Велика Британія 
надіслала до України 300 000 

одиниць життєво-необхідних 
товарів медичного спряму-
вання. Ризька міська дума 
виділила 500 тисяч євро для 
закупівлі гуманітарної допо-
моги для України.

До п о м а г а ю т ь  у р яд и 
й громади іноземних міст. 
Пожертви роблять знамени-
тості. Надсучасне обладнання 
Ілона Маска для безперебій-
ного швидкісного інтернету 
вже працює в Україні. Бри-
танська письменниця Джоан 
Роулінг, «мама» Гаррі Поттера, 
пожертвувала мільйон фун-
тів на допомогу українським 
дітям. Пожертву на користь 
України у розмірі 3 мільйонів 
доларів зробило подружжя 
голівудських акторів Ештона 
Кетчера та Міли Куніс, котра 
народилася в українських 
Чернівцях. Леонардо Дікапріо 
перерахував на підтримку ЗСУ 
10 мільйонів гривень. І цей 
список можна продовжувати.

У соцмережах 
жартують, 
що наші військові 
нині проводять 
операцію 
з технічного 
переоснащення 
коштом 
російських 
платників 
податків.
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ПАМ’ЯТАЄМО

Світлої пам’яті легендарного 
аграрія Семена Антонця…
3 березня, на 87-му році життя, помер наш визначний земляк —  
Герой України, видатний український аграрій, новатор сільського 
господарства та вчений Семен Свиридонович Антонець. 

Він народився 20 серпня 
1935 року у родині кол-
госпників у селі Антонці 

Решетилівського району 
(нині  — село Покровське, 
Решетилівська ОТГ). У 1944 
році Антонці переїжджають 
в село Тутаки Шкурупіївської 
сільради, а Семен навчається 
в Антонцівській середній 
школі. Принагідно, хлопець 
працював пастухом, фор-
мувальником на цегельні 
в колгоспі у Покровському, 
а також в лісництві в селі 
Кричильськ Сарненського 
району Рівненської області.

Після закінчення в 1952 році 
семи класів, Семен Антонець 
працював різноробочим та 
чабаном рідного колгоспу. Про 
ті роки він згадував: «поставив 
мету: на колгоспній рядовій 
роботі досягти рівня авто-
ритету вчителя, інженера, 
капітана корабля». Невдовзі 
здібного юнака призначили 
інструктором Решетилівського 
райкому комсомолу, а згодом 
прийняли в партію.

Після закінчення в 1955 
році Решетилівської серед-
ньої школи робітничої молоді 
він стає студентом заочного 
відділення зоотехнічного 
факультету Полтавського сіль-
ськогосподарського інституту 
(нині Полтавська державна 
аграрна академія).

В 1959–1961 роках Семен 
Антонець працював поміч-
ником бригадира комплек-
сної бригади та завідувачем 

молочнотоварної ферми кол-
госпу ім. Мічуріна Решети-
лівського району. Про роботу 
в колгоспі він згадував: 
«Училися гуртом наводити 
порядок, добре обладнали 
кімнату відпочинку, щодня 
прагнули збільшувати кількість 
молока. Нам вручили перехідні 
вимпели, почесні грамоти, 
а згодом — і перехідний Чер-
воний Прапор».

Пізніше він почав працю-
вати зоотехніком в колгоспі 
у селі Чорноглазівка Дикан-
ського району. Там він одним 
із перших на Полтавщині 
запровадив потокову систему 

у свинарстві. Тривалий час, 
а саме десять років, очолював 
колгосп у селі Воскобійники 
Шишацького району. На 
той час у Воскобійниках був 
лише один будинок, обкладе-
ний цеглою. А на кінець 1975 
року на рахунку колгоспу був 

вже 1 мільйон карбованців 
прибутку. Було розгорнуте 
масштабне будівництво тва-
ринницьких приміщень та 
житла для людей. Під солом’я-
ним дахом не залишилося 
жодного будинку.

Від 17 червня 1975 Семен Сви-
ридонович — голова колгоспу 
у селі Михайлики Шишацького 
району. Згодом колективне гос-
подарство у 1992 році реоргані-
зували у САТ «Обрій», а у 2000 
році — у ПП «Агроекологія». Це 
підприємство стало провідним 
виробником органічної продук-
ції в Україні. Воно є найбільшим 
не лише в Україні, але й Європі, 
яке повністю працює за техноло-
гіями органічного землеробства. 

В основі виробництва — широке 
застосування гною та сиде-
ральних (органічних) добрив, 
дотримання сівозмін, що 
дозволяє не виснажувати 
землю. Система обробітку 
ґрунту в підприємстві — це 
«безвідвалка», яка дозволяє 
затримувати вологу, а також 
дотримуватися оптимального 
температурного режиму. «Агро-
екологія» висаджує насіння 
не нижче другої репродукції. 
Захист від бур’янів та шкідників 
здійснюється не за допомо-
гою гербіцидів та пестицидів, 
а боронуванням, коткуванням, 
міжрядним обробітком, підгор-
танням залежно від культури, 
технології вирощування ґрун-
тових та гідротермічних умов.

Семен Свиридонович 
є автором близько 150 наукових 
та науково-популярних праць 
та 4-х патентів. Розширена 
бібліографія про нього та його 
діяльність налічує понад 450 
найменувань.

За новаторство у сільському 
господарстві та працю, наш 
земляк був нагороджений 
радянським орденом Леніна та 
званням Героя Соціалістичної 
праці. У Незалежній Україні 
його працю держава відзна-
чила званням Герой України, 
орденами Миколи Чудотворця 
«За примноження добра на 
землі», Князя Ярослава Мудрого 
V ступеня, Нестора літописця 
Української православної цер-
кви. Також на його рахунку чис-
ленні медалі, всеукраїнські та 
міжнародні відзнаки та премії. 
Земляки неодноразово дові-
ряли Семенові Свиридоновичу 
представляти їхні інтереси 
у районній та обласній раді. 
Також наш земляк брав участь 
у заснуванні Ліги українських 
меценатів (1995). Він отримав 
також почесні звання: Відмін-
ник народної освіти, Заслу-
жений працівник сільського 
господарства, Почесний про-
фесор Полтавської державної 
аграрної академії, Почесний 
член (академік) Української 
академії аграрних наук, «Почес-
ний громадянин Шишаччини».

До прижиттєвих заслуг та 
вшанування Семена Свиридо-
новича також додамо занесення 
його імені до реєстру найві-
доміших європейців, йому 
споруджено бюст у м. Пол-
тава на подвір’ї Полтавської 
державної аграрної академії. 
У Європарламенті, а згодом 
і в кіномережі Франції вперше 
показано документальний 
фільм «Локальні підходи до гло-
бальної шкоди», який висвіт-
лював діяльність С. С. Антонця 
та ПП «Агроекологія».

Свого часу він сказав: «Я не 
мріяв стати хліборобом. У роки 
війни та після неї всі хлопці 
хотіли бути командирами. 
Мені, зокрема, хотілося бути 
капітаном корабля».

Його кораблем став флаг-
ман екологічного виробництва 
Полтавщини та України, який 
Семен Антонець впевнено вів 
багато років!

Юрій КІСІЛЬ

Система обробітку ґрунту 
в підприємстві — це «безвідвалка», 
яка дозволяє затримувати вологу, 
а також дотримуватися оптимального 
температурного режиму.
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ЗНАЙ НАШИХ

Валентина ПАЗУЩАН:  
«Віримо нашим хлопцям, 
які зараз на передовій захищають 
нас, дарують безцінні тихі ночі»

У соціальних мережах, 
й особливо зараз, 
у військовий час, укра-

їнці жартують: якщо для 
потреб ЗСУ необхідно знайти 
шкуру мертвого дракона, наші 
волонтери знайдуть цього 
дракона живим-здоровим, 
ще й у репродуктивному віці. 
А в «навантаження» до нього 
привезуть усі ті складові до 
еліксиру життя, які немож-
ливо дістати за жодних умов. 
Жарти жартами, та наші люди 
справді неймовірні, особливо, 
коли йдеться про захист 
рідної землі. Волонтерами 
стають всі — від знаменитого 
музиканта до фермера, вихо-
вательки дитсадка чи старости 
у Решетилівській громаді.

З дитинства 
мріяла бути… 
сільською головою

З Валентиною Пазущан ми 
говоримо буквально на ходу — 
у молодої жінки 15 вільних 
хвилин до зборів. Вона у Новій 
Михайлівці і за старосту, і за 
координатора волонтерської 
роботи, і за водія, бо все тур-
ботливо зібране земляками 
потрібно відвезти у центр гро-
мади — в Решетилівку або ж до 
Полтави. За ці два тижні звикла 
і до перевірок на блокпостах, 
і до кількагодинного стояння 
у заторах на трасі. Проте навіть 
у емоційно та психологічно 
скрутній реальності не втрачає 
сили духу, гумору та запалу, 
яким і земляків довкола себе 
заряджає та об’єднує.

Коли говориш із Валею, 
розумієш, що їй таки суди-
лося стати сільським головою. 
Отією справжньою очіль-
ницею сільської громади, 
котра і сусідів, що сваряться, 
помирить, і бешкетника до 
порядку привчить, і підніме та 
розбурхає сонну громаду, яка 
буде разом створювати навколо 
себе комфортний простір для 
життя. Вона й сама зізнається, 
що з дитинства мріяла стати 
сільським головою. От не 
акторкою, співачкою чи хоча 
б учителькою, а саме сіль-
ським головою у рідній Новій 
Михайлівці, де народилася 
й навчалася у школі.

«Чому така мрія? — перепи-
тує жінка. — Все просто: дуже 
хотілося змінити уявлення 
земляків про те, якою має бути 
людина на керівній посаді. 
Що сільський голова повинен 
думати насамперед про свою 
громаду, людей, та аж ніяк не 
про власну вигоду. Мені дуже 

хотілося, щоб рідне село жило, 
розвивалося. Бо в останні роки 
бачила якраз сумну історію 
того, як село занепадало. Тому 
дуже хотілося власноруч змі-
нити цю тенденцію».

Та спочатку Валентина 
Пазущан отримала освіту, 
котра й зараз у нагоді стає. 
Після школи навчалася на 
фінансиста в Полтавській 
аграрній академії, потім під час 
декретної відпустки отримала 
у Решетилівському аграрному 
ліцеї професію кухара-кон-
дитера. Вийшла на роботу 
в дитячий садок — потрібно 
було здобути освіту за фахом 
«Дошкільне виховання та 
психологія», тож магістратуру 
закінчувала в Полтавському 
педагогічному університеті.

«Усвідомлювала, 
що мої рідні чоловіки 
будуть на передовій»

З боку може й видавалося, 
що свої перші вибори 
у Новомихайлівській громаді 
Валентина Пазущан виграла 
легко. Та жінка зізнається, що 
мрія була хоч і давня, та втілю-
вати її в життя було складно. 
Труднощів вистачало, проте 
на них Валя не зважала. Бо 
ж боєць по життю. Звісно, 
могла сидіти спокійно вдома, 
займатися вихованням двох 

чудових діток. Проте молодій 
мамі дуже хотілося, аби її син 
та доня росла у комфортній 
Новій Михайлівці, з чудовим 
парком у центрі села, зонами 
відпочинку біля річки. Тому 
організовувала й згуртовувала 
земляків, подавала різні про-
екти та ініціативи на конкурси, 
заручалася допомогою агро-
підприємств, що працюють на 
теренах сільської ради.

Цієї зими у Решетилівській 
громаді мали укрупнити ста-
ростати і наприкінці лютого 
міська рада повинна була про-
голосувати за нових старост. 
Рівень довіри серед земляків 
у Валентини Пазущан був 
високий. Жінка зауважує, що 
за останніми опитуваннями по 
виборчих списках підтримка 
сягала 58%, якщо ж говорити 
про фактичні цифри серед тих, 
хто реально живе у селах Ново-
михайлівської громади, — то 
більше 80%.

Але сесію міської ради, на 
якій мали призначати старост, 
перенесли. А 24 лютого рано-
вранці жінці зателефонував 
знайомий рятувальник і просто 
ошелешив словами: «Валю, 
почалася війна».

«Спросоння нічого не зрозу-
міла й не повірила, увімкнула 
телевізор — жодної інформації. 
А потім уже в інтернеті почали 
читати новини і зрозуміла, що 
таки війна. Перші два дні були 
просто шалені,— розповідає 

жінка. — Емоційно було дуже 
важко, бо усвідомлювала, що 
мої рідні чоловіки будуть на 
передовій. Що обидва мої 
брати Стратічуки — рідний 
та двоюрідний брат (Сергій 
Стратічук, морпіх, кіборг — 
Авт.) — контрактники. Вони 
служать і давно знаходяться на 
передовій, були в АТО. Знала, 
що і другий мій брат, який 
всі ці роки працював закор-
доном, повернеться додому 
й буде захищати Україну. Так 
і сталося. Він 4 дні добирався 
додому з Польщі. А зараз 
вже служить, боронить свою 
родину й Україну. Тато — інва-
лід з дитинства та й він не 
лишився осторонь біди, що 
прийшла в нашу країну. Він — 
чудовий механік і теж служить: 
ремонтує військову техніку».

25 хлопців 
зі старостату пішли 
добровольцями 
у перші дні війни

Тож доки чоловіки родини 
боронять свою країну, Вален-
тина вдома згуртовує громаду, 
аби забезпечити тил нашим 
захисникам. Хоча зізнається, 
що теж мріяла свого часу про 
військову службу. Та до війни 
з Росією у 2014 році жінок до 
війська брали не дуже охоче. 
Валі пропонували поїхати слу-
жити до Криму. Ніби відчувала, 
чим все може скінчитися, від 
цієї пропозиції відмовилася 
і лишилася вдома. Навіть ще 
три місяці тому говорила, що 
якби почалися військові дії, то 
пішла би вже точно на війну.

«І напевно, що пішла б, якби 
не була на посаді старости, — 
зізнається жінка. — Не хочу 
кидати село, влада має бути 
на місці, організовувати жит-
тєдіяльність своєї громади. 
У перші дні війни розпачу не 
було, знала, що робити далі. Та 
й думала не про себе, а про свою 
громаду. Головне — заспокоїти 
людей, аби не було паніки. Бо 
от це насправді жахливо. Тому 
в першу чергу заспокоювала 
земляків і пояснювала, що нас 
захищають потужні збройні 
сили, а нам головне — тримати 
стрій, спокій і по максимуму 
допомагати хлопцям. У нас 
у перші два дні з моменту 
початку повномасштабної 
війни 25 хлопців із старостату 
самі пішли добровольцями, 
не чекали повісток. Тому ми 
просто розгорнули імпровізо-
ваний штаб допомоги і почали 
збирати все необхідне для своїх 
захисників».

Спочатку хлопці потребу-
вали елементарних речей — 
потрібні були шапки, рукавиці, 
гумові капці, рушники, зубні 
пасти, індивідуальні засоби 
гігієни тощо. Нині все устат-
кувалося, та наразі бійцям 
потрібні тактичні рукавиці, 
розгрузки, наколінники. 
Валя зізнається, що з такими 
потребами набагато складніше. 
В Україні їх знайти складно, 
тож волонтерам доводиться 

включати режим «дістати 
дракона», тобто звертатися 
до друзів та знайомих, котрі 
зараз живуть чи працюють 
у Польщі. Щоправда, і в сусід-
ній державі українці скупили 
та вигребли військові товари. 
Хіба що волонтерам доведеться 
їхати далі в Європу й замовляти 
такі необхідні для українських 
військових девайси.

«Закінчиться 
ця війна — і ми все 
зробимо, реалізуємо 
всі відкладені плани»

Нині Новомихайлівська гро-
мада згуртована, як ніколи. 
Староста зауважує, що чоло-
віки, котрі лишилися в селах, 
вступили до тероборони, 
патрулюють вулиці населе-
них пунктів та піклуються 
про спокій у рідних селах. 
«Жінки також самоорганізу-
валися, — додає староста. — 
У п’ятницю ящиків 10 джгутів 
із камер нарізали, накрутили 
10 ящиків перев’язувальних 
матеріалів — на війні згодиться 
все. Плели сітки: жінки різали 
стрічки, чоловіки натягували 
сітки і плели. Об’єдналися всі, 
молодці».

Коли запитую про біжен-
ців, то Валя зауважує, що 
евакуйованих у їхньому ста-
ростаті ще не було. Додає, 
що колеги із Сухорабівки та 
Остап’є розповідають, що у них 
по 20 чоловік у один будинок 
готові селитися, умови вже 
й не важливі — чи потрібно 
воду на плиті гріти, чи туалет 
на вулиці. «До нас не їдуть, 
бо ми крайня точка на межі 
Шишацького й Диканського 
районів, межуємо з ними. 
Пересторога в людей є, та 
й наше село раніше називалося 
Шляхове, оскільки всі дороги 
в нас сходяться. Проте ми раді 
й готові прийняти земляків, які 
зараз втікають від жахів війни 
з Харкова, Сум чи Охтирки».

Як і скрізь по країні, ця 
клята війна зіпсувала плани 
мешканців Нової Михайлівки 
на весну. Валентина Пазущан 
розповідає, що готувалися 
довести до завершення всі 
ті проекти, які розпочали ще 
восени. Зокрема, дооблашту-
вати зону відпочинку в центрі 
села — розбити парк сакур, 
встановити там лавки та бор-
дюри, які вже закупили. Ще 
один важливий інфраструктур-
ний об’єкт для громади — це 
спортивний майданчик.

«Дай Боже, швидше закін-
читься ця війна — і ми все 
зробимо, реалізуємо всі відкла-
дені плани, — додає Валентина 
Пазущан. — Зараз головне — 
зберігати спокій. Ми віримо 
нашим хлопцям, які зараз на 
передовій захищають нас, дару-
ють безцінні тихі ночі, що ми 
можемо поспати і відпочити. 
Віримо в Збройні сили і знаємо: 
все буде добре, якщо ми будемо 
вірити у власні сили».

Настя ТОПОЛЯ
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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 (зимовий 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

Капустяний пиріг 
з картоплею

Інгредієнти на 6–8 порцій: 
1  середня голівка капусти, 
600 гр вареної товченої кар-
топлі (можна використати 
пюре з попереднього дня), 150 
гр копченого бекону, шинки чи 
копченого сала; 100 грам улю-
бленого напівтвердого сиру, 
натерти на тертці з великими 
дірочками; 1/2 пучка зеленої 
цибулі, 2 яйця, сіль та чор-
ний, свіжозмелений перець до 
смаку, смалець для змащу-
вання сковорідки чи форми, 
1 ст.л. сметани

До картоплі додати яйця, 
сир, сіль до смаку та цибулю, 
добре вимішати. У капусти 
вирізати качан й занурити 
у киплячу воду (можна додати 
трішки оцту, якщо листя 
грубе) на кілька хвилин. 
Капустину обережно дістати, 
та зняти зм’якле верхнє листя. 
Потім знову повернути 
у киплячу воду й знову зняти 
верхнє листя. І так зняти усе 
велике листя з капусти. Решту 
листя, центральну частину 
капусти посікти.

Бекон чи сало на серед-
ньому вогні смажити, помі-
шуючи, доки витопиться 
якомога більше жиру. Бекон 
перекласти до картоплі, 
а у сковорідку викласти 

шинковану капусту. Посо-
лити й добре вимішати 
й тушкувати, доки випару-
ється увесь сік, який пустить 
капуста. Капусту перекласти 
до картоплі, додати перець 
до смаку й добре вимішати 
усе разом.

Духовку розігріти до 180 ᵒС.
Сковорідку чи форму для 

пирога змастити тонким 
шаром смальцю чи олії, 
викласти велике капустяне 
листя по колу так, щоб 
частина листків звисала 
з країв (ними потім накрива-
тимете начинку), а по центру 
покласти капустяний лист 
так, щоб дно було закладене 
повністю.

Викласти на капусту 
начинку й розрівняти. Посе-
редині накрити начинку 
рештою листів й щільно 
загорнути на них ті, що звиса-
ють по краях. Так утвориться 
пиріг. Обережно змастити 
поверхню «пирога» смета-
ною. Пекти 45–55 хвилин, 
доки «пиріг» підрум’яниться, 
а начинка пропечеться. 
Дістати капустяний «пиріг» 
з духовки й залишити на 
10–15 хвилин як є, щоб зійшов 
«жар». Подавати в гарячому 
чи в холодному вигляді.

Як правильно зібрати 
допомогу захисникам
Українці неймовірні: 

н а в іт ь  в  у м о в а х 
фінансової скрути ми 

ладні останнє віддати, аби 
допомогти своїм захисни-
кам й буквально закидаємо 
волонтерів продуктами, меди-
каментами, одягом. Проте не 
все зібране може стати у нагоді. 
Як правильно зібрати допо-
могу — волонтери у Фейсбуці 
інформують тих, хто хоче допо-
магати військовим, зважаючи 
на досвід та побажання самих 
бійців. Тож далі пройдемося 
по списку потреб, переважно 
щодо продуктів харчування: 
що краще передавати, як 
пакувати, адже всі припаси 
потрапляють на блок-пости, 
на передову, в польові умови.

1. Закрутка  — це плюс, 
але скляна тара — це мінус. 
Тому, якщо є можливість, 
перепакуйте консервацію 
у пластикові контейнери, що 
щільно закриваються.

2. Тушонка, рибні консерви, 
паштети — добре, але бажано 
з кільцем, щоб швидше від-
крити, адже спеціального ножа 
та ключа може й не бути під 
руками. Не купуйте дорогі 
шпроти, краще іншу рибу 
дешевшу, а по кількості більше.

3. Зубні пасти, шампуні, 
гелі, піна для гоління нама-
гайтеся купувати не великим 
об’ємом, тому що це індивіду-
альні засоби. Ліпше по об’єму 
менші, а по кількості поміща-
ється їх більше. Краще одразу 
візьмуть двоє-троє людей собі 
мильно-брийний засіб, ніж 
до одного флакону-тюбика 
буде черга.

4. Не купуйте горох, пше-
ницю, перловку. Вони дуже 
довго варяться, на це немає 
зовсім часу. Гречка, рис, вів-
сянка варяться удвічі менше. Не 
витрачайте на це дарма кошти. 
Користується попитом «мівіна» 
та каші, які швидко варяться.

5. Не купуйте каву в зернах 
та мелену. Кавоварок там 
немає і ніколи їх заправляти. 
Кава має бути розчинна, чай 
у пакетиках, можна капучіно 3 в 
1 чи інші кавові напої у стіках.

6. Потрібні сигарети та 
запальнички з кнопкою (хлопці 
кажуть, що такі надійніші).

7. Солодощі. Бійці просять 
шоколад у батончиках, а не 
в плитках: батончики зручно 
класти у кишеню. Серед поба-
жань — цукерки, які можна 
смоктати. Не купуйте печиво, 
розфасоване у пластикові 
коробки, бо ті місця займають 
багато, а по об’єму мало. Краще 
у пачках.

8. Бійці прохають також 
про енергетики — такі напої 

з кофеїном допомагають не 
гірше за каву тримати організм 
у тонусі.

9. Щодо ліків. Найкраще 
для бійців  — це так звані 
тактичні аптечки, проте їх 
зараз волонтери шукають за 
кордоном, адже в нашій країні 
їх складно знайти. Тому все 
поспіль скуповувати в аптеках 
не слід — ліки потрібні й на 
мирних територіях та виму-
шеним переселенцям, які 
зараз масово їдуть у тил. Тож 
уважно стежте за потребами, 
які у соцмережах поширюють 
представники міської влади та 
волонтерського штабу нашої 
громади. До слова, нашим 
захисникам цілком стануть 
в нагоді мазі типу Теймурова, 
бо у бійців мокріють ноги, 
може з’являтися грибок. 
Проти застуди — лікувальні 
чаї у пакетиках, з вітаміном 
С, льодяники для горла, кра-
плі в ніс.

Олександр СТЕПАНЕНКО

Які заспокійливі можна 
приймати вагітним?

У цей важкий для всіх час 
заспокоїтися важко. Однак жін-
кам при надії дуже важливо 
тримати емоції під контролем, 
адже вони відповідають не 
тільки за своє життя, але й за 
життя дитини, яка відчуває всі 
емоції мами. Як контролювати 
свою тривожність і які препа-
рати можна приймати вагітним 
для заспокоєння? Радить відома 
українська лікарка, акушер-гі-
неколог Людмила Шупенюк. 
Спосіб номер один, аби заспо-
коїтися, — це глибоке дихання. 
Люди, котрі практикують йогу, 
радять робити глибокий вдих, 
а потім видих відкритим ротом. 
Це допомагає врівноважити 
психологічний стан.

Якщо вам не допомагають 
дихальні практики, існує 
декілька дієвих та безпечних 

препаратів. Це валер’яна, 
пустирник, новопасит, препа-
рат магнію. Їх можна приймати 
по 1–2 таблетки тричі на добу. 
«У випадку, якщо згадані пре-
парати не допомагають, можна 
використовувати корвалдин, — 
радить відома лікарка. — Але 
зловживати цим препаратом 
не слід. Він дозволений лише 
тим, хто знаходиться на грані 
емоційного зриву, істерики. 
Якщо ви відчуваєте підви-
щений тиск чи прискорене 
серцебиття, слід прийняти 
до 40 крапель. Зауважу, що це 
сильний препарат, який не 
можна вживати щодня»!

*Важливо! Корвалдин не 
рекомендовано приймати до 
12 тижня вагітності!

Настя ТОПОЛЯ

7 практик, які дають 
малюку відчуття безпеки

Ми зараз живемо в час війни 
та тотальної небезпеки. Будь-
який розвиток новонародже-
ного відбувається тільки за 
умови відчуття безпеки та спо-
кою. Та навіть у цих непростих 
умовах батьки здатні зробити 
багато, аби допомогти дитині 
мати відчуття стабільності, 
надійності й безпеки. Ось 
декілька практик, що їх радять 
психологи, аби допомогти 
дітям подолати важкі часи:

1. Зняти напругу зі свого 
тіла: самомасаж та гімнастика. 
Пам’ятайте, що дорослий — це 
головне джерело інформації, 
що надходить із зовнішнього 
світу. Напруга на лиці, від-
сутність посмішки, сльози — 
сигнал для немовляти, що 
дорослому погано. А значить — 
зростає почуття небезпеки та 
страху у дитини.

Для цього необхідно від-
найти спосіб та час звільнитися 

від негативних емоцій. 
Наприклад, поки дитина 
спить, зробіть гімнастику для 
обличчя, масаж губ, очей, вух. 
Якщо є можливість і бажання 
поплакати — обов’язково це 
зробіть. Ваша задача: макси-
мально зняти напругу з тіла 
та обличчя.

2. Обійми та запах батьків. 
Постійні обійми, поцілунки 
та відчуття запаху дорослого. 
По-перше, підвищиться ваш 
рівень окситоцину, по-друге, 
дитина відчуватиме ваше тепло 
та турботу, що буде сигналом 
про те, що все добре. Дорослий 
поруч. Якщо треба відлучитися, 
необхідно лишити свої речі, які 
будуть нагадувати малечі про 
вас та ваш запах. У критичному 
випадку, це зможе заспокоїти 
немовля.

3. Контакт з іншими дітьми. 
Відповідно до ситуації, шукати 
групи людей з дітьми та контак-
тувати з ними по можливості.

4. Колискова та дитячі 
забавки. Обов’язково спі-
вайте колискові, розповідайте 
казочки, грайте в дитячі 
забавки.

5. Розказуйте про трагічні 
події у вигляді казки. У випадку, 
якщо немовля стало свідком 
трагічних подій, спробуйте 
пояснити, що сталося, роз-
казати просто на вушко 
у вигляді казки та казкових 
персонажів даний сюжет. Роз-
повідайте малюку про все, що 
відбувається.

6. Збережіть максимально 
щоденні ритуали. Дотримання 
режиму, приймання їжі та 
сну — запорука відновлення 
нервової системи. А також 
допомога дорослому мати чіткі 
плани на день, що самоорга-
нізує та допомагає зберігати 
рівновагу.

7. Співайте дитині під час 
сирен та вибухів. У випадку 
сирен та інших гучних звуків 
притискайте дитину до себе 
міцно, колихайте її та співайте 
улюблені колискові.

Настя ТОПОЛЯ
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Гороскоп
на тиждень

(14.03 — 20.03)

a
Овен. Обравши пріоритетний напря-
мок, не звертайте зі шляху, інакше 
всі зусилля будуть марні. Необхідно 

виявити твердість у всьому, що стосується 
строків виконання робіт. Але не варто захо-
плюватися боротьбою з навколишніми.

b
Телець. Не варто відхиляти перспек-
тивні пропозиції. Не варто проявляти 
негатив і дратівливість. Небажані 

нові знайомства. Найбільшу тягу до трудової 
діяльності ви відчуєте у вихідні. Проведіть 
час із рідними.

c
Близнюки. Ваша енергія й напір дуже 
вплинуть на всіх, з ким вам прийдеться 
спілкуватися. Ви одержите те, до чого 

давно прямуєте. Обставини складуться на 
вашу користь. Ви відпочили й набралися сил. 
Усі ділові переговори будуть вам на користь.

d
Рак. Варто особливу увага звер-
нути на професійні пропозиції, 
на вас чекає кар’єрний ріст і удача 

в справах. Щоб добитися успіху, вам потрібно 
просто продемонструвати свої здібності. Вас 
очікує позитивний період.

e
Лев. У багатьох сферах життя назрівають 
важливі для вас зміни. Однак поки не 
варто розповідати про них стороннім. 

В особистому житті не потрібно переслідувати 
яких-небудь корисливих цілей і вимагати від 
обранця гроші.

f
Діва. Неоднозначний, з підводними 
каменями й підкилимними іграми 
період. Не обов’язково всі проблеми 

вирішувати самостійно, у деяких ситуаціях 
допомога або порада друзів допоможе вам 
уникнути перевантажень і перевтоми. 

g
Терези. Ви будете почувати себе ком-
фортно тільки в оточенні близьких 
друзів. Ваша інтуїція буде підказувати 

вірні рішення, навіть у ситуаціях більш ніж 
незвичних ви безпомилково вгадаєте пра-
вильну лінію поведінки.

h
Скорпіон. Постарайтеся визначити 
пріоритетні завдання, і ви досягнете 
бажаної мети. Вдале рішення важливої 

проблеми дозволить вам почувати гордість 
за власну персону та обіцяє принести вам 
солідні гроші. Вас порадують близькі люди.

i
Стрілець. Саме час з’ясувати 
відношення й помізкувати про пер-
спективи. Визначившись, варто 

починати спокійно діяти. У вас є реальний 
шанс стати справжнім господарем становища. 

j
Козеріг. Неприємності підуть 
у минуле. Завдяки оптимізму, під-
тримці близьких людей і інвесторів, 

ви можете активно ввімкнутися в реалізацію 
нових і дуже перспективних планів, осво-
їти нову справу. Постарайтеся не впустити 
слушну мить.

k
Водолій. Ваші зусилля бажано 
направити на збереження рівноваги 
з навколишнім світом. А непорозуміння, 

які виникнуть, швидко влагодяться й не 
вплинуть на щасливий кінець справи.

l
Риби. Усі рішення необхідно 
приймати на тверезу голову, не дозво-
ляючи емоціям втручатися в процес. 

Можливі певні проблеми у взаєминах 
в родині, але вони швидко вирішаться.
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Відповіді

з №9

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
— Холмсе, як нам пере-

конатися, що ми не в росії?
— Відкрийте Твіттер. 

Відкрилося? Ми не в росії!
***

Жителі росії після смерті 
попадають в росію.

***
— В росію почали прибу-

вати гроби із російськими 
солдатами.

— А чому не пакети?

— Пакети в Україні 
заборонені!

***
Ніколи не питайте 

жінку — скільки їй років, 
чоловіка — скільки він заро-
бляє, а українського фер-
мера — звідки у нього танк!

***
Наші солдати випуска-

ють зброю з рук тільки щоб 
підібрати трофейну.

***
НАТО — це той знайо-

мий (є майже у кожного), 
який розповідав, що 7 разів 
служив у французькому 
легіоні, вміє користува-
тися усіма видами зброї, 
але почувши перший вибух 
опинився десь на кордоні 
із Угорщиною.

***
Рабінович кожного ранку 

приходить до газетного 
кіоску. Бере у руки газету, 
продивляється першу сто-
рінку і не купує. Через кілька 
днів продавець запитує:

— Що шукаєте?
— Некролог.
— Некрологи розміщу-

ють на останній сторінці.
— Некролог, який 

я чекаю, буде на першій 
сторінці!

***
Нове завдання для 

ромів — вкрасти путіна!
***

— Тату, а чому мою 
сестру звати Лілія?

— Бо твоя мама 
любить лілії.

— Зрозуміло. Дякую, тату!
— Немає за  що, 

Байрактаре!
***

Українська жінка, яка 
банкою огірків збила воро-
жий дрон, вимагає від орків 
повернути банку!

***
Поки роми захоплюють 

танки на півдні країни — 
батальйон західних бурш-
тиношукачів вирушає на 
Урал шукати бункер!

***
Узбеки та таджики не 

повірять своїм очам, коли 
росіяни почнуть їздити до 
них гастарбайтерами та 
підмітати вулиці.

***
Гроші потрібно збері-

гати у рублях. Адже ніхто 
не стане шукати гроші 
у купі рублів.

***
Роми, майте на увазі, що 

барон без танка — не барон!

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