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АНДРІЙ ГОРОБЕЦЬ:
«Закуплене 
оснащення 
для захисників — 
це спільний 
внесок громади 
у нашу перемогу 
над ворогом» 9

ДМИТРО МОМОТ:
«Ми всі разом повинні  

працювати на перемогу» 

Цією фразою щодня 
вітає своїх читачів 
у Фейсбуці письмен-

ник і музикант Сергій Жадан, 
котрого й решетилівці мали 
змогу почути наживо в мирний 
час на фестивалі «Решетилів-
ська весна». Жадан вітає Укра-
їну з рідного й нескореного 
Харкова. Бо кожен новий 
світанок, що запалює весною 
українське небо — це справді 
ще один новий рішучий крок 

до Перемоги. А вона буде за 
нами  — без сумнівів! Геро-
їчна Харківщина, Сумщина, 
Чернігівщина, Херсонщина, 
Маріуполь і Миколаїв без-
жально навалюють окупанту, 
а Полтавщина з іншими 
регіонами забезпечують обо-
ронцям тил.

Ми не здаємося і не впа-
даємо в паніку, хоча цього 
дуже прагне ворог. Натомість 
третій тиждень війни вкотре 

показав усьому світові: Укра-
їна воює не з цивілізованою 
країною  — на нас напала 
держава-терорист.

Про третій тиждень спро-
тиву, героїв і зрадників, 
дипломатичні перемовини 
і евакуаційні коридори, від-
новлення життєдіяльності 
й роботи у тилових областях, 
дію санкцій та близький крах 
економіки рф читайте на 6-ій 
сторінці нашого видання.
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З ВОЛОНТЕРСЬКОГО 
ЦЕНТРУ РЕШЕТИЛІВКИ 

ВІДПРАВИЛИ ПОНАД 
40 ГУМАНІТАРНИХ 

ВАНТАЖІВ

МИ ЩЕ НА ОДИН ДЕНЬ СТАЛИ МИ ЩЕ НА ОДИН ДЕНЬ СТАЛИ 
БЛИЖЧИМИ ДО ПЕРЕМОГИ!БЛИЖЧИМИ ДО ПЕРЕМОГИ!
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КРИМІНАЛ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ

З волонтерського центру Решетилівки 
відправили понад 40 гуманітарних 
вантажів

Третій тиждень триває війна 
Українського народу проти 
російського окупанта. А разом 
із нею не зупиняється робота 
Решетилівського волонтер-
ського центру.

Місцеві жителі об’єдналися 
навколо нашого спільного 
горя і щодня комплектують 
допомогу за оперативними 
потребами для військових 
ЗСУ, людей, які знаходяться 
на території бойових дій, та 
тимчасово переміщених осіб.

За час роботи волонтери вже 
надали допомогу більш ніж 60 
сім’ям, які змушені були тікати 
від фашистських дій російського 
режиму і опинилися в нашій гро-
маді. Родинам, які звертаються 
«у статусі тимчасово переміще-
них осіб», мають змогу на пер-
ший час допомогти продуктами 
харчування, медикаментами, 
одягом, постільною білизною, 
засобами гігієни тощо.

Не припиняється фор-
мування гуманітарних ван-
тажів для військових ЗСУ. 
Щодня волонтери публіку-
ють у соцмережах актуальні 
потреби для захисників 

України. Наразі постійно три-
ває збір м’ясних та рибних 
консерв з тривалим терміном 
зберігання для хлопців, які сто-
ять на блокпостах. Поки що збір 
одягу та консервації закрито. 
Місцеві жителі «закрили ці 
позиції» в повній мірі.

Загалом на базі волонтер-
ського центру Решетилівської 
громади об’єдналися понад 100 
людей, які щодня займаються 
фасуванням та пакуванням 
гуманітарки, шиють білизну 
для поранених, плетуть маску-
вальні сітки, виготовляють 
коктейлі з швидкозаймистою 
сумішшю. Вагомий внесок 
роблять земляки, які прожи-
вають за кордоном.

Багато деталей роботи цен-
тру не розкривають задля без-
пеки. Але обіцяють розповісти 

про масштабний «волонтер-
ський фронт» після перемоги 
України над рашистами.

Як повідомляють коорди-
натори станом на 15 березня 
з Решетилівської громади 
до міст України відправили 
понад 40 гуманітарних ван-
тажів до Полтави, Харкова, 
Сум, Охтирки, Конотопа та 
інших. Це були госпіталі, 
військові частини, блокпо-
сти та населені пункти, де 
йдуть інтенсивні бої і жителі 
не мають змоги поповнити 
свої запаси їжі, води, засобів 
гігієни.

Боротьба триває! Тримаймо 
оборону на всіх фронтах: вій-
ськовому, волонтерському, 
громадянському!

Юлія ГРІНЧЕНКО

Як повідомляє Нацполіція, 
у період з 7 по 14 березня 
у Решетилівській громаді заре-
єстрували 59 повідомлень про 
кримінальні правопорушення 
та інші події. Із них 2 внесено 
до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ознаками кри-
мінальних правопорушень.

Нагадуємо номери теле-
фонів, за якими Ви маєте 
можливість повідомляти 
інформацію щодо місця 

перебування зниклих людей, 
а також відомі Вам обставини 
вчинення злочинів або пору-
шення публічного порядку: 
(05363) 2-50-72 ( чергова частина 
Решетилівського ВП) або 102.

За повідомленням Реше-
тилівської служби поря-
тунку, протягом тижня 
сталася 1 надзвичайна подія. 
13 березня у селищі Покровське 
в приватному секторі загорі-
лася громадська будівля.

У Решетилівці вшанували пророка 
українського народу Тараса Шевченка

«Борітеся — поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»

9 березня, у день двісті 
восьмої річниці від дня народ-
ження класика літератури та 
українського пророка Тараса 
Григоровича Шевченка, міська 
влада Решетилівської громади 
традиційно піднесла квіти 
до пам’ятника Кобзарю, що 
в центрі Решетилівки.

У ці дні, коли Україна гідно 
протистоїть російському 
окупанту, його літературний 
спадок як ніколи підіймає 

силу духу і додає впевненості 
у боротьбі з ворогами.

Зважаючи на ситуацію 
в країні й через безпекові 
міркування, масового мітингу 
не було. В покладанні взяли 
участь міський голова Оксана 

Дядюнова, заступники Решети-
лівського міського голови Інна 
Сивинська та Юрій Невмер-
жицький, секретар решети-
лівської міської ради Тетяна 
Малиш та керівник апарату 
Максим Лисенко.

У всі часи для нас, україн-
ців, на щодень, а тим паче 
нині, заповітними є слова 
нашого генія й пророка Тараса 
Шевченка:

«Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине…
Ось де, люде, наша слава,
Слава України!»

Юлія ГРІНЧЕНКО

У Решетилівському Центрі 
ПМСД жителі громади 
та тимчасово переміщені 
громадяни можуть зробити 
вакцинацію проти COVID-19

За час війни в Полтавській 
області від коронавірусної 
хвороби померли понад 100 
осіб. Та було зареєстровано 
понад 8 тисяч нових випад-
ків хвороби. При цьому нових 
випадків щоденно виявляють 
близько 400–900. Такі дані надає 
Полтавський обласний центр 
контролю і профілактики хво-
роб МОЗ України. Припуска-
ють, що випадків зараження 
вірусом насправді більше, але 
через введення воєнного стану 
люди дедалі рідше звертаються 
за допомогою у лікувальні 
заклади. Варто зауважити, 
що вірус нікуди не зник, тому 
необхідно робити вакцинацію 
та дотримуватися правил, щоб 
не поширювати хворобу.

У Центрі ПМСД Решетилів-
ської міської ради повідомля-
ють, що в кабінеті щеплень 
проводиться вакцинація 
проти гострої респіраторної 
інфекції COVID-19. Тут також 

здійснюють вакцинацію 
бустерною дозою вакцини 
Pfizer. Третю дозу вакцини 
вводять незалежно від того, 
якою вакциною люди щеплю-
валися, якщо з часу закінчення 
курсу вакцинації вже минуло 
6 місяців.

У Центрі ПМСД наявні вак-
цини: Pfizer, CoronaVac. Режим 
роботи кабінету щеплень: 
з понеділка по п’ятницю, 
години прийому  — з 8:00 
до 15:00.

Михайло ЧУБ

Комунальники забезпечують 
життєдіяльність громади

У регіоні усі комунальні 
підприємства працюють 
у штатному режимі. Аби було 
безперебійне постачання 
послуг під час воєнного стану, 
просять жителів області за 
можливості сплачувати їх 
вчасно. У Решетилівській 
громаді усі комунальні підпри-
ємства працюють стабільно. 
Життєдіяльність міста і сіл 
підтримується у звичному 
режимі. Всі об’єкти критич-
ної інфраструктури і зв’язок 
функціонують.

Щоденно працівники 
комунального підприємства 
«Покровський комунгосп» 
дбають про чистоту та охай-
ність сіл нашої громади. Мину-
лого тижня комунальники 
здійснили вивезення побу-
тових відходів у селах Ново-
михайлівського, Кукобівського 

старостатів. Також зібрали 
сміття у селі Покровське по 
вулицях: Залізнична, Моло-
діжна, Чкалова, 23 вересня, 
Широка, Мічуріна, Центральна, 
Травнева, Пушкіна, провул-
ках — Вишневий, Коопера-
тивний та Шкільний. Окрім 
цього, у селах Кривки, Голуби, 
Шкурупії тощо.

КП «Покровський комун-
госп» звертається до всіх жите-
лів громади вчасно сплачувати 
за послуги із вивезення твердих 
побутових відходів, аби кому-
нальне підприємство працю-
вало ефективно і безперебійно. 
Також вкотре повідомляють, 
що громадянам, які не заклю-
чили договір із підприємством, 
вивозити сміття категорично 
заборонено.

Віта ШАФОРОСТ
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Коротко про головне
Президент присвоїв 
«Золоту зірку» 
Герою з Полтавщини

Президент України Воло-
димир Зеленський при-
своїв звання Герой України 
з врученням ордену «Золота 
Зірка» пілоту з Полтавщини 
Олександру Мостовому. 
Відповідний указ опублі-
кований на сайті Офісу 
Президента.

Про це повідомляється на 
фейсбук-сторінці 831 бри-
гади тактичної авіації, що 
дислокується у Миргороді 
на Полтавщині.

Олександр Мостовий під 
Васильковом збив російський 
військово-транспортний 
літак Іл-76 та два гелікоп-
тери Мі-24. Тим самим не 
допустив висадку ворожого 
десанту з озброєнням.

Українські 
паралімпійці 
зайняли 2 місце 
на Паралімпіаді 
і встановили 
історичний рекорд

Збірна України на зимо-
вих Паралімпійських іграх-
2022 в Пекіні встановила 
рекорд за числом медалей, 
здобутих українцями за 
всю історію участі в «білих» 
Паралімпіадах.

За підсумками змагань, 
що завершилися 13 березня, 
в активі наших спортсменів 
29 нагород (11 золотих, 10 
срібних, 8 бронзових).

Це друге місце загаль-
ного заліку. Більше — лише 
в господарів-китайців — 61. 
У попередні роки українські 
паралімпійці-зимовики 
вигравали за одні Ігри мак-
симум 25 медалей.

Кошти з «Пакунку 
малюка» дозволили 
використовувати 
на власний розсуд

Крім того, надання грошо-
вої компенсації здійснюється 
за спрощеним порядком.

Згідно з прийнятою поста-
новою Кабміну: родини 
можуть використовувати 
кошти на будь-які необхідні 
товари у будь-яких закладах 
торгівлі; використати гроші 
можна протягом воєнного 
стану плюс один місяць без 
цього обмеження.

Родинам, які не зможуть 
відкрити новий рахунок зі 
спеціальним режимом вико-
ристання, кошти перераху-
ють на будь-який рахунок 

родини, який вже відкритий 
в АТ КБ «ПриватБанк».

Київстар, Vodafone 
Україна та lifecell 
надає нові 
можливості

Українські мобільні опе-
ратори Київстар, Vodafone 
Україна та lifecell реалізували 
нову можливість в рамках 
національного роумінгу. Про 
це повідомляє ITC.ua.

Відтепер абоненти можуть 
користуватися не лише голо-
совими дзвінками й SMS, а і 
мобільним 2G/3G інтернетом 
на швидкості до 512 кбіт/с, 
щоб обмінюватися повідо-
мленнями в месенджерах 
або шукати інформацію 
в інтернеті. Нагадаємо, що 
національний роумінг доз-
воляє при зникненні зв’язку 
одного оператора підклю-
чатися до мережі іншого. 
Наразі наявність мобільного 
інтернету не менш важлива за 
дзвінки, адже дозволяє бути 
на зв’язку з близькими онлайн 
та перевіряти актуальні 
новини. При цьому тарифі-
кація послуг у національному 
роумінгу зберігається відпо-
відно до тарифного плану 
оператора, послугами якого 
користується абонент.

«Нова пошта» 
відновлює доставку 
відправлень 
за кордон України

«Нова пошта Глобал», 
що входить до групи ком-
паній «Нова пошта», від 12 
березня відновила доставку 
відправлень закордон, за 
винятком Молдови. Тепер 
із будь-якого працюючого 
відділення можна оформити 
міжнародне відправлення за 
тими ж самими тарифами, 
що й раніше.

Укрпошта 
випустила марку, 
на якій відправила 
російський корабель 
у відомому 
напрямку

Укрпошта оголосила пере-
можця народного голосу-
вання за ескіз для поштової 
марки «Русский военный 
корабль, иди на*уй!»

Ним став український 
художник Boris Groh, за якого 
проголосувало понад 1700 
людей з 8 тисяч усіх голосів.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Відбулося позачергове засідання 
виконавчого комітету

11 березня під головуван-
ням Решетилівського міського 
голови Оксани Дядюнової 
відбулося 6 позачергове засі-
дання виконавчого комітету 
Решетилівської міської ради.

У порядку денному члени 
виконкому заслухали інфор-
мацію начальників відділів 
про роботу за 2021 рік. Також 
прийнято рішення про забез-
печення життєдіяльності гро-
мади в умовах воєнного часу.

Оксана Дядюнова заува-
жила, що виконавчий комітет 

міської ради працює в режимі 
24/7 і готовий оперативно 
збиратися та працювати 
задля вирішення нагальних 

питань, якщо буде відповідна 
потреба.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Радіошоу «Вінілосховище» 
Олександра Біленького в умовах 
воєнного часу переформатувалося

З 10 березня радіопрограма 
голови Полтавської обласної 
ради Олександра Біленького на 
ФМ-радіо «Relife» після перерви 
вийшла в новому форматі.

У зв’язку з тим, що країна 
перебуває у стані війни, розва-
жальне, аполітичне, музичне 
шоу «Вінілосховище» перефор-
матувалося і набуло іншого 
значення. Відтепер ведучий 
робить основний акцент на 
інформнапрямок. Розповідає 
оперативну достовірну інфор-
мацію, говорить про способи 
боротьби з фейками та дає від-
повіді на актуальні запитання 
стосовно ситуації в країні та 
області.

В ефірі звучать лише акту-
альні патріотичні хіти.

За сприятливих обставин 
програма виходить щодня 
о 19:00.

Доступна інтернет-трансля-
ція та онлайн-ефіри на сторін-
ках радіо «Relife» у соцмережах.

Посилання на ефіри у записі 
шукайте на телеграм-каналі 
радіостанції «Решетилівська 
кореспонденція».

Юлія ГРІНЧЕНКО

Школярі громади відновили 
навчання у дистанційному форматі

Після вимушених кані-
кул у 13 областях України 
з 14  березня повністю від-
новили навчання у школах. 
Форма освітнього процесу 
залежить від безпекової ситу-
ації в кожному регіоні, але 
здебільшого це онлайн-фор-
мат. Ще у 8 областях освітній 
процес відновили частково, а в 
4 областях навчання призупи-
нили через війну.

Як інформувала начальник 
відділу освіти Решетилівської 
міської ради Алла Костогриз, 
усі 16 навчальних закладів 

громади, а також Решетилів-
ський художній та аграрний 
ліцеї вийшли на дистанційне 
навчання. Вихованці дошкіль-
них навчальних закладів зали-
шаються вдома.

Станом на понеділок, 
14 березня, на навчання 
в онлайн-форматі разом із 
учнями місцевих шкіл вийшла 
і 31 тимчасово переміщена 
дитина. Найбільше таких 
дітей шкільного віку у місті 
Решетилівка. Уроки проходять 
у класрумах згідно розкладу.
Начальник Полтавської ОВА 

Дмитро Лунін зауважив: 
«Війна не спинить життя та 
не стане на заваді розвитку 
наших дітей. У понеділок на 
Полтавщині відновилося дис-
танційне навчання. 515 шкіл 
(97%), всі 28 ПТУ, всі 26 закладів 
фахової передвищої освіти та 
6 вишів розпочали онлайн-за-
няття. І найголовніше — 867 
дітей-переселенців, які зараз 
на території нашої області, вже 
долучилися до дистанційної 
освіти».

Юлія ГРІНЧЕНКО
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Діти проти війни: маленькі 
таланти Решетилівщини 
створюють патріотичні малюнки

Після нападу Росії на 
Україну 24 лютого українці 
об’єдналися, як ніколи раніше. 
Небайдужі люди в кожному 
куточку нашої держави гурту-
ються й допомагають тим, хто 
потребує підтримки. Добро-
вольці вступають в батальйони 
тероборони, а жінки готують 
їжу й плетуть маскувальні 
сітки для танків. Осторонь не 
залишились і дітки, що нама-
гаються підняти бойовий дух 
солдатів і за допомогою малюн-
ків донести до всього світу, що 
насправді відбувається в країні.

Талановиті учасники гуртка 
«ХОББІ Art», «Пластиліновий 
живопис» Решетилівської 
філії ОЦЕВУМ та вихованці 
Решетилівського будинку куль-
тури створили серію малюнків 
на тему «Все буде Україна». 
Загалом надійшло 16 робіт. 
Провідна тема творчих робіт — 
мир в Україні.

«Україна — сильна і незламна 
держава! Це знають мої маленькі 
вихованці гуртка «ХОББІ Art», 
створюють патріотичні плака-
тики і щиро вірять #УсеБуде-
Україна. Запрошую всіх діток до 
творчості, малюйте нашу Україну, 
надсилайте мені в месенджері 
або публікуйте та позначайте 
Решетилівську філію ОЦЕВУМ. 
Ми творча і неймовірно тала-
новита нація, всім натхнення, 
спокою та мирного неба», — 
зазначає керівник гуртка «ХОББІ 
Art» Анастасія Лебединська.

Віта ШАФОРОСТ

У Калениках вдруге зібрали молоко 
для дітей із Харкова

Харків перебуває під постій-
ними обстрілами і потребує 
гуманітарної допомоги від інших 
міст. Чимало місцевих підпри-
ємств призупинило роботу на 
час війни, відтак у регіоні спо-
стерігається нестача молока, 
яке вкрай важлива для раціону 
дітей. Полтавщина стала сво-
єрідним хабом волонтерської 
допомоги для сусідніх областей 
та щоденно працює над збором 
гуманітарної допомоги постраж-
далим. Волонтери із Полтави чи 
не щодня, ризикуючи власним 
життям, доставляють гумані-
тарну допомогу постраждалим. 
У цей складний час, не лишилися 
осторонь і жителі нашої громади. 

11 березня жителі Калеників 
зібрали коров’яче молока, яке 
передали для новонародже-
них дітей Харкова. Загалом, 
небайдужі передали понад 150 
літрів молока. Це вже вдруге, 
з початку війни, жителі села 
виявляють ініціативу та допо-
магають Харкову молоком. 

Понад 350 літрів молока уже 
дісталося до Харкова із Кале-
ників. Нагадаємо, збір про-
водять централізовано через 
волонтерів, які заздалегідь 
домовляються із громадою 
про час візиту.

Жителі Калеників ніколи 
не залишаються осторонь 
проблем та готові й надалі 
допомагати сусіднім областям 
по мірі необхідності.

Віта ШАФОРОСТ

У Пасічниках волонтери організували 
виготовлення квашеної капусти 
для потреб територіальної оборони

З початку війни волонтери 
України стали багатофункціо-
нальними. Вони можуть шин-
кувати капусту, ремонтувати 
БТРи, буржуйки, діставати 
якісний одяг для бійців та 
переселенців. Можуть назби-
рати кошти на безпілотник 
чи бронежилет. Кожен, хто 
допомагає в тилу, перекона-
ний — перемир’я настане тоді, 
коли усі бійці повернуться 
благополучно додому. Не зали-
шаються осторонь і мешканці 
Решетилівської громади.

На базі Пасічниківського 
сільського будинку культури 
створений потужний волон-
терський штаб, де небайдужі 
жителі громади безперебійно 
працюють для забезпечення 

наших захисників продук-
тами харчування та тютю-
новими виробами. Також 
підготовлюють будинки для 
переселенців та заготовля-
ють дрова для опалення. До 
роботи приєдналися: Мак-
сим Горобець, Альона Коп’як, 
Ростислав Коп’як, Альона 
Коломієць, Сергій Тернієв-
ський, Наталія Мансуєва, Іван 
Тернієвський, Вазір Гізатул-
лін, Василь Ярмола, Любов 
Ярмола, Микола Симбрак та 
Михайло Сенько.

«Із найпершого дня війни 
на базі сільського будинку 
культури заснували осередок 
волонтерства. Займаємося збо-
ром гуманітарної допомоги. На 
даний час наша робота — це 

заквашувати капусту та переда-
вати на потреби територіаль-
ної оборони. Уже переробили 
понад вісімдесят кілограмів 
капусти та тридцять моркви. 
Також вручну створили понад 
двадцять тисяч тютюнових 
виробів, які також направили 
нашим хлопцям-захисни-
кам», — говорить волонтер 
Максим Горобець.

Наразі волонтери зверта-
ються до усіх небайдужих 
допомогти зібрати капусту та 
моркву для переробки. Місцеві 
говорять, що готові постійно 
працювати та забезпечувати 
усім необхідним захисників 
та переселенців.

Віктор БІЛОКІНЬ

У Решетилівці відновили автобусні рейси
У вівторок, 8 березня, авто-

станція частково відновила 
роботу громадського тран-
спорту. Зокрема, розпочали 
курсувати автобуси із Решети-
лівки до Полтави, Сухорабівки 
та Піщаного. А у понеділок, 
14 березня, суттєво збільшили 
кількість автобусних рейсів. 
Відтак, громадський тран-
спорт курсує до сіл: Дружба, 
Мушки, Пустовари, Шилівка, 
Федіївка тощо. Рейси до Пол-
тави здійснюються щоденно 
у такий час: 6:30, 8:15, 10:10, 
12:40, 15:00 та 16:30. Виїхати 
з Полтави до Решетилівки 
можна о 7:10, 9:10, 11:35, 12:10, 
14:35 та 16:40.

Маршрутки із Решетилівки 
до Сухорабівки відправляються 
о 6:30 та 11:25, громадський 
транспорт курсує тричі на 
тиждень — понеділок, середа 
та п’ятниця. Дістатися із Реше-
тилівки до Піщаного можна 
у понеділок, середу та п’ят-
ницю, відправлення — 7:45 та 
12:35. Решетилівка —Дружба 
відправляється о 6:30 та 
11:30, автобусне сполучення 
здійснюється щопонеділка та 
щосереди. Автобусний рейс 
Решетилівка—Мушти здійсню-
ється о 6:20 та 14:25, у вівторок 
та п’ятницю. У вівторок та п’ят-
ницю курсує транспорт із Реше-
тилівки до Лиману Першого. 

Виїзд із Решетилівки — 7:30 
та 13:30.

Автобусний рейс Решети-
лівка—Пустовари здійсню-
ється у понеділок та середу. 
З Пустоварів до Решети-
лівки — 8:30, з Решетилівка 
до Пустоварів відправлення 
о 13:30. Щочетверга працює 
громадський транспорт за 
маршрутом Решетилівка—
Братешки. З Решетилівки 
відправлення — 6:10 та 11:30. 
З Братешок — 7:00 та 12:05. 
Щочетверга курсує транспорт 
за маршрутом Решетилівка—
Федіївка. Час відправлення — 
7:40 та 12:30. Сполучення 
Решетилівка—Остап’є працює 

у вівторок та четвер — 6:00, 
13:20. Також у вівторок та чет-
вер здійснюється курсування 
громадського транспорту за 
маршрутом Решетилівка—
Шилівка. Час відправлення — 
6:00, 13:25.

Детальну інформацію 
можна дізнатися за номером 

телефону — 093-792-04-09. Зав-
дяки відновлення автобусного 
сполучення із центром гро-
мади, жителі населених пунктів 
мають змогу дістатися лікарня-
них закладів, аптек, банківських 
установ, магазинів тощо.

Віта ШАФОРОСТ

Решетилівська громада приймає 
переселенців та закликає місцевих 
надавати житло лише через 
міськраду

За понад 20 днів війни Пол-
тавщина прийняла понад 10 
тисяч переселенців. Серед 
них третина — діти. Пункти 
тимчасового прихистку роз-
горнули у навчальних закладах, 
гуртожитках, готелях тощо. 
Одним із центрів тимчасового 
поселення людей із зони бойо-
вих дій стала і наша громада. За 
цей час до нас прибуло близько 
вісімсот осіб. Переважно — 
це діти та жінки, які змушені 
полишати свої домівки та 
шукати прихистку в інших 
регіонах.

Через те, що майже щодня 
до нашої громади прибува-
ють люди, які евакуюються 
з територій бойових дій, міс-
цева влада закликає жителів 
громади, які вже надають чи 
готові надати своїм рідним або 

знайомим житло, повідомити 
про це на гарячу лінію міськ-
ради за номером 095-78-07-111. 
Це необхідно задля безпеки та 
контролю ситуації у громаді.

Усі, хто приїхав і має намір 
тимчасово проживати на тери-
торії Решетилівської терито-
ріальної громади, повинні 
якнайшвидше зареєструватися 
в міській раді/старостаті та 
стати на військовий облік 
(для чоловіків 18–60 років). Це 
робиться також для надання 
соціальної та гуманітарної 
допомоги, для встановлення 
місця перебування, щоб за 
потреби можна було повідо-
мити, що люди не зникли безві-
сти, а знаходяться на нашій 
території.

Михайло ЧУБ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Дмитро МОМОТ: «Ми всі разом повинні працювати на перемогу»
Соціальні допомоги та 

виплати в умовах війни 
з росією надзвичайно важ-

ливі для наших співгромадян. 
Для багатьох родин вони стали 
головним джерелом для існу-
вання навіть у мирній Україні, 
і тим важливішою є допомога 
зараз — через війну призупинено 
роботу підприємств та установ, 
а відтак — і виплату заробітних 
плат. Про тих, хто тікає в тил від 
пекла війни, часто втративши 
все нажите і з однією валізкою 
в руках, годі й говорити. Якщо 
з виплатами на банківські картки 
все зрозуміло, то що робити тим, 
хто отримував допомогу чи пен-
сію готівкою в касі Ощадбанку 
чи з рук листоноші у колись 
мирному Харкові чи Охтирці? 
Про це, а також про українців, 
які залишають охоплені війною 
домівки і яким нині дає при-
хисток дружня Решетилівська 
територіальна громада, ми 
й говорили з начальником від-
ділу сім’ї, соціального захисту та 
охорони здоров’я виконавчого 
комітету Решетилівської міської 
ради Дмитром Момотом.

— Решетилівці отри-
мують соціальні виплати 
й пенсії вчасно, точніше, 
з початком війни отримали 
їх навіть раніше графіку і, як 
і анонсувала українська влада, 
пенсії вже проіндексовані. 
А що робити нашим співгро-
мадянам, які отримували 
виплати від держави готів-
кою, а не на картку, а тепер 
залишили свій дім через війну?

Дмитро Момот: Якщо людина 
виїхала з місця свого фактичного 
проживання, вона має зателефо-
нувати до контактного центру 
Укрпошти за безкоштовним 
номером 0-800-300-545 й обрати 
кнопку «2» — це розділ «Пенсії, 
соціальні виплати та субсидії». 
Або ж за одним із номерів Пенсій-
ного фонду України: 0-800-503-753, 
044-281-08-70 чи 044-281-08-71.

Щоб отримати пенсію чи гро-
шову допомогу за іншою адресою, 
потрібно буде передати своє 
прізвище, ім’я та по-батькові, 
адресу, за якою ви отримували 
пенсію чи грошову допомогу 
до березня 2022 року. Також слід 
вказати паспортні дані, номер 
свого телефону, спосіб отримання 
виплати — у відділеннях Укрпошти 
чи за домашньою адресою. І, 
звісно ж, вказати поштовий індекс 
нового відділення чи тимчасову 
адресу, за якою мешкаєте. Якщо 
отримуєте пенсію чи грошову 
допомогу поштовим переказом, то 
потрібно буде повідомити опера-
тору код переказу, який отримали 
в смс-повідомленні. Виконавши 
цей нехитрий алгоритм дій укра-
їнці, котрим довелося рятуватися 
від війни у Решетилівці, зможуть 
за декілька днів отримати свої 
пенсії та інші соціальні допомоги 
вже у нашій громаді.

— Тиждень тому Решетилів-
ська територіальна громада 
прийняла у себе три сотні 
мешканців інших областей, 

котрі виїхали із зони бойових 
дій. Скільки зараз біженців 
у громаді і де їх розміщаєте?

Д. М.: Станом на ранок 
понеділка у громаді офіційно 
зареєстровані 780 вимушено 
переміщених осіб, з яких 215 — 
діти. Наші волонтери допо-
магають заселятися до своїх 
знайомих, у вільні будинки. 
У старостинських округах інфор-
мацією про вільні помешкання 
володіють старости. Нагадаю, 
що ми сформували базу даних 
будинків, що стоять порожніми 
у населених пунктах громади. 
Йдеться про будівлі, котрі пере-
важно лишилися у спадок від 
родичів. При заселенні у такі 
помешкання орендної плати не 
вимагають, проте їхні власники 
просять у тих, хто туди заселя-
ється, сплачувати за комунальні 
послуги по лічильниках.

У Решетилівці також селимо 
у гуртожитку художнього ліцею. 
Це поки не розгорнемо сво-
єрідний центр для біженців 
у школі. Ще є вільні ліжкомісця 
у приміщенні ГО «Квітень» 
у Покровському. Йдеться про 
реабілітаційний центр для 
наркозалежних, це приватна 
структура. За умови розміщення  
вимушено переміщених осіб тут 
також просили сплачувати за 
комунальні послуги. До вирі-
шення питання підключилися 
наші волонтери, аби допомогти 
зі сплатою за електроенергію. 
Ще 70 ліжок для дорослих та 20 
місць для малечі маємо в одній 
зі шкіл громади.

— Цей заклад ще не 
заселяли?

Д. М.: Ні. Вважайте, що 
він у резерві. Поселятимемо 
там великими групами, аби 
заповнити можливості закладу 

відразу більше ніж на половину. 
Тим більше що під час заселення 
на роботу виходитиме увесь 
персонал, і кухарі зокрема. 
Адже приміщення потрібно 
буде опалювати, персонал 
працюватиме, аби створювати 
біженцям комфортні умови 
для проживання, забезпечити 
гарячим харчуванням.

— Ви вже згадали про те, що 
власники порожніх приват-
них будинків готові надати 
помешкання, але просять, аби 
їм відшкодовували комунальні 
послуги. Президент Володи-
мир Зеленський якраз днями 
анонсував таку можливість — 
громади, котрі нині приймають 
переселенців, отримуватимуть 
відшкодування за комунальні 
послуги. Вже є якісь деталі, як 
це відбуватиметься?

Д. М.: Поки що ні, немає 
й порядку та механізму отри-
мання такої компенсації Але 
новина така радує, задум чудо-
вий і реальна підтримка для 
громади, котра зможе поселити 
у порожніх будинках людей, 
що втікають від пекла війни.

— Чи змінилася географія 
областей, звідки приїздять 
у громаду біженці? І хто за 
професією ті люди, які нині 
оселяються в Решетилівці?

Д. М.: Щодо географії, то 
зараз це переважно Харків, 
Люботин, Волноваха Донецької 
області, Охтирка Сумської 
області. Почали приїздити 
мешканці Мар’їнського району, 
що на Донеччині, з Попасної 
Луганської області. Ще — Київ-
ська, Діпропетровська, Микола-
ївська та Херсонська область. До 
речі, до Решетилівки приїздять 
і з Полтави, Копилів, Великої 
Багачки та Миргорода.

При реєстрації вимушено 
переміщених осіб ми не лише 
професії фіксуємо, а й також 
звідки й чим приїхали, на 
який термін, куди і на скільки 
заселилися. Список професій 
на сьогодні доволі широкий — 
близько 63 професій: від швачки, 
до айтішників, письменників. 
Є чоботарі, банщики, юристи, 
листоноші. Їдуть цілими 
родинами. Додалося в списку 
лікарів — невропатологи, сто-
матологи, дитячі неврологи. 

Залишається по факту залучати 
їх до життя громади.

— От до цього й вела. 
Тим більше що і президент, 
і керівник Уряду днями гово-
рили про те, аби центральна 
та західна Україна, де немає 
бойових дій, відновлювали 
роботу підприємств, установ, 
бізнесу. А ще — залучали до 
активної роботи переселенців, 
яким дали притулок у своїх 
громадах. Усі працюють на 
перемогу України.

Д. М.: Питання лише в тому, 
хто залучатиме до роботи — 
військові комісаріати чи 
поліція. На рівні центральної 
влади мають визначитися із 
відповідальними, котрі процес 
контролюватимуть, адже на час 
війни повноваження органів 
місцевого самоврядування доволі 
обмежені. Є ідеї щодо збільшення 
повноважень керівників громад, 
навіть відповідний законопроект 
у парламенті зареєстрували. 
Згідно з ним Верховна Рада на 
період війни пропонує розши-
рити повноваження голів громад. 
Поки що це законопроект, але 
ініціатива доволі важлива. Голова 
громади, де немає бойових дій, 
за погодженням із військовою 

адміністрацією зможе приймати 
рішення, зокрема про передачу 
коштів ЗСУ, про благоустрій 
громад, управління комуналь-
ними закладами. Додатково 
зможе звільняти та приймати 
на роботу без конкурсу. А так, 
звісно, ми всі разом повинні 
працювати на перемогу.

— Дмитре Сергійовичу, 
а чи внесла війна корективи 
у роботу працівників вашого 
відділу та Центру надання 
соціальних послуг?

Д. М.: Всі співробітники Цен-
тру надання соціальних послуг 
нині працюють на повну силу. 
Вони відвідують своїх підопіч-
них у населених пунктах гро-
мади. Також соціальні робітники 
звертають увагу й на сусідів, 
літніх земляків, які раніше не 
були на обслуговуванні Центру. 
Йдеться про мешканців громади 
поважного віку, котрі не мають 
рідних чи їхні близькі люди 
мешкають далеко. Намагаємося 
надавати допомогу всім. У цьому 
напрямку й волонтерський штаб 
працює. Тобто ми готові прийти 
на допомогу всім без винятку. 
Тим більше, коли йдеться про 
так звані критичні верстви насе-
лення, адже ситуація в країні 
непроста. Визначаємо осіб, які 

можуть допомогти своїм літнім 
сусідам, записуємо потреби, 
надаємо різнобічну допомогу.

— Так що решетилівські 
соціальні робітники теж на 
передовій, щоправда гумані-
тарній. Намагаються по мірі 
можливостей надавати всі ті 
послуги, що й до війни?

Д. М.: Навпаки, ще й розширили 
своє коло відповідальності на сусі-
дів, особливо самотніх пенсіонерів. 
Соціальні робітники не беруть 
їх на офіційне обслуговування, 
допомагають, чим можуть. Адже 
такі люди стати на облік і отримати 
соціальний супровід не можуть 
з певних причин, але допомагати 
по-сусідськи, чисто по-людськи 
ми їм цілком здатні. Це ініціатива 
міського голови Оксани Дядюнової 
та першого заступника міського 
голови Інни Сивинської, котра 
курує гуманітарний напрямок. 
Адже ми всі — одна громада і маємо 
допомагати один одному. Тому 
звернулися з великим проханням 
до старост, котрі добре знають 
людей у своїх округах, знають, 
кому потрібна допомога. Йдеться 
і про гарячі обіди для самотніх 
та малозабезпечених, вимушено 
переміщених осіб. Кому дровами 
допомогти, кому продуктами 
харчування, чи просто добрим 
словом підтримати. Приділити 
зайву хвилину уваги, просто пого-
ворити із земляками, оскільки 
людям і цього нині бракує. Бо 
через війну вони лишилися сам-
на-сам, особливо якщо родичі чи 
діти живуть далеко, чи в містах, де 
тривають бої і з рідними відсут-
ній зв’язок. Літнім людям часто 
і психологічна підтримка потрібна. 
Таку допомогу надає психолог, що 
працює у нашому Центрі. Фахівець 
працює з різними категоріями 
населення — і з літніми людьми, і з 
вимушено переміщеними особами, 
дітками, які разом з батьками 
виїхали із зони бойових дій.

— Робота вашого відділу не 
призупинилася ні на мить? 
Мабуть, тільки сирени тривоги 
нагадують, що не мир за вікном?

Д. М.: Насправді працюємо 
всією командою на чолі з міським 
головою Оксаною Дядюновою, 
у режимі 24/7, без вихідних. Телефо-
нувати з різних питань можуть і о 
6 ранку і о 12-ій годині ночі. Немає 
такого дня, аби відділ не працював, 
у вихідні обов’язково працюють 
чергові. Насправді, часто й на 
тривогу не реагуємо. Особливо, 
коли приймаємо вимушено перемі-
шених осіб. Вони поспішають стати 
на облік, оформити тимчасові 
документи. Люди часто на тривоги 
не зважають, а відділ соціального 
захисту — це не супермаркет, 
звідки людей виставляють за двері, 
як тільки сирена пролунала. Ми 
пропонуємо відвідувачам пройти 
до сховища, котре знаходиться 
у нашій будівлі. Проте люди стоять 
у чергах, для них важливо офор-
мити всі документи, аби швидше 
після важкого переїзду нарешті 
відпочити й просто виспатися.

Настя ТОПОЛЯ

“Всі співробітники 
Центру надання 
соціальних послуг 
нині працюють 
на повну силу. 
Вони відвідують 
своїх підопічних 
у населених пунктах 
громади.

“Ми готові прийти 
на допомогу всім без 
винятку. Тим більше, 
коли йдеться про 
так звані критичні 
верстви населення, 
адже ситуація 
в країні непроста. 
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ВІЙНА

«Мордор маст дай»!
Поки бажаючі заробити на 

війні несуть втрати грошима 
й репутацією, Україна сплачує 
за право просто бути під цим 
сонцем життями своїх грома-
дян. Українці ніколи не були 
злими і зі співчуттям стави-
лися до біди в чужій країні. Ми 
могли не на життя рубатися 
в гнівних коментарях поміж 
себе у соцмережах, декласуючи 
опонента-земляка за відмінні 
політичні погляди, любов до 
нинішнього чи колишнього 
президента чи навіть за те, 
чи слід класти у борщ ква-
солю. А потім писали слова 
підтримки, висловлювали 
співчуття та сильно перейма-
лися станом справ у далекій 
Австралії, де палали ліси, 
плакаkи через підпал Нотр-
дам-де-Парі. Ба більше, ми 
навіть росіянам співчували, 
коли там йшли з життя відомі 
радянські актори чи трапля-
лася пожежа у торговельному 
центрі. Та за ці 20 з лишком 
днів ці ж росіяни навчили 
нас ненавидіти себе. Люто 
й безжально. Бо до нелюдів, 
що воюють із мирним насе-
ленням, знищують бомбами 
та ракетами житлові квартали, 
дитсадки та школи, бомблять 
лікарні й пологові будинки, 
не можна інакше ставитися.

За цей тиждень росій-
ські окупанти переплюнули 
навіть власні звірства під 
час бомбардувань Чечні та 
Сирії, а гітлерівські фашисти 
на їхньому фоні виглядають 
просто дітьми. Увесь світ 
облетіли жахливі кадри авіа-
ударів у середмісті Маріуполя, 
де бомби влучили у дитячу 

лікарню та пологовий будинок. 
Тоді як рятувальники виносили 
з напівзруйнованої будівлі 
діток та поранених породіль, 
представник росії в радбезі 
ООН цинічно брехав, що це 
була «база нацистів», де ховався 
полк «Азов». Вони навіть не 
розуміють, що їхній хворобли-
вій маячні вже ніхто не вірить, 
окрім їхнього такого ж хворого 
й зазомбованого населення! До 
слова, в оточеному Маріуполі, 
котрий не здається, а мирні 
жителі відмовляються вихо-
дити гуманітарними кори-
дорами в бік росії, станом на 
понеділок 14 березня загинуло 
2 178 мирних мешканців. Їх 

ховають у братських могилах, 
часто — на подвір’ях біля бага-
топоверхівок, дітей — поруч із 
загиблими батьками…

13 березня відразу два захід-
ноукраїнські регіони зазнали 
авіаударів. Вночі на Львівщині 
окупанти обстріляли ракетами 
Яворівський полігон на Львів-
щині, де базувався миротвор-
чий центр. За попередніми 
даними загинуло понад 35 
людей. Зранку окупанти зав-
дали авіаудар по аеропорту 
Івано-Франківська.

У неділю рашисти розстрі-
ляли на Київщині американ-
ську знімальну групу видання 
Time, котра висвітлювала тему 
біженців та гуманітарної ката-
строфи. Оператор загинув, його 
колегу прооперували українські 

лікарі. Потім окупанти про-
били чергове дно, коли пізно 
ввечері ракетно-бомбова авіа-
ція російських збройних сил 
обстріляла Святогірську лавру 
на Донеччині. Найбільших 
пошкоджень зазнало примі-
щення, де знайшли прихисток 
біженці. У ніч з 12 на 13 березня 
також на Донеччині обстріляли 
евакуаційний потяг поблизу 
ст. Брусин. Він прямував до 
Лиману, щоб забрати мешкан-
ців Луганської та Донецької 
областей.

Рашисти викрадають мерів 
міст, які відмовляються з ними 
співпрацювати  — так було 
у Дніпрорудному Запорізької 
області та Мелітополі Хер-
сонської області. Вбивають 
волонтерів. На Луганщині 

у власному будинку просто 
в інвалідному візку росіяни 
застрелили відомого волон-
тера, підприємця Олександра 
Кононова, який свого часу був 
звільнений з полону «ЛНР». 
«Сані більше немає. Пережити 
окупацію, полон, нове втор-
гнення і бути застреленим 
у власному будинку просто 
в візочку. Тварі. Спи, братику. 
Ти дуже крутий. Ти справжній 
Українець Донбасу. Мордор 
маст дай», — написав журналіст 
Руслан Горовий.

Ми цього ніколи не забудемо 
й не вибачимо! Як і безвинно 
загублені дитячі життя. Адже 
з моменту початку війни 
вже загинуло 85 маленьких 
українців і ще 100 діток були 
поранені…

ТРЕТІЙ ТИЖДЕНЬ СПРОТИВУ: 
здобуваємо перемогу  
на всіх фронтах!
Новий тиждень війни 

розпочався з інформації 
про те, що росія 

звернулася до Китаю за допо-
могою  — просять кредитні 
кошти та військову техніку. Ця 
новина, можливо, й налякала 
б українське суспільство на 
початку повномасштабної 
війни, але в середині березня 
вона викликала зворотню 
реакцію — отже ми ще на день 
ближче до перемоги. Бо путін-
ська росія цим закликом про 
допомогу насправді розписа-
лася у власному безсиллі — їй не 
вистачає ресурсів ні людських, 
ні матеріальних. Тому замість 
очікуваної рашистами паніки, 
українці кепкують: мовляв, 
друга армія світу звернулася 
за допомогою до третьої армії, 
бо під Києвом та Миколаєвом 

відгребла по повній від сил 
тероборони, а на кордоні 
Сумщини і Полтавщини росій-
ським військовим накостиляли 
фермери двох сусідніх областей.

З китайською допомогою 
ще нічого не зрозуміло. Та, як 

слушно зауважують експерти, 
навіть якщо китайці й дадуть 
грошей чи поставлять безпілот-
ники, головне на цій війні — 
люди. А їх рашистам бракує. 
У лавах збройних сил окупан-
тів — зневіра, паніка і повний 

розгардіяш. Вони масово зда-
ються в полон або кидають тех-
ніку й пішки тікають додому. 
Бліцкригу не вийшло, а ті, хто 
вижив після ударів ЗСУ, ТрО, 
Нацполіції і гадяцьких мис-
ливців, вирішили, що арешт за 

дезертирство все таки кращий 
за перспективу опинитися 
в українській землі. Білоруси 
на пропозицію путіна підтри-
мати «військову спецопера-
цію» відверто «морозяться», 
натомість до України їдуть 
добровольці з цієї країни, аби 
бити окупанта у лавах білорусь-
кого батальйону. Бажаючих 
воювати вдома у росії теж 
немає, тому рашисти відкрили 
у Сирії дюжину вербувальних 
центрів, де шукають добро-
вольців для війни в Україні. 
Таке собі підкріплення, яке 
наші ЗСУ покладуть у першому 
ж бою. Ну, й нагадаємо, що хоч 
за вікном березень, а у нас тут 
добряче воює український гене-
рал Мороз — вимерзнуть сучі 
діти, якщо доживуть до ночі.

Ну, і ще один момент. Не 
встигла з’явитися інформа-
ція про ймовірну допомогу 
Китаю, як світові фінансові 
видання вже повідомили про 
падіння акцій китайських 
компаній. Обвалилися вони 
навіть більше, ніж у 2008 році, 
коли світ переживав еконо-
мічну кризу. Бо росія — це так 
токсично, що навіть згадка про 
ймовірну співпрацю завдає 
репутаційних і фінансових 
втрат.
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…і повернення до мирних справ у тилу
«Економіка має відновлю-

ватись, наскільки це можливо 
в цих умовах, закликав днями 
співгромадян Президент Воло-
димир Зеленський. — Там, де 
безпека дозволяє, має з’явля-
тися життя. Бізнес має пра-
цювати, щоб вже починалось 
відновлення України. Уряд 
отримав чітке доручення — 
повернути малий та середній 
бізнес, максимально послабити 
їм податки, прибрати всі склад-
нощі, щоб система не тиснула 
на них».

Тож з понеділка 14 березня 
наша область потроху повер-
тається до звичного життя. 
Насамперед на Полтавщині 
відновилося дистанційне нав-
чання. Як повідомив начальник 
Полтавської обласної військової 
адміністрації Дмитро Лунін, 
онлайн-заняття розпочали 
515 шкіл (а це 97% навчаль-
них закладів середньої освіти 
області), всі 28 ПТУ та 26 закла-
дів фахової передвищої освіти 
і 6 вишів. «І найголовніше — 867 
дітей-переселенців, які зараз на 
території нашої області, вже 
долучилися до дистанційної 
освіти», — додав Дмитро Лунін.

У Полтаві відновлюють свою 
роботу будівельники. Так, 
керівник Комбінату вироб-
ничих підприємств Сергій 
Іващенко повідомив, що його 

підприємство починає випуск 
мирної продукції, щоправда, 
й бетонні конструкції та 
«їжаки» для блокпостів про-
довжують також виготовляти.

Голова Полтавської облас-
ної ради Олександр Біленький 
нагадав колегам про фінансо-
вий ресурс, який передбаче-
ний у обласному бюджеті на 
допомогу найменш захищеним 
верствам населення. «Тому, 
будь ласка, в кого є заяви, 
подавайте їх до обласної 
ради — будемо все фінансувати. 
Допоможемо нашим людям». 
До речі, Олександр Юрійович 
теж відновив роботу своєї 
авторської програми «Вініло-
сховище» на хвилях рідного 
ReLife FM. Щовечора о 19.00 
після робочого дня в обласній 
раді, він заступає на чергу-
вання на новому посту — цього 
разу інформаційного фронту. 
Адже «Вінілосховище» під 
час війни — це не про музику, 
а про актуальні новини з життя 
країни й області, як то кажуть, 
з перших вуст, і про боротьбу 
з фейками та чутками. А їх 
у соцмережах і в реальному 
житті ширять як окупанти, 
так і місцеві корисні ідіоти 
та любителі нагнати паніку. 
Так що слухаємо перевірену 
інформацію, не панікуємо 
і працюємо разом на перемогу!

Відновлюють роботу пред-
ставники малого бізнесу — 
магазинчики одягу та взуття, 
продавці косметики, побутової 
техніки та меблів. Власники 
кафе та ресторанчиків про-
довжують годувати військових 
та бійців тероборони, проте 
в українському Інстаграмі вже 
знову запрошують клієнтів на 
смачні сніданки, і в Полтаві 
також. Навіть у столиці, що 
зазнає авіаційних ударів рашис-
тів, поміж блокпостів мчать 
кур’єри «Glovo», аби вчасно 
довезти клієнту гарячу піцу.

А коли бачиш, як у тимчасово 
захопленій окупантами Херсон-
ській області на поля виїздять 
на своїх тракторах українські 
фермери з українськими прапо-
рами на борту, розумієш, що ми 
не переможні! Бо час сіяти. Бо 
Україні і Європі потрібен хліб! 
Бо життя переможе, вірніше, 
вже перемагає рашистську 
нечисть!

P. S. Коли писала цей мате-
ріал, головнокомандувач ЗСУ 
оприлюднив коротку новину: 
Збройні сили України зупи-
нили агресора, розгорнули 
частини резерву та на визна-
чених напрямках переходять 
у контрнаступ.

Настя ТОПОЛЯ

Про перемовини, героїчних херсонців…
У росіян змінилася рито-

рика й на перемовинах 
з українською делегацією. 
Якщо під час перших двох 
зустрічей російська делега-
ція вдавалася до відвертих 
ультиматумів, то у понеділок 
розмова була вже зовсім інша. 
«Переговори. 4-й раунд. Про 
мир, припинення вогню, 
негайне відведення всіх військ 
і гарантії безпеки. Важка роз-
мова. РФ, хоч і усвідомлює всю 

безглуздість своїх агресивних 
дій, проте залишається в ілюзії, 
що 19-денне насильство над 
мирними містами — правиль-
ний вибір стратегії», — написав 
у Twitter радник керівника ОП 
Михайло Подоляк.

Україна твердо стоїть на 
своєму й не збирається посту-
патися жодним сантиметром 
рідної землі, ще й продовжує 
нещадно бити ворога по 
всіх фронтах. Бо знає: орки 

розуміють тільки мову сили.
Справжні герої цієї війни — 
мешканці Херсонщини. Ось уже 
скільки днів після захоплення 
рашистами, вони щодня 
у своїх містах та селах вихо-
дять на мирні акції протесту 
з українськими прапорами 
в руках. Співають на площах 
«Ой у лузі червона калина», 
наш Гімн і псують всі плани 
щодо створення в українському 
Херсоні недолугої ХНР…

З нами увесь світ

Світ не лишає Україну 
в біді, а міжнародна 
підтримка щоденно 

збільшується. Ми не будемо 
писати про постачання військо-
вої техніки. Наші партнери її 
надають, проте інформацію про 
переміщення, види озброєнь та 
його кількість відтепер не афі-
шують — з міркувань безпеки. 
Президент, Уряд, Міноборони 
та Генштаб і українців також 
просять не поширювати 
в соцмережах цю інформацію. 
Бо ворог, хоч і закрив Фейсбук 
та Інстаграм для своїх грома-
дян, уважно стежить за нашими 
пабліками.

Минулих вихідних мешканці 
Європи, США, Канади знову 
виходили на акції протесту — 
вимагали від своїх урядів більш 
дієвої підтримки України 
і закрити наше небо від росій-
ських ракет та авіабомб. Папа 
Римський Франциск у своїй 
недільній проповіді зауважив, 
що Маріуполь сьогодні носить 
ім’я Діви Марії, тому що він став 
містом-мучеником жорстокої 
війни, яка спустошує Україну.

Британський актор Бене-
дикт Камбербетч повідомив, 
що планує взяти участь 
в урядовій програмі Homes for 
Ukraine і навіть надати власний 
будинок для біженців з України. 
Він також закликав людей 

жертвувати кошти й активніше 
тиснути на політиків.

Центральний банк Багам-
ських островів заборонив під-
звітним фінансовим установам 
проводити транзакції росіян 
та білорусів, на яких поширю-
ється дія санкцій Заходу.

Партизанити почали й за кор-
доном. Причому не українці, 
а європейці. У Лондоні учасники 
акції протесту проти війни 
в Україні захопили будинок росій-
ського олігарха Олега Дерипаски 
і вивісила там український пра-
пор. Напередодні у французькому 
місті Біарріц місцевий активіст 
П’єр Афнер проник на віллу дочки 
Путіна «Альта Міра», змінив там 
замки і заявив, що вілла готова 
прийняти жертв путінського 
режиму, і насамперед україн-
ських біженців. 

Залізна завіса опускається із космічною швидкістю
Карма їх уже накриває, навіть 

якщо росіяни шкурою цю від-
повідь ще не відчули. А вона 
є! І санкції таки діють. Поки 
що на мокшанських болотах 
виють лише інстаблогерки через 
закриття популярної соціаль-
ної мережі Інстаграм, де ті 
заробляли непогані гроші. Ще 
ми бачили в сюжетах інформ-
агентств, як росіяни шикува-
лися у гігантські черги, аби 
востаннє з’їсти картоплю фрі та 
бургер в «МакДональдсі». Відома 
мережа ресторанів швидкого 
харчування пішла з росії через 
війну проти України, закривши 
850 ресторанів. Пропагандисти 
зловтішаються, розповідають 
про те, що нарешті їхня країна 
перейде на здорове харчування 
й перестане споживати шкід-
ливі напої тієї ж «Кока Коли», 
котра залишила російський 
ринок. Натомість доморощений 
економіст Алік, який торгує 

фруктами та овочами у Саратові, 
доступно й на пальцях пояс-
нює землякам, що таке санкції. 
Наприклад, що «Кока Кола» — це 
не лише солодка «газировка», 
а й питна вода, соки, дитяче 
харчування, яке більше в росії 
не будуть виробляти. Окрім 
того, іноземні компанії — це 
інвестиції, податки, зарплати, 
соціально відповідальний бізнес, 
котрий вкладався у спортивні та 
культурні заходи. Власне, завдяки 
їм, з їхніх податків отримували 
хороші зарплати бюджетники. 
Навіть вантажівки з російською 
назвою «камаз» — це іноземні 
комплектуючі під капотом, яких 
вже немає. Ну, а щодо шкідли-
вості, то масло в радянському 
союзі теж шкідливим називали, 
коли воно зникало з полиць.

Незважаючи на тотальну 
пропаганду Кремля, у росіян 
закінчилися хороші новини. 
Ось що російські загарбники 

чують від своїх дружин про 
«нове» життя під санкціями: 
«ВТБ под санкциями, „Альфа“ под 
санкциями, никакие приложения 
не работают и нельзя оплачи-
вать с телефона. Можно только 
снять зарплату в банкомате. И с 
кредиткой какая-то херня: деньги 
еще есть, а пишут: недостаточно 
средств». Це лише одна із теле-
фонних розмов, що їх перехо-
пили наші контррозвідники.

Як повідомив на брифінгу 
голова МЗС України Дмитро 
Кулеба, «рівень життя пере-
січних росіян всього за два 
з половиною тижні обвалився 
на рівень дев’яностих, якщо не 
гірше. Країна стоїть на порозі 
дефолту та економічного краху». 
Нині 209 компаній повністю 
вийшли з російського ринку 
та припинили співпрацю 
з російськими партнерами. 378 
обмежили роботу частково. США, 
Велика Британія та Канада вже 

відмовляються від російської 
нафти. Дипломатія працює над 
тим, щоб від російських енер-
гоносіїв відмовлялися країни 
ЄС. У вівторок 15 березня Євро-
союз схвалив четвертий пакет 
пекельних санкцій. Йдеться не 
лише про заборону експорту 
до росії предметів розкоші, а й 
припинення імпорту в ЄС росій-
ської сталі та заліза. Заборонено 
нові інвестиції в енергетику 
рф, постачання технологій чи 
обладнання, а також надавання 
послуг із розвідки, добування та 
переробки енергоносіїв. Окрім 
того, ЄС розширив список персо-
нальних санкцій проти олігархів, 
лоббістів та пропагандистів 
Кремля, до переліку додали також 
головні компанії авіаційного, 
оборонного, суднобудівного 
та машинобудівного секторів.

Найприємніше дивитися на 
те, як російські пропагандисти на 
різних телеканалах намагаються 

добитися від економістів хоч 
якихось позитивних новин. Їм же 
потрібно бидломасу заспокоїти. 
Натомість експерти розводять 
руками і зі вселенським сумом 
в голосі й на обличчі відповіда-
ють, що дефолт не за горами. 
Найкрасномовніше про санкції 
сказав російський бізнесмен 
Євгеній Чичваркін, якому через 
переслідування путінського 
режиму довелося втікати з країни 
декілька років тому: «Загальний 
пакет санкцій, що прийняли, — 
це капець. Він не настане тієї 
ж миті. Це „Джавелін“ летить 
три секунди, а санкції не пра-
цюють так швидко. Але те, що 
прийнято проти нашої країни, 
означає лише одне —тотальне 
зубожіння людей, і це катастрофа, 
до якої нас привів путін. Більше 
половини людей взагалі не від-
дупляють, не розуміють, що 
насправді сталося. Залізна завіса 
закривається з такою швидкістю, 
що той, хто не зрозумів, вже 
не встигне втекти з росії, як і з 
Німеччини у 1939-му».



8|17 березня 2022 рОКУ #11(201) РешетилівщинаUA

РЕТРОСПЕКТИВА

З історії промислів та ремесел 
Решетилівщини
Коли у червні 1775 року 

москалі зруйнували 
Запорізьку Січ, чимало 

козаків повернулися на 
Решетилівщину, заселяли 
землі і створювали нові хутори. 
Козаки, як і раніше, займалися 
уходницькими промислами — 
мисливством, збиральництвом, 
рибальством та бортни-
цтвом. У жовтні того ж року 
Полтавський полк ліквідували, 
його територію передали до 
Росії (решту — у 1782 році). 
Це був перший полк гетьман-
ської України, який втратив 
свою козацьку приналежність, 
а Полтава стала ротним містом 
Дніпропетровського пікінер-
ного полку. За два роки до 
скасування Решетилівської 
козацької сотні у ній числи-
лось виборних козаків — 1118, 
підпомічників  — 1608, 
посполитих  — 2654, інших 
людей різного звання — 773, 
всього — 6153 чоловік чолові-
чої статі. Останнім відомим 
Решетилівським сотником 
був Семен Бузановський, який 

керував в 1737–1763 роках. Його 
прізвище ще зустрічалося на 
офіційних документах аж до 
завершення 80-х років.

Тим часом, козаки, які засе-
ляли терени Решетилівщини, 
активно займалися ремеслами 
і промислами. Зокрема, сла-
вилася Решетилівка і своїми 
пасіками. Нараховувалося 86 
пасік, на яких розташовані були 
1515 вуликів, а на Полтавщині 
взагалі було їх аж 32640.

У ті часи Україну нази-
вали «країною шинків». 
В Решетилівці було добре роз-
винуте гуральництво. Так в 1723 
році в Решетилівці знаходилося 
23 шинки, які належали Полтав-
ському полковнику та вдовам 
решетилівських сотників. Крім 
того, у містечку знаходилося 
8 бражниць, 2 броварні та 
3 солодовні. А на Полтавщині 
було аж 395 шинків. Було також 
розвинуте і вирощування 
тютюну. Звичайно займалися 
і хліборобством. 

Крім того в ті часи Решети-
лівка була центром чоботарства. 

Згідно легенд, решетилівці 
шили чоботи на Запорізьку 
Січ. Більш ніж 280 господарств 
займалися цим ремеслом. 
Продукція місцевих майстрів 
була досить популярною на 
Полтавщині. Практично майже 
монополія на території Пол-
тавщини зосередилася в руках 
наших земляків. Решетилівські 
чоботи суттєво відрізнявся від 
миргородських чи лубенських. 

Решетилівка в тодішні часи 
була центром розведення овець 
так званої решетилівської 
породи. Відмінною якістю цих 
тварин було те, що ягнята цієї 
породи мали смушки з чорними 
блискучими правильними 
завитками, які не линяли від 
сонця та дощу. Російський 
природознавець, академік 

Петербурзької академії наук 
Гільденштедт, подорожуючи 
1774 року, побував на Полтав-
щині. Зокрема, у Решетилівці 
і зробив її опис. Він писав, 
що… «тутешні кучеряві сму-
шеві шкірки в усій країні вико-
ристовуються для пошиття 
шапок. Сотню їх на ярмарці 
в Ромнах (Іллінський — на той 
час найбільший в Лівобережній 
Україні — прим. авт.) продають 
тепер по 60–70 крб, раніше було 
по 30. М’ясо сушать у печах 
і зберігають. Бо окоти припада-
ють якраз на піст, тому в цей час 
м’ясо не вживають. Винятково 
цінується хутро скинутих ягнят 
(ненароджених) — тому, що 
вовна у них дуже коротка і має 
оксамитовий вигляд. Однак 
ніколи, хіба тільки випадково, 

не забивають окітних овець, 
щоб одержати ненароджених 
ще ягнят».

Знайшлося місце для реше-
тилівських овець і в «Енеїді» 
І.П. Котляревського:

«Латин по царському звичаю
Дари Енею одрядив
Лубенського шмат короваю…
Сто решетилівських овець».
Чого так розквітнув ярмар-

ковий бізнес? Відповідь проста. 
Решетилівка знаходилася на 
важливому перетині шляхів 
(трактів), які зв’язували Слобо-
жанщину і Південь України, 
а далі з Москвою та Петербур-
гом. У Решетилівці знаходи-
лися великі склади з рибою, 
м’ясом та яйцями, які постача-
лися в глиб Російської імперії. 
Велика кількість купців з’їзджа-
лася на ярмарки з Росії та з-за 
кордону. На ярмарках було все: 
пшениця, овочі, фрукти, мед, 
сіль, горілка, худоба, тканини, 
скло, тютюн, а також багато 
інших товарів.

І наша Решетилівка слави-
лася своїми ярмарками. У самій 
Решетилівці було 6 ярмарків. Як 
правило, їх початок припадав 
на релігійні свята, тож вони 
мали назву Троїцький, Покров-
ський, Благовіщенський, Вве-
денський і на Масляну, а також 
першого серпня. Як залишок 
скасованої ярмарки мав деяку 
вагу базар на Вербну неділю. 
Ярмарки тривали 1–4 дні.

У 1783 році, коли юридично 
оформилося кріпацтво на 
Лівобережній Україні, підпо-
мічників зрівняли в правах 
з державними селянами. 
Виборні заможні козаки, які 
нерідко замість себе для вико-
нання військової служби най-
мали сторонніх людей, швидко 
злилися з верхівкою старшини. 
Їхні господарства в процесі роз-
витку товарно-грошових відно-
син зростали. На Лівобережній 
Україні не відбулося повної 
ліквідації козацького стану, 
тобто закріпачення. Майже 
повністю козацтво збереглося 
на території Полтавської та 
Чернігівської губернії аж до 
1917 року, коли всі стани фор-
мально урівняли.

Юрій КІСІЛЬ
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ЗНАЙ НАШИХ

Андрій ГОРОБЕЦЬ: «Перераховані 
кошти, закуплене за них оснащення 
для захисників — це спільний внесок 
громади у нашу перемогу над ворогом»

Супергеройські фільми 
для України більше не 
актуальні. Та й для світу, 

котрий затамувавши подих 
стежить за нашим спротивом 
й за тим, як горда нація декласує 
другу армію світу, стало зрозу-
міло, що супер-герої мають не 
голівудську, а українську про-
писку. Бо у всесвіті Марвелу 
ці надлюди — одинаки серед 
пересічних громадян, а в 
Україні — кожен герой. І не важ-
ливо, чи цей супергерой зі зброєю 
в руках на передовій, з телефоном 
у руках у волонтерському цен-
трі, з ополоником на кухні, де 
вариться борщ, за швейною 
машинкою чи саме цієї миті пере-
кидає кревні невеликі кошти, аби 
допомогти ЗСУ. Всі ми — герої, 
кожен — на своєму місці.

«Ти найбільше 
потрібен вдома»

Андрію Горобцю, як і багатьом 
його знайомим, на час війни 
довелося перекваліфікуватися, 
а ще — повернутися до батьків 
у Решетилівку. Зараз увесь свій 
набутий досвід, напрацьовані 
зв’язки та знайомства, які завів, 
працюючи на престижній роботі 
у крутій міжнародній компанії, 
молодий чоловік використовує 
заради порятунку своєї країни, 
заради допомоги українській 
армії та задля нашої спільної 
перемоги. Війна примусила 
пригадати ще одну важливу, 
дещо забуту нами істину, що 
людські стосунки і зв’язки 
важать набагато більше за багат-
ство та гроші. Перефразовуючи 
слова відомої пісні на сучасний 
лад, не май сто доларів, а май 
сотню добрих друзів.

Про таких, як Андрій, аме-
риканці говорять «людина, яка 
сама себе створила». Простий 
хлопчина родом з Решетилівки, 
де мешкають його батьки, рідні 
та друзі, зробив успішну кар’єру 
у міжнародній компанії, що 
займається дистрибуцією сіль-
ськогосподарської техніки. 
Проте до своєї мрії йшов через 
терени, набиваючи шишки та 
пробуючи свої сили у різних 
царинах. Важкої роботи теж не 
цурався, хоча має дипломи двох 
вишів. У 2009 році три місяці 
працював на Алясці на рибному 
заводі — чистив лососів. Коли 
запитую, чи була нагода лиши-
тися в країні, про яку марить 
більшість емігрантів, Андрій 
чесно відповідає, що таки була. 
Чимало людей і лишилося, зараз 
вже отримали громадянство. 
Наш земляк таку можливість 
навіть не розглядав, і в Польщі 
також, де працював півроку 
у 2015 році. Там теж був завод, 
а ще — час, аби подумати про 

власне майбутнє. До того, як 
поїхати на роботу до Польщі, 
у рідній Решетилівці Андрій 
працював державним службов-
цем, зарплата маленька, тому 
й змушений був шукати кращу 
роботу закордоном.

«Де народився,  там 
і пригодився — так думав тоді 
і зараз так міркую, — говорить 
Андрій Горобець. — Ти най-
більше потрібен вдома. Мене так 
і батьки виховували, і дідусь із 
бабусею говорили, що потрібно 
допомагати, гуртуватися вдома 
і не боятися роботи. Треба тру-
дитися на благо України. Тож 
заробив трохи грошей закор-
доном й повернувся додому. 
Тут отримав другу вищу освіту 
й паралельно пішов працювати 
в агробізнес, переїхав до Києва, 
де й працював до 2020 року. 
Потім перевівся до Полтави».

Менеджери 
перекваліфіковуються 
на волонтерів

… А далі була війна. Як 
і більшість містян вранці 24 
лютого Андрій із дружиною 
прокинулися від гулу літаків 
і балістичної ракети, що про-
мчала над Полтавою. Швидко 
зібрали речі й приїхали 
в Решетилівку до батьків.

«Поки їхав, боровся з відчуттям 
тривоги і розпачу, думав, що 
робити, куди бігти, чим займа-
тися, як і кому можна допомогти. 
Перший день був важкий у плані 
психологічному, бо не розуміли 
насправді, що відбувається, де 
окупанти. Телефонував до друзів 
і в Харків, і в Києві, котрі швидко 
все пояснили, що насправді від-
бувається», — розповідає чоловік.

Андрій зізнається, що спо-
чатку розглядали з дружиною 
можливість виїзду закордон, 
або ж принаймні думав вивезти 
у безпечне місце кохану жінку 
із синочком, якому за два тижні 
до війни виповнився рік. Та 
вирішили, що всі разом зали-
шаться в Решетилівці і що Андрій 
допомагатиме землякам. Того 
ж таки дня пішов до місцевого 
волонтерського центру, пого-
ворив із хорошим другом та 
колишнім однокласником Михай-
лом Тітіком. Якщо з місцевими 
волонтерами було все зрозуміло, 
хто і що робить, то з ким далі 
можна було контактувати за 
межами громади, було не зовсім 
зрозуміло. Це зараз волонтерська 
спільнота працює, мов дружна 
пасіка, налагоджені необхідні 
контакти та зв’язки, всі потреби 
для шпиталів, біженців чи вій-
ськових оперативно поширю-
ються в пабліках і соцмережах. 
А в перші дні українці відходили 
від першого шоку й жаху.

«Вирішили поїхати в Полтаву, 
Міша Тітік дав номер телефону 
знайомої волонтерки, з якою 
працював ще з 2014 року, — роз-
повідає Андрій Горобець. — Вона 
озвучила необхідний перелік 
медикаментів, їй першу партію 
ліків і завезли. Наш земляк і мій 
однокласник Олексій Черкун 
працює у обласній лікарні, йому 
теж доправили вантаж, оскільки 
в лікарню почали привозити 
перших поранених. Разом із 
товаришем поїхали в Епіцентр, 
аби придбати все необхідне для 
тероборони та для обласного 
військового шпиталю. Проте 
у госпіталі нам сказали, що речі 
не потрібно лишати — їх вже 
було достатньо. Тож полтавські 
хлопці, котрі пригнали цілого 
буса з речами, запропонували 
відвезти все до міськради. Там 
допомогли їм розвантажитися, 
обмінявся контактами із відпові-
дальними працівниками міської 
ради. Отак почали координувати 
дії, скомунікував їх з Михайлом 
Тітіком та решетилівськими 
волонтерами, і механізм пере-
дачі гуманітарної допомоги 
почав працювати зовсім по-ін-
шому. Отак справді необхідна 
допомога поїхала з Решетилівки 
на Полтаву й далі — на Харків, 
Суми, Охтирку, Чернігів».

Спецоперація 
за кордоном «Знайти 
тепловізори»

Для решетилівських волон-
терів купівля необхідного осна-
щення для бійців тероборони 
та військових збройних сил 
України часто перетворюється 
на справжні спецоперації. Саме 
тому Михайло Тітік, який коор-
динує роботу волонтерського 
штабу, називає волонтерів 
таємною зброєю. І ця таємна 
зброя задля успіху кожної опе-
рації задіює всі свої резерви, 
знайомства, зв’язки, усіх дру-
зів. Ось одна лише історія, як 
решетилівці діставали перші 
десять тепловізорів для армії. 
Андрій тоді якраз і задіяв усі 
свої зв’язки: обдзвонив всю 
Україну — і Дніпро, і Львів, 
Тернопіль, Луцьк, Франківськ. 
Думав, що хоч на західній Україні 
щось лишилося, проте колеги 
лише руками розводили, бо 
нічого не могли дістати. А тут 
нагодилися земляки — решети-
лівці, котрі працюють у Чехії. 
Прагнули допомогти і хотіли 
скинути кошти на спеціаль-
ний картковий рахунок. «А я їм 
зустрічне питання — можливо, 
хоч у Чехії є в наявності тепло-
візори, бронежилети, каски? 
Бо вже запитував у земляків, 
котрі живуть і працюють 
у Польщі — там наші волонтери 

вже всі запаси скупили. От 
якраз і спрацювали саме хлопці 
в Чехії — все дістали», — розпо-
відає Андрій Горобець. Після 
закупів — наступна спецоперація 
по доставці такого життєво 
важливого вантажу. До транс-
портування долучалися колеги 
Андрія у Львівській області та 
клієнт-фермер, що обробляє 
землі упритул до кордону і має 
товаришів на польській митниці. 
Усіх секретів не розкривати-
мемо, та за день після покупки 
10 тепловізорів та 6 розгрузок 
доїхали з Тернополя до Реше-
тилівки. Земляки у Чехії й далі 
допомагають решетилівським 
волонтерам. Їхніми зусиллями 
громада отримала наступну 
партію із 17 бронежилетів, спаль-
них мішків, рацій, біноклів та 
пледів, а днями прибули такі 
необхідні тактичні рукавиці.

«Безцінна кожна 
гривня, кожен 
переказ, які рятують 
життя наших бійців 
і наближають 
перемогу»

Усі ці такі важливі для захис-
ників гаджети та обладнання 
волонтери купують завдяки 
коштам, які акумулюються 
на спеціальному рахунку. 
Про його стан, надходження 
коштів та витрати Андрій 
Горобець постійно публічно 
звітує перед громадою, і в 
соцмережах зокрема. Розпо-
відає, що ідея відкрити такий 
картковий рахунок виникла під 
час одного із перших візитів до 
волонтерського центру. Тоді 
Євгенія Тітік зауважила, що 
чимало мешканців громади 
прагнуть допомогти коштами. 
Волонтери можуть хіба готівку 
зібрати, а от картки, на яку люди 
могли б скидати кошти, не було. 
«Пішов у міську раду, обговорили 

цей момент із Оксаною Анато-
ліївною та Інною Василівною. 
Запропонував відкрити рахунок 
у банку саме для цих потреб, 
адже допомогти прагнули не 
лише решетилівці, а й земляки 
закордоном», — зауважує Андрій 
Горобець й додає, що нині на 
рахунку закумульовано 500 
тисяч гривень. Частину коштів 
перерахували юридичні особи, 
фінансова допомога надійшла зі 
США, Канади, Гонконгу, Франції 
та Польщі. Та левова частка 
зібраних коштів — це перекази 
від мешканців громади.

«Ми щиро вдячні за довіру, 
радію від того, що ми так гур-
туємося, аби забезпечувати 
наших бійців усім необхідним. 
Для прикладу, тепловізори ми 
вибирали за технічними харак-
теристиками одні з кращих, аби 
було видно мінімум на кілометр. 
Усе задля того, аби диверсій-
но-розвідувальні групи були 
вчасно помічені й не змогли 
наблизитися до наших бійців. 
Так що перераховані кошти, 
закуплене за них оснащення для 
захисників — спільний внесок 
громади у нашу перемогу над 
ворогом, — говорить Андрій 
Горобець. — От після цієї пере-
моги ми поіменно подякуємо 
кожному, хто перерахував кошти 
для наших захисників, на шпаль-
тах вашого видання. Бо насправді 
безцінна кожна гривня, кожен 
переказ, які рятують життя наших 
бійців і наближають перемогу. 
А сумнівів у цій перемозі немає. 
Вороги не думали, що українці 
можуть бути такими згурто-
ваними. Думали, що ми їх тут 
хлібом-сіллю зустрічатимемо, 
а виявилося, що „байрактарами“ 
і „джавелінами“. Вірю в перемогу, 
після якої у цій країні залишаться 
лише ті, кому потрібна Україна 
і хто заради неї буде працю-
вати, відбудовувати, вболівати 
і радітиме кожній нашій спільній 
перемозі».

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
 ■ Запрошую порядного 

чоловіка до 70 років.  
Спокійного вдівця, який 
згодний на переїзд.  
Тел. 095-60-15-853 

 ■ Плету троси будь якої 
складності. Грицак 
Володимир Іванович. Село 
Капустяни, вулиця Шевченко,  
16А. Тел. 050-92-55-256

 ■ 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

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

Телефон «гарячої лінії» 
Решетилівської міської ради

095-78-07-111

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.

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

Яблучний тарт
Для тіста: 350 г борошна, 

1 ст. л. цукру, ½ ч. л. солі, 
150  г вершкового масла, 
1 жовток, 1 дрібка кориці, 
2–6 ст. л. води (або молока)

Для начинки: 4–6 шт. яблук 
(залежно від розміру), 1 ч. л. 
кориці, 50 г вершкового масла

Як пише шеф-кухар Євген 
Клопотенко. Яблучний 
тарт — це той рецепт, який 
просто неможливо зіпсувати, 
а інгредієнти для цієї страви 
ви точно знайдете у себе на 
кухні. Нічого складного — 
борошно, яйця, яблука, 
кориця й вершкове масло.

Починайте з приготування 
пісочного тіста: візьміть гли-
боку миску та 350 г борошна 
перетріть із 150 г вершкового 
масла, щоб вийшли крихти. 
Після додайте 1 ст. л. цукру, 
дрібку кориці, ½ ч. л. солі 
та один жовток. Замісіть 
тісто. Якщо воно кришиться, 
додайте до нього 2 ст. л. води 
або молока. Після сформу-
йте з тіста кулю, загорніть 
у харчову плівку та відправте 
в холодильник на 30 хвилин.

Візьміть 4–5 яблук, 
помийте, видаліть серцевину 
та поріжте тонкими часточ-
ками. На пательні розтопіть 
50 г вершкового масла та 
додайте 2 ст. л. цукру. Остан-
ній повинен повністю роз-
чинитися, а після викладіть 
в пательню часточки яблук. 
Додайте 1 ч. л. кориці та 
перемішайте дерев’яною 
лопаткою. Тушкуйте яблука 
3–4 хвилин, помішуючи.

Т і с т о  д і с т а н ь т е 
з холодильника та розкачайте 
між двох листів вощеного 
пергаменту. Розкочуйте до 
тих пір, поки воно не стане 
розміром із форму плюс 
бортики.

Перекладіть тісто у форму, 
щільно притиснувши паль-
цями до неї, зайве — зріжте 
ножем. Викладіть карамелізо-
вані яблука в форму з тістом 
і рівномірно розподіліть. 
Готуйте яблучний тарт 45 
хвилин при температурі 180 
градусів.

Рятуємо життя 
без переохолодження
Під час війни «походи» 

в укриття та підвали 
для українців навіть 

у тилу стали звичною 
справою. Останнім само 
повітряна тривога на рід-
ній Полтавщині переважно 
оголошується вночі й триває 
по декілька годин, аж до 
самого ранку. Про міста та 
села, де чимало домівок 
залишились без опалення 
та електроенергії, а тисячі 
наших співгромадян зму-
шені жити в підвалах, щоб 
вижити, годі й говорити. За 
вікном хоч і березень, проте 
місяць за рівнем температур 
поки що нагадує радше зиму, 
ніж весну. Сніг та морози — 
союзники наших бійців, котрі 
трощать окупантів. Проте 
зимова погода дошкуляє 
мирному населенню, що 
рятується в укриттях. Ми 
зібрали декілька важливих 
порад, як уникнути переохо-
лодження й допомогти тим, 
чий організм зазнав впливу 
низькими температурами.

Рятувальники нагадують, 
що найпоширенішою при-
чиною переохолодження 
є довготривалий вплив 
н и з ь к и х  т е м п ер ат у р, 
а найвразливішою групою 
є зневоднені чи фізично 
виснажені люди. Переохо-
лодження виникає тоді, коли 
температура тіла людини опу-
скається нижче 36,6 градусів 
до критичних для життя 
показників.

К о л и  т е м п е р а т у р а 
тіла  падає  нижче 35°С, 
виникає  серцева  аритмія 
(порушення частоти скоро-
чення серця), що може призве-
сти до зупинки серця.

З в е р н і т ь  у в а г у  н а 
с и м пт о м и  п ер е охол о -
дження! Вони можуть бути 
різні: сильне тремтіння, слаб-
кість, сонливість, нечітка сві-
домість, уповільнене дихання, 
синюшність  губ. В такому 

стані людина хоче зігрітися 
та випити гарячого напою.

Чого не варто 
робити при 
переохолодженні?

Не намагайтеся швидко 
зігрітися, зокрема, розти-
рати руки та ноги. На жаль, 
це не допомагає. Так само, 
як і вживання алкогольних 
напоїв чи паління тютюну. 
Бо алкоголь сприяє швидкій 
тепловіддачі, а паління зву-
жує судини, а це в свою чергу 
призводить до посилення 
переохолодження.

Як уникнути 
переохолодження?

Одне з головних правил — 
правильно підбирайте одяг. 
Одягайтеся тепло та багатоша-
рово: одягніть на себе кілька 
тонких кофт замість однієї 
теплої. Так ви не спітнієте. При 
мінусовій температурі пові-
тря це дуже небезпечно. Якщо 
стане жарко, завжди можна 
зняти одну з кофт. «Правиль-
ний» зимовий одяг складається 
із трьох шарів: білизна (спідня 
білизна, колготки, термобі-
лизна), середній шар (светр, 
кофта тощо), верхній одяг 
(куртка чи пуховик, штани, 
шарф, шапка, рукавички). Оби-
райте зимове взуття з товстою 
підошвою. Захищайте відкриті 
ділянки шкіри: вдягайте рука-
вички, а ніс та вуха захищайте 
шапкою, шарфом, піднятим 
коміром.

Уникайте тісного одягу та 
взуття, щоб зберегти тепло 
і уникнути обмороження.

Якщо відчуваєте, що змокли, 
перевдягніться в сухі речі. От 
для цього й потрібен «тривож-
ний рюкзак» із додатковим 
комплектом одягу та білизни.

Шукайте укриття в теплих 
та сухих місцях. Уникайте про-
тягів. Покладіть на підлогу 
в укритті чи підвалі дерев’яні 
піддони чи дошки, аби «під-
няти» місце для сидіння від 
підлоги. Покладіть на імпро-
візовані сидіння каремати, 
старі ковдри, теплі куртки чи 
подушки. Грійтеся ковдрами 
чи сідайте тісненько поруч, 
аби зігріти один одного. Проте 
на довго не засиджуйтеся 
в одній позі. Відчуваєте, що 
починаєте мерзнути, — робіть 
фізичні вправи: присідайте, 
махайте руками.

За можливості випийте 
теплий чай чи воду, з’їжте 
багату на білок їжу.

Перша домедична 
допомога

Якщо поруч із вами людина 
із симптомами переохоло-
дження, викликайте швидку. 
До того часу, поки лікарі 
добираються до вас, огляньте 
постраждалого, чи він при тямі 
й дихає. При можливості пере-
несіть постраждалого в тепле 
приміщення, зніміть мокрий 
одяг. Взуття та одяг слід зні-
мати обережно, без зусиль, щоб 
не ушкодити вражені ділянки 
тіла (краще розрізати взуття 
та одяг). Якщо постраждалий 
у свідомості, зігріти його 
безалкогольними гарячими 
напоями. Не можна  інтен-
сивно розтирати відморожену 
частину тіла. На ушкоджену 
ділянку варто накласти чисту 
пов’язку.

Потрібно забезпечити 
нерухомість переохолоджених 
пальців, кистей і стоп. При 
необхідності знерухомити за 
допомогою імпровізованих або 
стандартних шин. Накрити 
термопокривалом або ковдрою.

Настя ТОПОЛЯ

Як харчуватися 
в умовах війни
Відсутність апетиту — це 

перша реакція організму 
на стрес. А війна — ще 

той стрес. Українці за ці тижні 
у переважній більшості не 
лише втратили сон, а й забу-
вають нормально харчуватися, 
навіть якщо мають таку змогу. 
Лікарі-дієтологи зауважують, 
що стресова ситуація, зміна 
звичного харчування можуть 
призвести до зростання 
захворюваності, зниження 
імунітету, підвищення сприй-
нятливості до інфекцій. А ми 
з вами маємо тримати стрій, 
берегти здоров’я, аби допо-
магати захисникам у тилу. 
Ну й не забуваємо, що після 
перемоги нам разом ще країну 
відбудовувати.

Тож допомагаємо рід-
неньким ЗСУ та ТрО, зби-
раємо гуманітарку, готуємо 
захисникам смаколики 
і балансуємо власний раціон. 
Як це зробити за умовами 
з мінімальними затратами 
та зусиллями?

▶ коли ми споживаємо про-
дукти однієї групи, наприклад 
лише вуглеводи, то насичення 
менше. Коли доповнюємо нашу 
тарілку крім вуглеводів по 
можливості білком і овочами 
+ жири, то насичення вище. 
А це значить, що наступне 
почуття голоду виникне значно 
пізніше;

▶ віддавайте перевагу 
продуктам тривалого збері-
гання, а також із відсутністю 
спеціальних умов зберігання. 
Вони дозволять у разі відсут-
ності електрики харчуватися 
повноцінно;

▶ вуглеводи — найдоступ-
ніше джерело енергії. Беріть їх 
з круп, крохмалистих овочів, 
хліба, макаронів. За можли-
вістю чергуйте їх та обирайте 
цільнозернові;

▶ доповнюйте вуглеводи 
джерелами білку — м’ясо, сир, 
яйця. Альтернатива — м’ясні та 
рибні консерви або рослинний 
білок: бобові, сочевиця, ква-
соля (підійдуть і консервовані);

▶ потребу в клітковині 
закриваємо за рахунок спо-
живання доступних овочів: 
капусти білокачанної, замо-
розки, квашені чи консерво-
вані овочі. Зверніть увагу 
на суху морську капусту, її 
можна замочити і додавати 
в салати — це відмінне дже-
рело йоду;

▶ щоб отримати більше 
енергії в раціон, додавайте 
жири, там цілих 9 ккал на 
1 грам. Зараз це не авокадо та 
оливки, а наприклад, горіхи та 
рослинна олія (джерело віта-
міну А, Д, Е, фолієвої кислоти), 
насіння, сало.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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КАЛЕЙДОСКОП
РешетилівщинаUA

Гороскоп
на тиждень

(21.03 — 27.03)

a
Овен. Період активних дій, коли від 
вас буде потрібна заповзятливість 
і сміливість. Будьте на висоті, не давайте 

приводу недоброзичливцям і заздрісникам. 
Якщо зможете зайняти принципову позицію, 
то ваші задуми втіляться в життя.

b
Телець. Робота займе чимало часу, 
але не забувайте про розваги. Гар-
ний час для пошуку нових друзів 

і облаштування особистого життя. Це роз-
ширить ваші обрії. Дітям необхідна ваша 
увага, у жодному разі не відмовляйте в цьому.

c
Близнюки. Вас чекає успіх і чимало 
цікавих творчих проектів і ділових 
пропозицій. Сама доля допоможе вам 

у досягненні поставленої мети, але вона 
повинна бути реальною. Не чіпляйтеся за 
своє минуле, краще шукайте нове застосу-
вання своїм здібностям.

d
Рак. Ви зможете впритул зайня-
тися економічними питаннями та 
зробити кар’єру. Ви можете стати 

втіленням товариськості та чарівності. Необ-
хідно, щоб вас помітили й підтримали ті, від 
кого ви могли б одержати допомогу.

e
Лев. Навколо вас чимало спокус. 
Але потрібно цінувати те, що у вас 
вже є. З’явиться реальна можливість 

для творчого та професійного росту, що 
в підсумку приведе до поліпшення та мате-
ріального благополуччя. Дійте обережно.

f
Діва. Не перевантажуйте себе понаднор-
мовою роботою, вашу запопадливість не 
оцінять. Краще віддати перевагу чомусь 

новому, а не ходити по колу. На вас очікує 
досить благосприятливий період.

g
Терези. Якщо ви щось задумали, то не 
тупцюйте на місці, зберіться з силами 
і просувайтеся вперед. Дуже скоро 

у вас найдуться попутники і помічники. Але 
не варто збільшувати робоче навантаження.

h
Скорпіон. Допомагаючи іншим людям, 
ви зрозумієте, як краще впоратися зі 
своїми проблемами. При спілкуванні 

з діловими партнерами ви зрозумієте, що 
вас цінують.

i
Стрілець. Не варто планувати 
що-небудь серйозне, дозвольте собі роз-
слабитися і відпочити. В особистому 

житті ваша безпам’ятність може послужити 
причиною напруженості у відносинах, так 
що приділить увагу близьким.

j
Козеріг. Все задумане зможе здійс-
нитися, якщо ви спокійно й чітко 
будете робити свою справу. Перш 

ніж становити план дій, варто перевірити 
надійність партнерів. Не варто витрачати 
час на балаканину й плітки.

k
Водолій. Важливо цінувати свій час 
і не кидати слова на вітер. На роботі 
постарайтеся виявити себе з кращої 

сторони. Ви можете стати предметом обго-
ворення серед колег, ні до чого давати їм 
додаткову їжу для пліток.

l
Риби. Ваші творчі пошуки увінча-
ються успіхом, так що не бійтеся 
ризикувати й щось міняти. Багато 

домашніх неприємностей залишаться позаду, 
ви зітхнете з полегшенням. Можуть відбутися 
зміни в особистому житті.
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Відповіді

з №10

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
Російський парад на 

Красній площі 9 травня 
відміняється у зв’язку 
з відсутністю учасників 
і техніки.

***
— Сина, ти гдє?
— Мама, я в плєну, 

в Украінє.

— Сина, купі там 100 
доларов.

***
— Що робиш?
— Засипаю.
— Правильно казати 

засинаю!
— Я знаю, я москаля зем-

лею засипаю.

***
Дід, відправляючи онука 

на війну, каже:
— Я тобі за кожного 

200-го буду по 100 доларів 
платити. 

Так і домовилися.Про-
ходить тиждень, дід теле-
фонує до онука і запитує:

— Як справи, як з 200-ми, 
чого мовчиш?

— Діду, так тільки 185, 
коли буде 200 — я подзвоню.

***
Центробанк росії оголо-

сив про стабільність рубля. 
Поки тільки одного.

***
— Мам, ми взялі курятнік 

пад Харькавам.
— Гаржусь табой сина!
— Мам, еті кури живут 

лучшє, чєм ми!
***

Після 18 днів крадіжок 
путінських танків, укра-
їнські фермери наразі, 
неофіційно, є п’ятою за 
величиною армією в Європі. 
Після циган, звичайно.

***
Новини з Сумщини. 

В Станову приїхали орки 
на бензовозі, обікрасти 
магазин. Поки були 
в магазині — станівчани 
вкрали бензовоз!

***
З продавчинею цитру-

сових на Привозі тиждень 
тому, у якої зазвичай беру 
одну цитрину для соуса:

— Ти за Одесу воював?
— На інформаційному 

фронті. У кібервійськах.
— Тоді безкоштовно.

***
Задля підсилення 

переговорного процесу 
у новому раунді, україн-
ська сторона може взяти 
із собою 100 доларів, колу 
і Біг Мак.

***
— Шо після перемоги 

будеш робити?
— Подамся з ТрО в ЗСУ.
— А нашо ти кaцапcькиx 

жмурів в гаражі складаєш?
— Це портфоліо.

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