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Військові експерти давали 
нам від сили три дні, 
а російські окупанти готу-

валися захопити Київ за дві години 
і влаштувати парад Перемоги 
на Хрещатику. Та ні союзники, 
ні рашисти не врахували того 
факту, що українці — нащадки 
запорізьких козаків. Ті наводили 
жах на Візантію і Константинополь, 
воювали у Тридцятирічній війні 
у Європі, допомагали відстояти 

Відень у 1683 році, а їхні правнуки 
вже другий місяць дають відсіч 
окупанту, що непроханим прийшов 
на нашу землю.

За цей місяць українські захис-
ники перейшли від оборони до 
контрнаступу, почали поступово 
звільняти окуповані рашистами 
міста та села й потроху відтісняти 
на деяких ділянках фронту до кор-
дону. «Освободітєлі» піймавши 
добрячого облизня й отримавши 

потужного копняка почали гово-
рити про зміну цілей. Мовляв, 
вони не мали на меті захоплення 
Києва й інших населених пунктів, 
головна мета «спецоперації» — 
«звільнення», читай — окупація 
Донецької та Луганської областей.

Про місяць спротиву, наш непе-
реможний і нескорений народ, 
перші звільнені міста традиційно 
читайте на 6-ій сторінці нашого 
видання.
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Волонтерський центр у громаді забезпечує 
різнопланову підтримку переселенців

У волонтерському центрі, 
що в Решетилівці, вимуше-
ним переміщеним особам, які 
втекли від війни і знайшли 
прихисток в нашій громаді, 
від початку повномасштабного 
вторгнення росії в Україну 
безкоштовно надають одяг, 
взуття, засоби гігієни, пред-
мети посуду, їжу, медикаменти.

Щодня до центру зверта-
ється багато людей з Київщини, 
Сумщини, Харківщини та 
інших регіонів України. За 
місяць роботи було надано 
допомогу більш ніж 600 грома-
дянам. Та волонтери зауважу-
ють, що люди, які приходять, 
беруть допомогу на кілька 
сімей, тому цифра тих, кого 
вдалося підтримати завдяки 
роботі волонтерів, та небай-
дужих жителів зростає в рази.

Гуманітарку до центру 
приносять небайдужі решети-
лівці. Діляться усім, що мають 
у власних запасах: крупами, 
консервами, овочами тощо. 

Чимало людей закуповують 
необхідні речі по списку 
актуальних потреб, які чи не 
щодня публікують волонтери 
у соцмережах. Також до центру 
надходить солідна допомога із 
закордону.

Як розповіла дівчина, що 
волонтерить з першого дня 
роботи місцевого гуманітар-
ного осередку, спочатку увесь 
«крам», що надійшов, сорту-
ють, потім розкладають по 
групам, щоб з ним легше було 
працювати.

«У нас є чималий запас, але 
потреби постійно змінюються. 
Та й людей, які прибувають, 
теж більшає. Тому, як тануть 
запаси, також помічаємо. Окрім 
звичного продуктового набору, 
маємо дитяче харчування, деякі 
ліки. Розширений перелік меди-
каментів, звісно, передаємо 
нашим ЗСУ», — каже Євгенія.

Також волонтери забезпечу-
ють продуктами харчування 
Решетилівський художній та 

аграрний ліцеї, які надають 
тимчасовий прихисток пере-
міщеним особам та органі-
зовують для них триразове 
харчування. Станом на вівто-
рок, 29 березня, там відповідно 
перебували 155 громадян (40 
осіб у художньому ліцеї і 115 — 
в аграрному). Увесь процес 
приготування їжі лежить на 
працівниках навчальних закла-
дів, які також долучаються до 
збору продуктів, приносячи їх 
із власних домівок. Дирекція 
ліцеїв також працює над залу-
ченням спонсорів, приватних 
підприємців, роботодавців.

Окрім допомоги «з рук 
в руки» з Решетилівського 
волонтерського центру відпра-
вили 30 гуманітарних вантажів 
у міста, що в певний час були 
на межі гуманітарної кризи, 
а також у військові частини 
та госпіталі. З транспортом 
допомагали земляки.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Комунальні підприємства 
працюють у звичному режимі

У Решетилівській громаді усі 
комунальні підприємства пра-
цюють стабільно. Життєдіяль-
ність міста і сіл підтримується 
у звичному режимі. Всі об’єкти 
критичної інфраструктури і зв’я-
зок функціонують. Щоденно 
працівники комунального 
підприємства «Покровський 
комунгосп» дбають про чистоту 
та охайність сіл нашої громади.

Минулого тижня комуналь-
ники здійснили вивезення 
побутових відходів у селах 
Покровського, Федіївського, 
Піщанського, Новомихайлів-
ського, Кукобівського староста-
тів. Зокрема, у Покровському 
зібрали відходи по вулицях: 
Освітянська, Зоряна, Елева-
торна, Робітнича, Світанкова, 
Зелена, Миру, Шевченка, Гру-
шевського, Калинова, Полтав-
ський шлях, Гоголя, Степова, 
Привокзальна тощо. А також 
у провулках: Фруктовий, Садо-
вий, Чураївни, Вишневий, 
Кооперативний і Шкільний.

У свою чергу приватне під-
приємство «Житлосервіс», 
що здійснює збір і вивезення 
побутових відходів у місті 
Решетилівка та прилеглих 
селах, звертається до громадян 
із проханням використовувати 
сміттєві баки за призначенням, 
вчасно сплачувати за вивезення 
сміття та не виносити непотріб 
у контейнери у разі відсутності 
укладеного договору.

«Шановні споживачі кому-
нальної послуги приватного 

сектору! Велике прохання 
виносити (в сміттєзбиральну 
машину) виключно тверді побу-
тові відходи. Тобто, сміття, за 
яке ви сплачуєте (згідно закону 
України про відходи, вклю-
чено в розрахунок тарифу та 
за затвердженою нормою на 
1 людину). Все інше сміття 
власники приватного сектору 
зобов’язані вивозити само-
стійно (листя, гілки, шифер, 
биту цеглу, автомобільні 
колеса, частини холодильника, 
меблі і т.д.) на звалище в село 
Пасічники. Власникам приват-
ного сектора також нагадуємо, 
звалище знаходиться в селі 
Пасічники, тому непотрібно 
та категорично забороняється 
вивозити автомобільними при-
чепами сміття з приватного сек-
тору до сміттєвих баків (адже 
баки встановлені виключно 
для багатоквартирних будин-
ків)», — йдеться у повідомленні 
ПП «Житлосервіс».

Також нагадують, що 
з 28 березня на звалищі в селі 
Пасічники приймається сміття 
(ТПВ) з 8 години ранку до 18 
години вечора. (Кожного дня, 
без вихідних). Прохання при-
возити сміття (ТПВ) виключно 
в робочі години звалища. Не 
в робочий час з 18 години вечора 
до 8 години ранку — шлагбаум 
закрито. Додаткова інфор-
мація за номером телефону 
099-000-73-84.

Михайло ЧУБ

У Пасічниках волонтери організували 
виготовлення квашеної капусти: 
громаду просять допомогти зібрати овочі

З перших днів війни на базі 
Пасічниківського сільського 
будинку культури створений 
потужний волонтерський 
штаб, де небайдужі жителі гро-
мади безперебійно працюють 
для забезпечення наших захис-
ників продуктами харчування 
та тютюновими виробами. 
Команда волонтерів впродовж 
кількох тижнів переробила 
близько двох центнерів капусти 
та моркви. Квашену капусту 
направили на потреби тери-
торіальної оборони громади. 

Наразі місцеві звертаються до 
всіх небайдужих допомогти 
зібрати капусту та моркву 
для переробки. Волонтери 
говорять, що готові постійно 
працювати та забезпечувати 
усім необхідним захисників 
та переселенців, головне — 
зібрати необхідні продукти.

«Партію квашеної капусти 
відправили минулої середи. 
Зараз з овочами проблемно, 
тому призупинили виготов-
лення. Нам необхідна капуста 
та морква, але не дрібна. Якщо 

хто має змогу, то приносьте 
бажано середнього чи великого 
розміру», — зазначає волонтер 
Максим Горобець.

Зібрані овочі можна при-
носити до Пасічниківського 
будинку культури. Або звер-
татися за номерами телефонів 
волонтерів: 093-91-46-427  — 
Максим Горобець, 098-206-
24-40 — Олена Коп’як. Варто 
пам’ятати, що допомога 
кожного — важлива.

Віктор БІЛОКІНЬ

Підприємство у Решетилівці 
продає свою продукцію 
за мінімальними цінами

Решетилівська міська рада 
повідомляє, що для підтримки 
населення при дефіциті молоч-
них продуктів Решетилівська 
філія ТОВ «ТЕРРАФУД» прийняла 
рішення реалізувати продукцію 
заводів компанії безпосеред-
ньо з території маслозаводу. 
Виробник пропонує молоко, сир 
плавлений та м’який, вершки 
та іншу молочну продукцію.

Зазначено, що ціна на про-
дукцію нижче роздрібної. Зро-
бити замовлення згідно прайсу 
можна з 9.00 до 12.00 години. 
Кількість кратно транспорт-
ному пакуванню  — ящику. 
Детальна інформація за теле-
фоном 050-327-08-88 (Любов). 
Оплатити та отримати товар 
можна на прохідній заводу з 13 
до 16 години.

Нагадуємо, що минулого 
тижня з метою забезпечення 

цінової стабільності на основні 
продовольчі товари, лікарські 
засоби та пальне на території 
Решетилівської міської тери-
торіальної громади, а також 
створення належної системи 
моніторингу за цінами, місь-
ким головою підписане роз-
порядження, яким утворено 
і затверджено склад робочої 
групи з контролю за встанов-
ленням суб’єктами господа-
рювання роздрібної торгівлі 
цін на вищезазначені товари. 
Даною робочою групою здійс-
нюватиметься постійний 
моніторинг цін протягом дії 
воєнного стану. Про факти 
підвищення цін жителі гро-
мади можуть інформувати 
робочу групу за телефоном 
066-5-94-54-94.

Віта ШАФОРОСТ
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Коротко про головне
Для підтримки 
переселенців 
держава розробила 
ряд важливих 
механізмів

Серед них допомога — 2000 грн 
для дорослого і 3000 грн для 
дитини й людини з інвалідністю. 
Цю виплату нараховують щомі-
сяця протягом воєнного стану + 
1 місяць після його закінчення. 
Заявку можна подати особисто 
до органів соцзахисту населення, 
уповноваженої особи громади 
чи ЦНАПу, або ж за допомогою 
порталу чи додатку Дія; компен-
сація роботодавцям за кожного 
працевлаштованого пересе-
ленця — 6500 грн на місяць. 
Виплачують цю компенсацію 
протягом перших двох місяців 
із початку працевлаштування; 
також передбачена компенсація 
родинам, які прихистили в своїх 
домівках вимушених пересе-
ленців. Мова йде про відшкоду-
вання комуналки — по 450 грн 
на особу. Ці механізми дадуть 
змогу дещо стимулювати еконо-
міку й допомогти переселенцям 
адаптуватися до нових локацій.

На час воєнного стану 
невакцинованих не 
відсторонюватимуть 
від роботи

Кабмін скасував карантинні 
зони та усунення від роботи 
невакцинованих співробіт-
ників. Закладам охорони здо-
ров’я доручено забезпечити 
готовність до реагування на 
спалахи COVID-19 в умовах 
військового стану, фізичним 
особам та суб’єктам господарю-
вання рекомендовано дотри-
муватись протиепідемічних 
заходів, спрямованих на запобі-
гання поширенню коронавірусу, 
громадянами рекомендується 
пройти повний курс вакцинації 
від коронавірусу.

На час воєнного стану також 
скасовано норму ухвали про 
усунення від роботи невакци-
нованих співробітників.

На Полтавщині 
цивільним особам 
заборонили 
відвідувати ліси

Ходити та їздити до лісу 
заборонено з 25 березня та до 
закінчення дії воєнного стану. 
Відповідне рішення ухвалила 
Полтавська ОВА. Відповідно 
до прийнятого рішення на 
території Полтавської області 
на період воєнного стану 
заборонено відвідування лісів 
населенням і в’їзд до лісів 
(крім транзитних шляхів) 
транспортних засобів та інших 
механізмів. Виняток зроблений 
для військовослужбовців ЗСУ, 

працівників Державної спе-
ціальної служби транспорту, 
Нацгвардії, Держприкордон-
служби, Національної поліції, 
військовослужбовців та праців-
ників СБУ, працівників ДСНС, 
Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації 
України, Полтавського облас-
ного управління лісового та 
мисливського господарства, 
військових адміністрацій, 
а також працівників державної 
лісової охорони, державних 
лісогосподарських підприємств 
і єгерських служб, користу-
вачів мисливських угідь, які 
забезпечують лісогосподарську 
діяльність та транспортних 
засобів вищезазначених дер-
жавних органів та організацій. 
Такі обмеження прийняті через 
можливі вибухонебезпечні 
пастки, що ворог може зали-
шити у лісах.

Після переходу на 
«літній час» в області 
не поспішають 
скорочувати 
тривалість 
комендантської години

О 3-й годині ночі 27 березня 
в Україні відбувся перехід на 
літній час. Стрілки годинників 
перевели на годину вперед. 
Але на Полтавщині ще не вирі-
шили чи скоротять тривалість 
«комендантської години». 
Незважаючи на те що з вечора 
неділі сутинітиме пізніше, 
у Полтавській ОВА рішення про 
початок комендантської години 
о 21-й годині ще не прийняте, 
тому що поки це не вважають 
доцільним

Верховна Рада 
одноразово скасувала 
ЗНО та ДПА для 
випускників 2022 р.

Мова йде про законопроект 
№7132 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України в сфері освіти». Вони 
передбачають зміну алгоритму 
вступу до закладів вищої освіти, 
закладів фахової передвищої 
освіти, а також звільнення 
випускників від проходження 
ДПА. У ВР наголошують, що це 
одноразова зміна — виключно 
на 2022 рік.

Вступ до університетів та 
інших закладів освіти проходи-
тиме в особливому порядку — 
без ЗНО, єдиного вступного 
іспиту та єдиного фахового 
вступного випробування. Його 
визначить Міністерство освіти 
і науки. Частина вступу точно 
проходитиме онлайн, а під час 
офлайн-процедур максимально 
дотримуватимуться безпекові 
протоколи.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Відбулося позачергове засідання виконкому
Минулого тижня під голову-

ванням Решетилівського місь-
кого голови Оксани Дядюнової 
відбулося позачергове засі-
дання виконавчого комітету.

Під час роботи члени 
виконкому внесли зміни до 
показників бюджету міської 
територіальної громади на 
2022 рік, прийняли рішення 
про надання соціальних послуг 
Центром надання соціальних 
послуг Решетилівської міської 
ради, заслухали звіт про роботу 

відділу надання адміністра-
тивних послуг виконавчого 
комітету за 2021 рік та роботу 
відділу земельних ресурсів та 
охорони навколишнього сере-
довища за аналогічний період.

Також члени виконкому 
прийняли рішення про затвер-
дження проектно-кошторис-
ної документації на об’єкт 
будівництва «Капітальний 
ремонт пішохідних доріжок 
і внутрішньоквартальних 
проїздів до Решетилівського 

дошкільного навчального 
закладу ясла-садок „Ромашка“ 
Решетилівської міської ради 
та будинків №21, 23, 25 по вул. 
Покровській в м. Решетилівка» 
та про затвердження проек-
тно-кошторисної документації 
на об’єкт будівництва «Капі-
тальний ремонт проїзду до 
спортивно-ігрового комплексу 
за адресою: вул. Покровська, 
№ 79 у м. Решетилівка»

Юлія ГРІНЧЕНКО

Решетилівська філія І ступеня  
оголосила про набір до перших класів

Із 1 квітня Решетилівська 
філія І ступеня ОЗ «Решети-
лівський ліцей імені І. Л. Олій-
ника Решетилівської міської 
ради» оголошує прийом заяв 
до 1-х класів на 2022–2023 роки. 
Кількість вільних місць — 110. 
Кількість класів — 4.

У закладі повідомляють, що 
до заяви необхідно додати: 

1. Копію свідоцтва про народ-
ження. 2. Медичну довідку за 
формою №086–1/0. 3. Копію 
довідки про щеплення 0–63, 
завірену печаткою. Заяви 
приймають онлайн. Для цього 
потрібно заповнити реєстра-
ційну форму, яка розміщена 
на офіційному сайті школи 
у розділі «Вступ до 1 класу» або 

на сторінці закладу у Facebook 
за посиланням: https://cutt.ly/
nSAE65W.

За детальною інформацією 
по організаційних питаннях 
звертатися за телефоном 
095-101-29-51 (завідувач філії 
Москаленко Любов Іванівна).

Михайло ЧУБ

Решетилівська громада  
втратила ще одного захисника

У р о д ж е н е ц ь  с е л а 
Остап’є Олександр Васильович 
Бибик 1989 року народження 
загинув від російських військ, 
виконуючи бойове завдання 
на Київщині.

По завершенню строкової 
служби Олександр продовжив 
службу в лавах ЗСУ, підписавши 
контракт. Після повномасш-
табного вторгнення російської 
федерації в нашу державу боро-
нив її народ та кордони від 
окупаційних військ. Служив 
у 27 бригаді Національної гвар-
дії України старшим водієм.

Трагічна звістка про заги-
бель мужнього, сильного 
і незламного воїна, який 
віддав своє молоде життя за 
Україну, облетіла громаду 28 
березня 2022 року. Прощання 
з героєм відбулося в рідному 
селі, 29 березня. Односельці 
зустрічали тіло загиблого воїна 
за традицією стоячи на колінах, 
аби віддати шану Герою!

Нехай опіка Всевишнього 
та наші молитви полегшать 
рідним гіркоту втрати.

Вічний спомин про земля-
ка-захисника України назавжди 
залишиться у наших серцях.

Слава Україні! Героям слава!

Юлія ГРІНЧЕНКО
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ReLife FM — два роки в ефірі
31 березня радіостан-

ції «ReLIFE FM» на хвилі 
91.1 виповнилося два роки. 
Це були два роки росту, 
становлення, пошуку своїх 
слухачів, цікавих проектів 
і конкурсів, зіркових гостей 
в ефірі і безлічі позитивних 
намірів на майбутнє.

Окрім інших здобутків, 
у 2021 році радіо «ReLIFE» 
збільшило потужність переда-
вача із 30 до 100 Вт! Відповідно 
і територія розповсюдження 
програм збільшилася. Команда 
«ReLIFE» піднялася ще на одну 
сходинку по розбудові свого 
медіа-проекту і у новому 2022 
році впевнено продовжувала 
рухатися до своєї основної 
цілі — стати вагомим медіа-
проектом Полтавської області 
та України, таким чином про-
пагуючи Решетилівку…

Але, як і мільйонам україн-
ців, всі плани перекреслила 
війна. Та команда радіостан-
ції продовжує працювати 
в медійному просторі, інфор-
мувати про головні події, 
налаштовувати на оптимізм! 
На сьогодні «ReLIFE FM» 
є першоджерелом офіційної 
інформації на території Реше-
тилівської міської територіаль-
ної громади. Команда активно 
працює на усіх соціальних плат-
формах, а започаткований ще 
у мирний час інформаційний 
телеграм-канал «Решетилівська 

кореспонденція» став чи не 
основним інструментом опо-
віщення під час війни.

Тому зараз надважливо бути 
разом, підтримувати один 
одного! Радіо «ReLIFE FM» 
й надалі готове бути з вами, наші 
слухачі. Тож в День народження 

радіо ReLIFE загадаймо спільне 
бажання, до якого прагнемо всім 
серцем — перемогти ворога!

Вірте у ЗСУ та бере-
жіть один одного! У наших 
планах — ПЕРЕМОГА!

Редакція радіо «РЕЛАЙФ»

Місцеві рятувальники проводять 
рейди серед населення

З приходом весняного 
періоду, любителі спалювати 
у своїх дворах, присадибних 
ділянках, лісосмугах, що знахо-
дяться біля осель, залишки сухої 
трави, минулорічного листя, 
сміття не покинули це заняття 
навіть у військовий час. Надзви-
чайники в прямому сенсі слова 
волають їх почути і припинити 
розпалювати багаття, які потім 

перекидаються на відкриті 
території, і окрім величезних 
збитків природі завдають коло-
сальних втрат Державній службі 
з надзвичайних ситуацій. 
І це в час, коли рятувальники 
мають як ніколи берегти сили 
та ресурси для виконання пер-
шочергового завдання —лікві-
довувати наслідки воєнних дій, 
рятувати з-під завалів людей.

Щоб донести цю інформацію 
до населення, рятувальники 
Решетилівської РДПЧ провели 
рейди в с. Кривки, Покровське, 
Шкурупії, Потічок, Пасічники, 
Миколаївка.

Інспектори ДСНС Юрій 
Година та Антон Сальніков 
спільно з поліцією та старостами 
населених пунктів довели до 
відома про адміністративну та 
кримінальну відповідальність за 
вчинення пожеж в екосистемах, 
спалювання сміття тощо.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Жителі громади зібрали корм 
для коней під Полтавою

Неподалік Полтави у селі 
Андріївка розташований замісь-
кий комплекс для сімейного 
відпочинку «Коло неба». Три 
роки тому назад це місце стало 
прихистком для кількох коней, 
яких працівники врятували від 
неминучої смерті. Нещодавно 
у екопарку з’явилася гостра 
необхідність у забезпеченні 
скакунів кормами, адже люди, 
які постачали зернові та сіно, 
виїхали, а нових постачаль-
ників ще не знайшли. Наразі 
адміністрація закладу просить 
усіх небайдужих забезпечити 
кормом сімох скакунів та двох 
лошат. Уже за доброю тради-
цією жителі Решетилівщини 
надають сіно для коней. Мину-
лого тижня одразу дві машини 
харчів волонтери передали 
комплексу «Коло неба».

«25 березня волонтерами 
було зібрано корм для тва-
рин в екопарк „Коло Неба“ 
в село Андріївка. Сіно, зерно, 
овочі — все було доставлено 
по призначенню. Дуже велика 
потреба в сіні для коней. Дяку-
ємо величезне за небайдужість 
жителям села Федіївка, а також 
хочемо окремо відзначити 
Наталію Бережецьку з села 

Білоконі, Юрія Пасішного 
з міста Решетилівка. Пра-
цівники екопарку безмежно 
дякували, корм тваринам 
закінчувався, а ваша людська 
доброта сьогодні надала їм 
можливість нагодувати тварин. 
Зараз в нашій країні допомоги 
потребують не тільки люди, а і 
тварини», — зазначає волонтер 
Віта Приходько.

А вже 26 березня небайдужі 
жителі села Шилівка надали 
сіно для скакунів. Люди 
й надалі планують допомагати 
екопарку «Коло неба» піклува-
тися про коней та забезпечу-
вати тварин кормом.

Михайло ЧУБ

Жителі Решетилівщини надають 
допомогу для врятованих тварин 
з харківського екопарку

Кілька десятків тварин та 
птахів, яких вивезли із харків-
ського «Фельдман екопарку», 
прихистили у селі Ковалівка на 
Полтавщини. Уже кілька тиж-
нів поспіль екопарк у Ковалівці 
звертається за допоогою до всіх 
небайдужих, щоб забезпечити 
уцілілих тваринок кормом. 
Щоденно небайдужі жителі 
Полтавщини направляють до 
екопарку сіно, зерно, овочі, 
фрукти, а також спрямовують 
фінансову підтримку для пух-
настиків. Із перших днів допо-
магають тваринкам і жителів 
нашої громади.

Минулого тижня волонтери 
направили кілька вантажів 
із необхідними кормами. 
Небайдужі зібрали допомогу 
для постраждалих тварин 
у жителів сіл Колотії, Федіїівка, 
Білоконі. Зокрема, мешканці 
громади надали: сіно, буряки, 
кукурудзу, пшеницю тощо. 

Місцеві повідомляють, що 
готові й надалі допомагати 
екопарку та підтримувати 
харчами чотирилапих та 
пернатих друзів.

У екопарку повідомляють, 
що потреби в кормах не при-
пиняються. Частину зібраних 
кормів працівники екопарку 
із Ковалівки відправляють до 
Харкова. Зокрема, минулого 
тижня відвезли сіно та зернові 
суміші для тварин, які наразі 
знаходяться під обстрілами.

Віктор БІЛОКІНЬ

У Новій Михайлівці влаштували 
весняне прибирання

Традиційно, після зими 
завжди багато роботи. Тому 
у сільських громадах активні 
мешканці самоорганізовуються 
та влаштовують весняні при-
бирання — чепурять сільські 
вулиці, паркові та лісові зони, 
прибирають місця громад-
ського відпочинку, приводять 
до ладу дитячі та спортивні 
майданчики.

У п’ятницю, 25 березня, на 
весняну толоку вийшло близько 
трьох десятків жителів села 
Нова Михайлівка. Завдяки іні-
ціативності старости сіл Нова 
Михайлівка, Молодиківщина, 
Потеряйки, Шарлаї Валентини 
Пазущан вдалося навести лад 
у центральній частині села.

«Не дивлячись на робочий 
день, не дивлячись на те, що 

оголошення я написала зранку — 
ми зібралися! Я пишаюся своїми 
односельцями! Сьогодні було 
задіяно більше 30 чоловік. При-
брали центральне кладовище, 
центр села, підпушили землю 
біля сакур, встановили лавки 
та урни біля тренажерів. Всім 
щиро вдячна — і за присутність, 
і за техніку, і за різного плану 
допомогу. Ті, хто сьогодні не 
зміг, не хвилюйтесь, зовсім 
скоро збиратимемось знову! 
Разом ми сила!» — зазначає 
староста сіл Нова Михайлівка, 
Молодиківщина, Потеряйки, 
Шарлаї Валентина Пазущан.

Щороку небайдужі жителі 
громади збираються на толоку. 
Адже місцеві жителі переко-
нані, що потрібно докладати 
максимум зусилля, щоб жити 
у затишному і охайному селі.

Віта ШАФОРОСТ
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Андрій РОМАНОВ: «Економіка — це надійний тил нашої держави, 
який має працювати на перемогу, на підтримку ЗСУ»

Тилова Україна нині не 
лише приймає біженців 
із областей, де ведуться 

активні бойові дії, а й засукує 
рукава та починає працювати. 
Бо економіка — то кров держави, 
вона має нуртувати в жилах. Як 
говорять у народі, війна війною, 
а обід за розкладом, а цей обід 
усій країні потрібно з чогось 
готувати. Та й не звикли українці 
довго сидіти, склавши руки. 
Тому аграрії виходять у поля, 
а підприємства відновлюють 
виробництво після вимушеного 
простою. Про те, як працюється 
Решетилівській територіальній 
громаді, як справи із забезпечен-
ням продуктами і з цінами на них 
ми поцікавилися у начальника 
відділу економічного розвитку, 
торгівлі та залучення інвестицій 
Андрія Романова.

— Чим зараз займається ваш 
відділ, зважаючи, зокрема, й на 
той факт, що чимало проектів 
через війну довелося поста-
вити на паузу та призупинити 
їхню реалізацію до перемоги? 
Якими питаннями опікуєтеся 
у воєнний час?

Андрій Романов: До наших 
обов’язків додався моніторинг — 
за цінами у торговельних мере-
жах громади, за діяльністю 
підприємств, рівнем їхньої 
виробничої завантаженості. 
Відразу зауважу, що регулювання 
цін на продукти харчування — 
це сфера відповідальності 
Держпродспоживслужби. Ми 
лише моніторимо стан справ, 
коли до нас звертаються пильні 
місцеві мешканці щодо збіль-
шення цін на ті чи інші товари, 
з працівниками відділу перевіря-
ємо інформацію й повідомляємо 
у Держпродспоживслужбу, якщо 
порушення підтверджується. 
Щодня надсилаємо оперативну 
інформацію про стан справ 
у громаді до Департаменту еко-
номічного розвитку Полтавської 
обласної військової адміністра-
ції та до Полтавської районної 
військової адміністрації. Влада 
області та району моніторить 
стан справ у кожній громаді, 
забезпечення основними про-
дуктами харчування тощо. Що 
ж стосується великих проектів, 
то вони дійсно призупинені до 
кращих часів. Те ж стосується 
і грантових програм. Якщо вони 
і є, то для жінок, переселенців 
та творчих людей з Сумської, 
Чернігівської, Харківської, Київ-
ської областей чи Маріуполя, 
тобто тих регіонів, що зазнали 
реальних втрат в результаті 
активних бойових дії.

Ну і якщо є вільна хвилина, 
то увесь відділ волонтерить 
і допомагає з розвантаженням, 
сортуванням та доставкою 
гуманітарної допомоги.

— З початком бойових дій 
чимало підприємств і бізнесів 
у країні зупиняли свою роботу. 
Як ситуація в Решетилівці?

А. Р.: Переважна більшість 
підприємств як працювала, 
так і продовжує роботу. Проте 
є й ті, хто скорочує виробни-
цтво, наприклад, у будівельній 
галузі. Зараз не працює «Століт». 
Йдеться про підприємство, 
котре випускає полістирольні 
плити, утеплення, хімічну про-
дукцію. Вони не працюють, 
напевно, що у зв’язку з тим, 
що відсутня сировина. Наш 
маслозавод працює не на повну 
потужність. Зрозуміло, що це 
теж пов’язано з війною. Частина 
магазинів у громаді з початком 
повномасштабного вторгнення 
теж зачинялися. Зараз приватні 
підприємці відновили роботу.

— До слова про маслоза-
вод. Міський голова Оксана 
Дядюнова писала на своїй 
сторінці оголошення про те, що 
підприємство продає молочну 
продукцію громаді.

А. Р.: Так, підприємство при-
йняло рішення й підтримує 
громаду, продаючи продукцію 
дрібним оптом мешканцям. 
Якщо збирається двоє-троє 
чи п’ятеро покупців, роблять 
в інтернеті чи за телефоном 
замовлення і забирають товар. 
Такою пропозицією користу-
ються працівники бюджетних 
установ. Мешканці решетилів-
ських багатоповерхівок також 
кооперуються і роблять спільні 
замовлення, беруть для при-
кладу, на декілька квартир ящик 
сирків чи іншої продукції. Запла-
тили кошти і через 5 хвилин на 
прохідній забрали товар.

— Чи були проблеми 
з банківськими картками, 
коли у магазинах вимагали 
розраховуватися за покупки 
виключно готівкою?

А. Р.: У перші дні війни дійсно 
було таке, що POS-термінали 
не працювали, а тому просили 
людей з розумінням постави-
тися до цієї ситуації. Зараз 
такого немає: у тих крамницях, 
де були заблоковані термінали, 
зараз все працює. Плюс у деяких 
торговельних закладах на касі 
можна отримати готівку, роз-
рахувавшись карткою. Тобто 
якщо не працює банкомат, 
можна звернутися до магазину 
і отримати готівку, якщо на касі 
є виручка. Це магазини мережі 
АТБ, «Аврора» та «Єва». Це 

доволі зручно, коли інкасатори 
не встигають завантажувати 
готівку в банкоматі.

— Зараз актуальне питання — 
це ціни. Люди шукають зраду 
і пишуть гнівні пости про те, 
що вони от прямо шалені 
в Решетилівці. Ви виходили 
на різні точки, перевіряли 
рівень цін. Все насправді так, як 
пишуть користувачі соцмереж?

А. Р.: Були такі випадки, коли 
ціни різко скакали вгору. Йшлося 
переважно про підприємців, які 
вирішили закрити бізнес і виїхати 
з Решетилівки. Їм бухгалтерський 
облік, напевно, дозволяє це зро-
бити і за рахунок надприбутку 
нинішнього перекривати збитки, 
що будуть в наступні місяці. 
Потім за пару днів ціни повер-
нулися майже до попереднього 
рівня. Обласна податкова служба 
прийняла застереження щодо 
підвищення цін, відповідно до 
Постанови Кабміну, котра перед-
бачає застосування санкцій до тих 
підприємців, котрі спекулюва-
тимуть та завищуватимуть ціни 
на товари першої необхідності. 
Міська влада прийняла своє 
розпорядження. Ним визначено 
відповідальних, які мають здійс-
нювати моніторинг та контроль 
за цінами. Окрім нашого відділу, 
цим питанням також опікуються 
відділ соціального захисту, подат-
ківці, Держпродспоживслужба 
та поліція. До останніх ми поки 
що не зверталися, бо не було 
кричущих фактів. Ми перевіряємо 
всі звернення, що надходять 
від громадян. Для прикладу, за 
останній тиждень з четверга по 
четвер було зафіксовано 5 таких 
звернень. Усі їх ми перевірили, 
частина відповідає дійсності, 
тобто ціни дещо зросли, але 
вони все одно у межах норми. 
Два випадки були відверто 
надумані. Людина вирішила, 
що кілька пряного посолу по 

75 гривень — то дуже дорого. 
З’ясувалося, що ціна на цей товар 
у межах норми — від 55 до 78 
гривень залежно від виробника 
та технології виробництва. Якщо 
узагальнювати ситуацію, то ціни 
дійсно дещо зросли порівняно 
з мирним часом. Але вони на 
прийнятному рівні. Спілкувався 
не з однією людиною у АТБ. 
Переселенці говорять, що 
в Решетилівці є на що витра-
чати гроші, плюс ціни значно 
нижчі, ніж у тому ж Харкові. 
Так що «зради» немає, й ціни 
на товари першої необхідності 
не підвищуються.

— Продуктів харчування 
в громаді теж не бракує?

А. Р.: У перші дні, як і по всій 
країні, з полиць зникав хліб, 
напої, ковбаса. Бракувало різних 
видів товарів, але зараз всі вони 
є у крамницях та супермаркетах. 
Потрібно трішки зважати на 
умови військового стану, в якому 
живемо вже місяць, і пам’я-
тати, що брак певних товарів 
на полицях — тимчасовий.

— Та й часто брак продуктів 
породжують самі покупці, 
котрі згрібають все з полиць. 
Чи не так?

А. Р.: Особисто був свідком, 
коли у маркет у відділі дитя-
чого харчування чоловік згрібав 
у візок всі суміші з какао. Як 
пояснив, він, мовляв, не знає, 
коли з’явиться ця продукція, 
а йому потрібно годувати родину. 
Та одна його родина з’їсть більше, 
ніж всі діти Решетилівки. Візьми 
на пару тижнів — і вистачить. 
Є й інші ситуації, коли люди 
дбають не лише про себе, а й про 
земляків. Так, у Потічанському 
старостаті волонтери разом зі 
старостою Віталієм Мищенком 
забезпечують соціальним хлібом 
пенсіонерів та соціально вразливі 
верстви населення. Всі знають, 
що на руки відпускають за раз 
2–3 хлібини. Ми прийшли разом 
із паном Віталієм, поспілкува-
лися із керівництвом магазину, 
пояснили ситуацію, що староста 
купує хліб на все село. Щосереди 
він приїздить і забирає ту кіль-
кість хліба, яка йому потрібна. 
Минулого тижня йшлося про 90 
хлібин. Кількість збільшується, бо 
в старостат прибувають біженці, 
яких місцева громада харчує, 
а ще ж і пенсіонерів та місцевих 
забезпечують, аби ті не їхали 
в Решетилівку, не палили пальне, 
котре й так у дефіциті.

— До речі, що з пальним?
А. Р.: Його в першу чергу від-

пускають працівникам критичної 
інфраструктури — поліції, пожеж-
никам, газовій та комунальній 
службам і військовим. Для решти 
були обмеження щодо об’ємів 
пального, яке можна придбати.

— Голова обласної військової 
адміністрації Дмитро Лунін 
написав у своєму телеграм-ка-

налі, що він готовий бути 
інвестиційною нянею для біз-
несменів з інших регіонів, які 
готові вкладатися в економіку 
Полтавщини. Чи були такі 
ініціативі у громаді? Як настрій 
місцевої влади в цьому плані?

А. Р.: Знаю, що міський голова 
Оксана Дядюнова зустрічалася 
із представниками місцевого 
бізнесу та аграріями, узгод-
жували позиції, говорили про 
підтримку громади і місцевих 
мешканців у скрутні часи, збере-
ження виробництва. Як зауважує 
Оксана Анатоліївна, ми також 
готові приймати підприємців 
і підприємства з інших регіонів — 
Харківщини, Сумщини. Для них 
знайдемо ділянки промислового 
призначення, аби вони могли 
розмістити там своє виробни-
цтво, допоможемо зі швидким 
оформленням усіх дозволів, 
аби швидше розпочати роботу. 
Щоправда, таких пропозицій 
офіційно ще не надходило. Та ми 
готові підтримати і допомогти 
розгорнути виробництво, бо 
відкриті до співпраці, ми хлі-
босольна громада й гостинна. 
Хочу також звернути увагу, що 
Українська компанія ТОВ «Еко-
номіка довіри» від імені світових 
небайдужих об’єднань та грома-
дян зі всього світу запускає про-
граму фінансування українських 
товаровиробників на місцях. 
Її учасниками можуть стати 
компанії, підприємства чи ФОПи, 
котрі мають можливість і бажання 
допомагати українцями. При 
заповненні заяви компанія вказує 
суму та період фінансування, 
наприклад: випічка хліба — 1000 
буханців на добу, собівартість 
хлібини 25 гривень, ціна добового 
виробництва — 25000 гривень. 
Після отримання коштів ком-
панія-отримувач зобов’язується 
за добу здійснити випічку 1000 
буханок хлібин та роздати людям 
чи волонтерам. Після оформ-
лення звіту в якості відео та 
фото, отримання фінансування 
продовжиться і надалі. Фінан-
сову допомогу можуть отримати 
ті підприємствам, які готові 
гарантувати, що працювати-
муть не заради прибутку, а вся 
вироблена продукція вироби 
буде відвантажуватися безко-
штовно, як благодійна підтримка 
громадянам та волонтерським 
організаціям. Так що є нагода 
і в решетилівських виробників 
скористатися такою підтримкою.

А ще від імені громади хочу 
звернутися до підприємців, 
які свого часу залишили межі 
Решетилівки й Полтавщини. 
Оскільки ми живемо в тиловій 
частині країни, де немає таких 
халеп, як у Харкові та Сумах, 
по можливості, повертайтеся 
додому, запускайте своє вироб-
ництво. Бо економіка — це 
надійний тил нашої держави, 
який має працювати на пере-
могу, на підтримку ЗСУ.

Настя ТОПОЛЯ

“Хочу звернутися до 
підприємців: оскільки 
ми живемо в тиловій 
частині країни, 
по можливості, 
повертайтеся 
додому, запускайте 
своє виробництво.
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Приречені на Перемогу, бо Все буде Україна!

З ким воює  
«друга армія світу»…

Доки потужні світові дер-
жави бояться навіть думки про 
можливі військові зіткнення із 
російською армією, українці 
демонструють всьому світу: 
з нашою країною воює не армія, 
а орда. Бо рашисти плювати 
хотіли на правила ведення 
війни, на Женевську конвенцію, 
міжнародні угоди про заборону 
небезпечних боєприпасів і саму 
людяність. У сюжетах рашист-
ських пропагандистів їхнє вій-
сько завдає точкових ударів по 
військових об’єктах, а в реаль-
ності окупанти закидають вночі 
та зранку мирні міста бомбами, 
касетними мінами. З кораблів 
чорноморського флоту рашисти 
завдали ракетних ударів по 
Львову (місто якраз обстрі-
ляли у момент промови Джо 
Байдена на площі у Варшаві), 
Луцьку, Рівному, Вінниці, Дні-
пру, Нікополю та Павлограду 
на Дніпропетровщині. І цей 
список можна продовжувати. 
Лише Харків цього тижня 
у ніч із понеділка на вівторок 
обстрілювали 46 разів, героїч-
ний Чернігів у оперативному 
оточенні продовжує опиратися 
окупанту. Не здається Маріу-
поль — жертовне, зруйноване, 
але не скорене. Окупанти фак-
тично тримають Маріуполь 
відрізаним від світу, атакують 
гуманітарні колони, вбивають 
волонтерів, які намагаються 
прорватися до міста з водою 
і харчами. 90% будівель та інф-
раструктури зруйновані, люди 
гинуть якщо не від обстрілів та 
тортур окупантів, то від голоду, 
зневоднення, інфекцій. Проте 
захисники морської фортеці не 
здаються і не лишають місто. Як 
розповів Президент Володимир 
Зеленський, у захисників Марі-
уполя був вибір вийти з міста та 
зберегти своє життя, але вони 
не захотіли залишати там своїх 
поранених побратимів, а також 
тіла загиблих. 

Натомість окупанти сило-
міць вивозять українців із 

окупованих територій до 
росії. Людей крадуть прямо 
на вулицях міст та сіл, про-
водять обшуки й вивозять 
у фільтраційні табори, де пере-
віряють на «благонадійність». 
Волонтери та патріоти, жур-
налісти, вчителі зникають або 
опиняються за стінами рашист-
ських катівень. Решту переправ-
ляють у так звані депресивні 
регіони і примушують пра-
цювати й жити там, де росі-
яни не хочуть оселятися. За 
даними уповноваженої з прав 
людини Людмили Денисової, 
окупанти примусово депорту-
вали з різних регіонів України 
майже півмільйона людей.

Міський голова Дніпра 
Борис Філатов у Фейсбуку 
жорстко прокоментував без-
діяльність міжнародних інсти-
туцій, які мали б допомагати 
країні, на яку напав жорстокий 
і безжальний сусід. «А ще ця 
чорно-біла війна повністю зруй-
нувала всі світові інституції. Як 
би не кривлялися імпотенти 
з ООН, безглузді бюрократи 
з ОБСЄ і боягузливі негідники з 
«Червоного Хреста» — вони вже 
в минулому. Десятки років вони 
жерли сотні мільйонів доларів 
платників податків зі всього 
світу і показали свою повну 
неспроможність. Чорно-біла 
війна. Розставила все по своїх 
місцях», — резюмує міський 
голова Дніпра.

Перемовини у Стамбулі розпочали із… 
бомбардувань Миколаєва

Нагоду продемонструвати 
серйозність намірів росія 
якраз мала змогу цього тижня 
у Стамбулі. У вівторок 29 березня 
у турецькій столиці відбувся 
черговий раунд мирних перемо-
вин. Від України в перемовинах 
взяли участь Міністр оборони 
Олексій Резніков, радник голови 
ОП Михайло Подоляк, голова 
фракції «Слуга народа» Давид 
Арахамія. Від російської сто-
рони, серед інших, присутній 
радник путіна Володимир 
Мединський. Посередником 
у перемовинах зголосився 
бути російський олігарх Роман 
Абрамович, котрий минулого 
тижня прибув до Києва, а потім 

разом із українською делегацією 
поїхав до Стамбулу. Глава МЗС 
України Дмитро Кулеба анонсу-
вав плани на перемовини, які 
поставив Президент Володимир 
Зеленський. Так, програма-мі-
німум стосується вирішення 
гуманітарних питань, макси-
мум  — припинення вогню. 
Українська сторона не відмо-
виться від територій, людей та 
суверенітету, ні про який статус 
російської мови як другої дер-
жавної навіть не йдеться. Якщо 
РФ продовжить говорити мовою 
ультиматумів та «пропаган-
дистських штампів», українська 
сторона залишає за собою право 
вийти з перемовин.

Напередодні перемовин 
впливове видання Financial 
Times повідомило, що Росія 
нібито готова відмовитись 
від більшості вимог, з якими 
вона почала війну. Росія про-
довжує наполягати на відмові 
України від планів вступу до 
НАТО, нерозміщенні військо-
вих баз третіх країн на своїй 
території та на гарантіях, що 
Україна не намагатиметься 
створити ядерну зброю. Нато-
мість росія, за словами джерел 
видання, готова погодитися 
на вступ України до ЄС та 
на багатосторонні гарантії 
безпеки Україні з боку потуж-
них у військовому відношенні 
держав, зокрема, США та 
Великої Британії. У проекті 
угоди немає «демілітаризації», 
«денацифікації».

Але є одне «але»: україн-
ські та іноземні дипломати не 
надто покладаються на перемо-
вини і вважають, що це чергова 
спроба раші потягти час, аби 
перегрупувати сили для чер-
гової спроби наступу. Та й до 
перемовин рашисти відповідно 
«підготувалися», зайшли тра-
диційно з «козирів» — зранку 
почали бомбити мирні міста. 
Першому прилетіло Миколаєву, 
де окупанти ракетним ударом 
зруйнували центральну секцію 
будівлі обласної військової 
адміністрації…

Минулий тиждень озна-
менувався відразу 
декількома самітами 

на найвищому рівні — «Великої 
сімки», НАТО та ЄС. Заради 
них до Європи з Вашингтону 
прилетів президент США 
Джо Байден. Як результат 
усіх цих зустрічей лунали 
заяви та звернення до путіна 
припинити війну в Україні, про-
демонструвавши серйозність 
намірів у мирних перемови-
нах. Лідери західних держав 
застерігали щодо використання 
хімічної зброї проти українців. 
«Ми сповнені рішучості під-
тримати український народ 
у  його героїчному спротиві 
невиправданій та незаконній 
агресії Росії. Ми посилимо нашу 

підтримку України та сусідніх 
країн. Ми дякуємо всім, хто вже 
надає гуманітарну допомогу 
Україні, та просимо інших при-
єднатися», — йдеться в заяві G7.

П і сл я  с ам іт у  Н АТО 
у Брюсселі 24 березня пред-
ставники Північно-Атлантич-
ного альянсу не здивували, 
повідомивши, що миротворців 
до України, як того вимагала 
Польща, не відправлятимуть. 
Бо прагнуть уникнути прямого 
військового зіткнення з Росією. 
Натомість Україні пообіцяли 
подальшу військову підтримку, 
включаючи протитанкові та 
протиповітряні системи, 
а також безпілотники. Новий 
етап підтримки України Спо-
лученими Штатами Америки 

анонсував у Варшаві і Джо 
Байден. Він назвав конкретну 
суму у 1 мільярд доларів допо-
моги нашій країні та заявив 
про те, що його країна готова 
прийняти 100 тисяч біженців 
з України. З нашими земляками 
американський Президент 
зустрічався у Польщі в таборах 
біженців, і зізнався під час 
промови на головній площі 
Варшави, що був вражений 
мужністю українців. Тоді, під 
час зустрічі з українськими 
біженцями, у відповідь на запи-
тання одного із журналістів 
про ставлення до путіна, Джо 
Байден назвав його м’ясником. 
А у промові у Варшаві додав, 
що президента росії має бути 
усунено від влади.

І вишенька на торті 
дій «скрепної 
і православної 
армії»: за цей місяць 
окупанти знищили 
понад 60 українських 
храмів і релігійних 
споруд. Зруйновано 
храми щонайменше 
у 8 областях.
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Стоїмо, бо на своїй землі!
«На Полтавщині супо-

стата немає!» — цими сло-
вами щовечора розпочинає 
ефір «Вінілосховища» на 
решетилівському радіо наш 
земляк, голова Полтавської 
обласної ради, а за сумісни-
цтвом і ведучий програми 
Олександр Біленький. Щиро 
віримо в ЗСУ і божу під-
тримку, що так буде й надалі, 
до самої перемоги. Адже за 
цей місяць Полтавщина дала 
прихисток 25 тисячам виму-
шених переселенців, котрі 
втекли від війни й вирішили 
осісти в гостинних громадах 
полтавського краю. Вони 
отримують допомогу від 
держави і від волонтерів. 
Олександр Юрійович нато-
мість закликає керівників 
громад залучати біженців до 
роботи, зокрема робочі руки 
потрібні у галузі благоустрою. 
Та й самі біженці починають 
шукати роботу, пропонувати 
свої послуги і в решетилів-
ських групах у соцмережах.

Нині область активно 
готується до посівної. Аби 
подбати про продовольчу 
безпеку рідної країни, 
потрібно засіяти 1,4 млн га. 
Як то кажуть, працювати 
доведеться за себе й «за того 
хлопця» — за земляків із регі-
онів, де тривають бойові дії.

«Рада оборони області 
ухвалила комплекс рішень, 
щоб сприяти посівній кам-
панії в умовах воєнного часу. 
Зокрема, для пересування 
техніки під час комендант-
ської години та через блокпо-
сти не потрібні спецдозволи, 
працівники й техніка, заді-
яні в посівній кампанії, 
бронюються від мобілізації 
та вилучення, створено 
базу даних щодо наявності 

насіння й добрив, а також 
сформовано резерв пального. 
Запрацював Штаб посівної 
кампанії, який вирішуватиме 
всі питання, що виника-
ють в аграріїв», — написав 
у своєму телеграм-каналі 
голова Полтавської ОВА 
Дмитро Лунін.

Україна воює, проте живе. 
І наша громада також. Ми 
вшановуємо пам’ять загиблих 
героїв-земляків, продовжу-
ємо волонтерити, пильно 
стежимо за тим, аби нечесні 
на руку ділки не наживалися 
на людському горі. А ще — 
вчимося боротися із цим 
горем, визнавати той факт, 
що нам потрібна допомога 
спеціалістів, аби впоратися 
з болем, тривогою, власною 
агресією і розпачем, що їх 
принесла війна. Маємо разом 
лікувати свої розбиті серця. 
Саме тому міський голова 
Оксана Дядюнова анонсувала 
роботу групи психологічної 
підтримки. Групи будуть 
сформовані за віком, статтю 
та за сімейним статусом. 
Зустрічі будуть проходити 
1–2 рази на тиждень, без-
коштовно. Не соромтеся 
звертатися за допомогою 
та підтримкою, бо маємо 
вистояти до Перемоги.

«Місяць Незламності 
нашого народу, нашої Укра-
їни!  — говорить Оксана 
Дядюнова про місяць нової 
реальності, в якій живе гро-
мада з початку повномасш-
табного вторгнення. — Ми 
вистояли і згуртувалися як 
ніколи. Ми захищали і будемо 
захищати свою Незалежність! 
Ми на своїй землі, ми вдома! 
І за нами правда»! 

Настя ТОПОЛЯ

Українці повертаються 
у звільнені міста

Закінчення першого 
місяця війни ознамену-
валося й першими пере-
могами та звільненням 
українських сіл і міст від 
окупанта. Рашистів вдалося 
відтиснути на 40 кілометрів 
від Кривого Рогу — про це 
у відеозверненні повідомив 
міський голова Олександр 
Вілкул. Ворога відкинули на 
40 км від Кривого Рогу. За 
його словами, лінія зіткнення 
знаходиться вже не на кор-
доні з Дніпропетровською 
областю. Це вже Херсонська 
область. 26 березня звільнили 

місто Тростянець у Сумській 
області. Люди готові жити 
в зруйнованому місті, аби 
відбудовувати його після део-
купації. За словами міського 
голови, декілька днів тому 
була можливість виїхати 
з Тростянця, проте з чотирьох 
автобусів заповнили лише 
один. Голова Сумської ОВА 
Дмитро Живицький при-
віз до міста «Старлінк» та 
генератори. «Поки нала-
годжували зв’язок, була мож-
ливість у людей зв’язатися 
з рідними. Сказати, що живі. 
Мене зворушили питання, які 

турбують людей „як Суми?“, 
„а що там з Маріуполем?“, 
„чи стоїть Київ?“», — комен-
тує пан Дмитро. Привезли 
гуманітарну допомогу до 
Тростянця і наші земляки із 
сусіднього Гадяча.

У понеділок звільнили 
Ірпінь, проте міський голова 
Олександр Маркушин про-
сить мешканців не поспішати 
додому: «Зараз проходить 
зачистка. Звертаюсь до наших 
мешканців: в Ірпінь повер-
татися поки що не можна, 
це поки що небезпечно. Ми 
закріплюємося на наших 
нових рубежах і далі будемо 
йти і звільняти Бучу, Госто-
мель, Ворзель. Ми розуміємо, 
що на наше місто будуть ще 
напади. І ми будемо мужньо 
його боронити. Ірпінь — це 
Україна!»

Де взяти гарматне м’ясо
Нові резерви рашисти наш-

крібають, мов у казці — «по 
сусєках», тільки не на колобка, 
а на гарматне м’ясо. Бо біло-
руси й досі морозяться, із 
доблесними сирійськими най-
манцями теж не склалося. За 
даними української розвідки, 
близько 150 осіб рашисти пере-
вели з Північної Осетії на тим-
часово окуповану територію 
Криму, аби потім перекинути 
в Україну. Прикриту мобіліза-
цію населення проводять у так 
званій Південній Осетії. А от 

оголосити загальну мобілізацію 
путін боїться. Як пояснюють 
військові експерти, все дуже 
просто: контрактники, котрі 
штабелями гинуть в Україні, 
знали, на що йшли. Як і їхні 
родини, а тому дружини 
й матері більше перейма-
ються виплатами компен-
сації за загиблого бійця, ніж 
тим, щоб забрати тіло додому 
в росію. А от новина про заги-
бель мобілізованих хлопчиків 
таки може підняти спільноту 
матерів росії. Тому поки що 

рашисти перекидають в бік 
України рештки своїх армій, 
для прикладу — підрозділи 
18-ї гвардійської дивізії 
у Харківському напрямі, зали-
шаючи без захисту Калінінград. 
Або ж набирають бажаючих 
до так званих «добровольчих» 
підрозділів, які будуть залучені 
для забезпечення своєрідного 
окупаційного «порядку» на 
окупованій території. Основна 
вимога до кандидатів — задо-
вільний стан здоров’я. Досвід 
роботи на військовій службі не 
потрібен. Навіть зеків беруть до 
війська й обіцяють їм амністію. 
Якщо, звісно, виживуть.

…і як карає за знущання над українцями 
перше військо світу

Серіал «Санта-Барбара», відо-
мий нескінченною кількістю 
серій, час вже перейменовувати 
у «Чорнобаївку». Станом на 
ранок 29 березня українські 
захисники 12 раз поспіль роз-
громили у цьому населеному 
пункті чергове скупчення воро-
жої сили та техніки. За словами 
радника президента Олексія 
Арестовича, не поступається 
Чорнобаївці й аеродром Мелі-
тополя — там орків перемо-
лоли вже чотири рази поспіль. 
Українські захисники не дають 
спуску окупантам на жодному 
із напрямів. Тому рашисти від 
наступальних дій переходять 
у оборону — і навіть в окопах 

отримують по повній. Там їм 
вночі дають прикурити не лише 
військові, а й місцеві київські, 
миколаївські та сумські дядьки.

Міноборони щодня дає суху 
статистику, та між рядками 
читаються героїзм, військо-
вий геній та мужність наших 
захисників, якими захоплю-
ються військові всього світу. 
Бо як слушно запитує пись-
менник, мандрівник, блогер 
і військовий Валерій Маркус, 
ветеран українсько-російської 
війни, котрий знову захищає 
на передовій свою країну від 
російських окупантів, «якщо 
ми даємо чортів другій армії 
світу, то хто тоді ми»?

Згідно оцим сухим зведен-
ням, угрупованням Об’єднаних 
сил на Донецькому та Луган-
ському напрямках за добу від-
бито 7 ворожих атак. Наші воїни 
знищили 12 танків, 10 бойових 
машин піхоти та 3 одиниці 
автомобільної техніки. Против-
ник зазнав втрат і у живій силі. 
Лише одного дня 28 березня 
Повітряні Сили уразили 17 
повітряних цілей: вісім літаків, 
три вертольоти, чотири БпЛА 
та дві крилаті ракети рашистів. 
У суботу, 26 березня, рашисти 
випустили по території України 
рекордну кількість ракет за 
день — 70. Левова частка летіла 
з кораблів у Чорному морі, ще 
біля 18 — з території Білорусі. 
Проте завдяки фантастичним 
діям української ППО долетіли 
до цілі лише 8.

Наші дістануть ворога де 
завгодно, навіть у окупованих 
портах. Яскраве тому свід-
чення — потоплений великий 
десантний корабель «Саратов» 
рашистів у порту Бердянська. 
Як прокоментував генерал-ма-
йор СБУ Віктор Ягун, корабель 
було знищено зі зброї, не при-
значеної для ведення бойових 
дій на морі. Так що тримаємо 
стрій і віримо своїм доблесним 
Збройним силам!
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РЕТРОСПЕКТИВА

Махновці на Решетилівщині в 1920–1921 роках
У черговому випуску рубрики «Ретроспектива» 

ми розповімо вам про один із епізодів Націо-
нально-визвольних змагань початку минулого 
століття. Мова піде про загони «махновців», 
які відіграли трагічну роль в історії боротьби 
України за свою Незалежність, хоча на початку 
боротьби, рішуче боролися проти комуністів.

Влітку 1920 року рейди 
були основним тактич-
ним прийомом, який 

застосовували махновці. 
10 липня повстанська армія, 
яка налічувала 10 тисяч бій-
ців, розпочала черговий, 
третій рейд по Лівобережній 
Україні. За місяць махновці 
побували в Бахмацькому, 
П а в л о г р а д с ь к о м у , 
Констянтиноградському, 
Кобеляцькому, Кременчуцькому, 
Полтавському, Зіньківському та 
Миргородському повітах.

Не оминули махновці і наш 
край. Так, на початку серпня 
1920 року в село Демидівка 
однойменної волості з боєм 
вступило військо під коман-
дуванням Нестора Махна. 
Більшість більшовицьких 
активістів встигли втекти, 
а старшого продагента 
Михайла Фесенка, за словами 
очевидця Пилипа Юрченка, 
впіймали і порубали шаблями.

Рейди Нестора Івановича 
практично паралізували 
радянську роботу в селах 
Лівобережжя. Створені там 
ради та комнезами існували 
номінально, в кращому, 
діяли час від часу. Полтав-
ський губернський відділ 
по роботі на селах у звіті 
за серпень, не приховував 
сумних наслідків. «Головна 
причина цього — цілий вал 
бандитизму, що прокотився по 
Полтавщині, — відзначалося 
в документі. Махно вщент 
зруйнував всю досі проведену 
роботу». Радянські війська 
з повстанцями не встигали 
справлятися, і його могутня 
підтримка окриляла селян і, 
звісно, весь антирадянський 
рух. Махно агітував у кожному 
із сіл, а оратор він був ого 
який. Він закликав селян не 
виконувати постанови біль-
шовицької влади, зривати 
продрозверстку, не створю-
вати комнезами, які характе-
ризував, як бруд. Захоплене 
в містах майно розподілялося 
серед селян та містян, йшло 
в рахунок оплати за коней, 
тачанок та їжі.

Прихід махновців на Пол-
тавщину у липні-серпні сприяв 
зростанню повстанського руху 
в Полтавській губернії. Вже 
на початку серпня оператив-
но-розвідувальні зведення 
радянської влади відверто 
повідомляли, що до Махна 
приєдналися загони Живодера, 
Скирди, Молчанова, Шев-
ченка. Місцеві ж повстанські 
загони махновці розглядали як 
свій постійний резерв, який 

при необхідності в будь-яку 
хвилину можна буде влити 
в повстанську армію.

У грудні 1920 року на Пол-
тавщині був сформований 
червоногвардійський корпус 
Нестеровича для боротьби з 
«бандитами». Вже 13 січня він 
вирушив з Полтави на Решети-
лівку, куди за даними розвідки 
направлялася армія Нестора 
Махна. Як тоді досить часто 
траплялося, інформація вия-
вилася неточною — все через 
однойменну залізничну стан-
цію, на 9 верст північніше. До 
речі, завдяки рейдам хлопців 
батька Махна та інших повстан-
ських загонів, продрозверстка 
була виконана на січень 1921 
року лише на 13%.

Наприкінці травня 1921 року 
біля села Мала Перещепина 
загони Махна, Куриленка 
і Кожина, які діяли окремо 
в Катеринославській губернії 
та на південно-східній Пол-
тавщині, об’єдналися, і з боку 
Нових Санжар і села Плоске 
підійшли за 8 км до Полтави. 
Сили повстанців налічували 
близько трьох тисяч піхоти, 
яка рухалася на тачанках, і дві 
тисячі вершників. Вони мали 
на озброєнні більше 300 куле-
метів і 12 гармат, але в них 
майже не було набоїв.

Станом на 30 травня Махно 
зайняв село Мачухи. В самій же 
Полтаві з цього приводу зчини-
лася паніка. До губернського 
і повітових міст, рятуючись 
від повстанців, стягувалися 
частини Червоної армії, 
продзагони, міліція і загони 
комнезамівців. По залізниці 
Полтава—Решетилівка курсував 
бронепотяг «Красный оборонец», 
з тим, щоб не допустити пере-
ходу махновців через залізницю 
Полтава—Київ і не пустити 
їх у межі Миргородського та 
Лубенського повітів. Проте 31 
травня об’єднані загони Махна, 
Куриленка і Марусі Чорної 
при 500 шаблях і 300 чолові-
ках піхоти на тачанках з 15 
кулеметами прорвали кільце 

оточення, зайняли волосне 
містечко Решетилівка і рушили 
через село Яреськи до Хороль-
ського повіту. На махновських 
тачанках були написи «Трус, не 
садись на коня», що свідчили 
про високий дух повстанців.

Вже 3 червня махновці опе-
рували на території Демидів-
ської і Плосківської волостей. 
Так, у селі Левенцівка Плосків-
ської волості вони вбили двох 
активістів радянської влади. 
Потім хлопці батька завернули 
до Демидівки, де піймали двох 
комісарів. Невдах запрягли до 
плугу і потягли в поле — звісно, 
з них тягло було слабке, тож 
їх розстріляли. Заночували 
повстанці у сусідньому селі 
Пустовари і рушили далі. Так ці 
події переповіла своєму внукові 
Сергію Попову його бабуся.

На початку червня повстан-
ський загін Андрія Шевченка, 
що складався з 120–150 шабель, 
перебував у селі Плоске, виру-
шив назустріч махновцям, 
і в районі Решетилівки, на 
короткий час, приєднався 
до них, але не рушив за межі 
постійного оперування. Так-
тика повстанців полягала 
в тому, щоб уникати боїв 
з переважаючими силами 
Червоної армії, завдаючи рап-
тових ударів її частинам, а в 
разі небезпеки розсіюватися 
на дрібні загони і відриватися 
від переслідування.

14 червня Решетилівський 
волревком отримав пові-
домлення про те, що загін 
Махна у селі Плоске і скоро 
буде в Решетилівці. Більшо-
вицьке керівництво разом 
з охороною спішно втекло на 
станцію Решетилівка, де на 
той час знаходилися регулярні 
червоноармійські частини. 
Махновці в містечку були до 
вечора, а на ніч відправилися 
до села Остап’є.

Наступного дня, зранку, 
волревкомівці повернулися 
в Решетилівку, де знайшли 
трупи активістів, зламаний 
телефон і спалені документи. 
Незабаром до волосного 

будинку (зберігся до нашого 
часу — прим. авт.) прибув на 
парокінній тачанці Яків Огій. 
Коли очолювані ним підлеглі 
підраховували збитки, зі спо-
стережного пункту надійшло 
повідомлення, що в містечко 
в’їжджають на конях якісь 
озброєні люди. Що було потім, 
описує учасник тих подій 
П. М. Білокінь: «З приміщення 
волревкому на нас вибігло 
6 чоловік, сіли у парокінну 
тачанку і кинулися тікати. Біля 
кутка Київської дороги нам 
навперейми верхи на конях 
вискочило близько 30 махно-
вців. Зчинилася стрілянина. 
Ми — в розсипну, а вони за 
нами. Я заскочив у перший 
двір, а потім на город, де росли 
великі бур’яни, упав і відразу 
поповз убік. Бандит пробіг 
повз мене, стріляючи на ходу 
в різні боки. Інші товариші 
зробили теж саме. Через дея-
кий час чути було стріляну і на 
Цибулівці».

В цей день на залізничну 
станцію «Решетилівка» при-
був бронепотяг з військами 
Червоної армії в Україні під 
орудою Фрунзе. Через деякий 
під Решетилівкою обстріляли 
автомобіль його заступника 
Р. П. Ейдемана , який благо-
получно втік з місця пригоди. 
Згодом, о 14 годині, Фрунзе 
вирушив із станції «Решети-
лівка» в містечко Решетилівка, 
щоб особисто розвідати, що 
діється у містечку. З собою 
прихопив начальника міс-
цевої міліції Маховського та 
ординарця Івана Кутякова. 
На під’їзді в Решетилівку на 
Цибулівській площі поблизу 
Введенської церкви, з боку 
«Загатки» на них вискочило 
30–40 кавалеристів. Зчинилася 
стрілянина. Начальник мілі-
ції Маховський був убитий, 
а за червоним «генералом» 
кинулося 10–15 вершників. 
Але кінь у Фрунзе виявився 
прудкішим, і відстрілюючись 
йому, легкопораненому в бік, 
вдалося втекти. По дорозі на 
станцію до нього приєднався 

Кутяков, який залишив супере-
чливі спогади про цю сутичку. 
Не зумівши захопити Фрунзе, 
махновці на ливарному заводі 
Блошенка (Цибулівка) вбили 14 
активістів і рушили на Деми-
дівку. Наступного дня відбувся 
похорон вбитих, яких поховали 
у братській могилі в центрі 
Решетилівки, у садку. На похо-
рон прибув і Фрунзе, але цього 
разу в супроводі батальйону 
червоноармійців.

Сили Махна на той час, 
згідно даними більшовицької 
розвідки становили близько 
800 шабель, 600 піхотинців 
і стільки ж тачанок, при майже 
цілковитій відсутності набоїв. 
Сподіватися на значне попов-
нення свої рядів батькові не 
доводилося.

На місці сутички Фрунзе 
з махновцями на Цибулівці 
був встановлений пам’ятник, 
який у 1942 році був знищений 
німецькими окупантами. А в 
1967 році пам’ятник було віднов-
лено. Скульптура була виготов-
лена Харківським скульптурним 
комбінатом із залізобетону. 
В період декомунізації пам’ят-
ник нарешті було демонтовано 
і вулиця назад повернула свою 
давню назву — Полтавська.

P.S. Нестор Махно користу-
вався великим авторитетом 
і повагою серед селянства 
Полтавщини в його боротьбі 
з більшовизмом: ворог у них 
був спільний, але цілі різні. 
Протягом тривалого часу 
він був захисником і надією 
селянства, але не знайшов 
свого місця в Українській 
революції. В цьому була його 
особиста трагедія і трагедія 
всього українського народу, 
який завжди боровся за свою 
свободу нарізно, роздроблено. 
Наразі ми згуртовані як ніколи, 
і ворог у нас один —це РФ її 
прояв рашизм ХХI століття. 
Тож, врахувавши історичні 
помилки минулого,  — до 
Перемоги!

Юрій КІСІЛЬ

Нестор Махно
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ЗНАЙ НАШИХ

Психолог Руслан ЮШКЕВИЧ:  
«Наш розум — це наш захист,  
а війна потребує холодного розуму»
Нині Західна Україна 

стала для багатьох 
українців, наляканих 

війною, таким собі острів-
цем відносної безпеки. 
Львів, Франківськ, Коломия 
і Хмельницький, Чернівці, 
маленькі містечка Буковини, 
Закарпаття і Прикарпаття 
дали прихисток сотням тисяч 
родин зі Східної, Південної та 
Центральної України. Проте 
далеко не всі втікають у безпеку, 
є й чимало тих, хто поїхав 
подалі від західного кордону — 
у серце України і на її Схід. 
Руслан Юшкевич із тих, хто 
навпаки, поміняв безпечний 
Хмельницький на Решетилівку. 
Сюди чоловіка привело кохання, 
воно ж разом із бажанням бути 
корисним і допомогти громаді 
та вимушеним переселенцям 
своїми знаннями тримають 
у нашій громаді. Руслан — один 
із тих психологів, котрі нині 
допомагають решетилівцям 
знайти рівновагу у світі, охо-
пленому війною.

З потяга — у війну
Сексолог, практикую-

чий психолог, кандидат 
у психотерапевти по методу 
Символдрами — так просто 
й коротко говорить про себе 
Руслан Юшкевич. Він народився 
і живе у Хмельницькому. Майже 
25 років свого життя присвятив 
телебаченню — працював на 
хмельницьких телеканалах, 
на Магнолія-ТБ. «Працюю вже 
10 років у Хмельницькому ама-
торському народному театрі, 
знімаюся в рекламі. І швець, 
і жнець і на дуді гравець — це 
про мене. Бо як будь-яка творча 
людина люблю розвиток, самов-
досконалення, постійно щось 
нове вивчати», — посміхається 
чоловік. На телебаченні пра-
цював до минулого року та 
потім свою кар’єру завершив, 
натомість з головою занурився 
в не менш улюблену психологію. 
Як зізнається, довелося обирати, 
бо на двох стільчиках складно 
всидіти, тому вирішив приді-
лити всю увагу, сили й енергію 
саме психології.

Про війну Руслан Юшкевич 
знає не з чуток, бо від початку 
бойових дій на Сході країни 
у 2014 році у складі знімальної 
групи разом із хмельницькими 
волонтерами їздив на Донбас. 
Знімав сюжети про роботу 
волонтерів, про хлопців на 
передовій. Їздили по всій лінії 
розмежування. А це майже вся 
Донецька область, менше — 
Луганська. Бував біля самого 
Донецька, у Авдіївці, Попасній.

«Так сталося, що у перший 
день війни я приїхав потягом 
у Полтаву до коханої о 5-ій 
ранку, — розповідає Руслан 
Юшкевич.  — І о 5.30 якраз 
почув, як ракети полетіли на 

Миргород — саме тієї миті, 
коли доїхали з вокзалу і зайшли 
у квартиру. Коли стало зрозу-
міло, що відбувається, почали 
телефонувати друзі та знайомі. 
Так опинився у цьому інформа-
ційному вирі, в інформаційній 
навалі, тому що люди були 
розгублені, не знали, що робити. 
Тому довелося як психологу по 
максимуму включатися, коли 
віднайшов ресурс в собі. Всі ми 
люди, всі ми страждаємо, але 
психологи, психотерапевти 
швидше адаптуються, бо вмі-
ють рефлексувати, називати 
речі своїми іменами, знають 
людські емоції та травми, як 
вони діють, а тому можуть 
більш ефективно і швидше 
відновлюватися».

Службу психологічної 
підтримки 
«Перемога» створили 
буквально за два дні

Тож, вже у четвер 24 лютого 
та наступної п’ятниці разом 
із колегами Руслан Юшкевич 
почали створювати службу 
психологічної підтримки, 
об’єднуючи кваліфікованих 
і досвідчених психологів та 
психотерапевтів, які готові були 
працювати й надавати психоло-
гічну допомогу землякам у всіх 
куточках України. На сьогодні 
служба психологічної підтримки 
«Перемога» об’єднує понад 
сотню спеціалістів з України, 
а також тих, хто встиг евакую-
ватися до Європи, фахівців, 
що давно живуть і працюють 
за кордоном — у США, Канаді, 
Ізраїлі. Руслан розповідає, 
що спочатку було непросто, 
оскільки виникали проблеми зі 
зв’язком у Харкові, Миколаєві, 
інших містах, де велися активні 
бойові дії. Проте з часом служба 
активно включилася в роботу 
на всіх можливих ресурсах та 
у мережах — у Вайбері, Теле-
грамі, працюють на платформі 
Zoom. Кожну годину чергує 
група з трьох психологів.

«Основні складнощі, на пер-
шому тижні-півтора — як бути 
з людиною, котра дзвонить із 
бомбосховища і з технічних 
причин зв’язок обривається 
посеред розмови, — розповідає 
Руслан Юшкевич. — Пропра-
цювали технічні можливо-
сті, щоб при втраті контакту 
з одним спеціалістом, розмову 
міг „підхопити“ інший. На 
сьогодні схема роботи вже 
відпрацьована. Спочатку це 
були шокові запити, травма-
тичні, люди зверталися у відчаї 
й страху. Зараз ситуація стабі-
лізувалася, кризових запитів 
на порядок поменшало. Не те, 
щоб втяглися у війну, просто 
наша психіка почала адапту-
ватися до неї».

Дихання — проти 
шоку, вода 
і вітаміни — для 
відновлення мозку 
після стресу

Стан перших днів війни — 
це шокова травма. А завдання 
психологів — швидко стабілі-
зувати людину психологічно 
у максимально короткі тер-
міни. Ви це можете зробити 
й самотужки, якщо усвідомлюєте, 
що у вас чи в когось із близь-
ких шок. Психолог пояснює, 
що у відчаї та паніці людина 
перестає контролювати свої 
емоції й навіть своє тіло. Виникає 
відчуття падіння, або провалу. 
Ми ніби падаємо, точніше пси-
хіка «вилітає». Щоб повернути 
контроль за тілом, потрібно 
дихати за принципом квадрату.

«Класична вправа, коли на 
рахунок „раз-два-три-чотири“ 
робимо вдих, на рахунок „раз-
два-три“ затримуємо повітря 
і на рахунок „раз-два-три-чо-
тири-п’ять-шість“ видихаємо. 
Видих має бути довшим. Три 
секунди паузи і повторити ще 
разів вісім. Це дозволяє стабі-
лізувати дихання, — радить 
Руслан Юшкевич. — Другий 
момент, коли людина в такому 
роздраї, потрібно проговорити 
вголос, що вона бачить навколо 
себе, потім — що чує, які запахи 
відчуває, до чого торкається і які 
відчуття в неї викликають ці 
дотики. Таким чином ми приму-
шуємо наш мозок відключитися 
від емоцій, які є природніми 
в такому стані. Тобто виключа-
ємо емоції і вмикаємо розум. 
Наш розум — це наш захист, 
а війна потребує холодного 
розуму. Коли робимо вправи 
на дихання, важливо дихати 
животом. Бо коли лякаємося 
в тривозі, організм замикає діаф-
рагму. Виходить замкнене коло. 
Бо легені не вентилюються, 
у мозок не потрапляє кисень 
і той вмикає паніку. А вона 
в свою чергу ще міцніше зати-
скає діафрагму. Ми починаємо 
труїтися вуглекислим газом. 
Коли ми насильно дихаємо 
животом, легені вентилюються 
повністю. Вправи насправді 
дуже прості, але у кризовій 
ситуації вони рятують».

Руслан зауважує, що свого 
страху й шоку не варто соро-
митися. Бо це нормальна реак-
ція психіки на ненормальні 
обставини. «Ми народжуємося, 
щоб жити, а не для того, щоб 
вмирати. Війна — це смерть, 
війна — це біль. Війна нікого не 
питає і ми опиняємося в стані 
шокової травми. Це порушення 
наших меж і кордонів і ми не 
можемо це контролювати», — 
додає психолог.

Як свого часу знамени-
тий літературний персонаж 

Михайла Булгакова професор 
Преображенський не радив 
читати до обіду радянських 
газет, так само психолог Руслан 
Юшкевич не радить читати 
новини про війну, ледь про-
дерши зранку очі. Усе це — 
заради психічного здоров’я, 
бо наш сонний мозок занадто 
чутливо сприймає все, що ви 
прочитаєте натщесерце. Саме 
так, тому спочатку краще змити 
сон з обличчя водичкою, почи-
стити зубки, поснідати, випити 
кави, написати повідомлення 
рідним і близьким, що з вами 
все добре — і лише після цього 
братися до новин.

«Потрібно до півгодини після 
сну, бо в цей час наша психіка 
вразлива до будь-якої інформації. 
Вона всьому вірить і наші кри-
тичні фільтра ще не включилися. 
Лише після цього можна читати 
новини. На сьогодні ми дуже 
втомлені, психіка вимотана. 
Тому важливо читати новини не 
більше, ніж 15 хвилин на годину, 
якщо вже так хочеться витрачати 
на них час, — радить Руслан 
Юшкевич. — І потрібно пити 
багато води, бо цього потребує 
мозок у стані стресу. Окрім того 
важливо було б зараз потурбува-
тися про себе в плані вживання 
вітамінів, того ж магнію, який 
допомагає мозку будувати нові 
нейронні зв’язки. Та головне — 
не енергетиків, не кави. Вони 
мозку не допомагають, лише 
виснажують».

«Діємо за принципом 
палаючого літака»

Нині перший шок в українців 
вже пройшов. Тепер до психо-
логів звертаються з іншими 
проблемами. Руслан Юшкевич 
розповідає, що на всеукраїнську 
лінію служби психологічної під-
тримки звертаються переважно 
через побутові теми — сварки 
між рідними, розрив родинних 
і сімейних зв’язків. Переважно 
вони рвуться після того, як укра-
їнці розповідають рідним у росії, 
що ракета в будинок прилетіла, 
а родичі звідти відповідають 
щось на кшталт «не бреши, ми 
вас рятувати прийшли». Ті, хто 
евакуювався і хоче поверну-
тися, мають почуття провини. 
Це так званий синдром того, 
хто вижив.

У Решетилівці у групі пси-
хологічної допомоги Руслан 
нині переважно спілкується 

з волонтерами. У них — виго-
ряння, бо невтомні волонтери 
вважають, що недостатньо 
допомагають, або агресують 
на те, що втомлюються. «Пояс-
нюю їм і всім, хто зайнятий 
допомогою та порятунком, 
що ми всі діємо за принципом 
палаючого літака: спочатку 
кисневу маску на себе, а вже 
потім на того, кого збираємося 
рятувати. Бо якщо цього не 
зробимо, то і його не врятуємо 
і себе загубимо. Тобто якщо ти 
волонтер, волонтериш до тієї 
пори, поки тобі не треба поїсти. 
Тому робимо перерви», — заува-
жує психолог.

У роботі з переселенцями 
доводиться мати справу із син-
дромом фантомної сирени, коли 
людина чує сигнал тривоги 
буквально в кожному звуці. 
Дверима в під’їзді гримнули — 
для них це вже звук вибуху. Ну, 
й агресія. «В стресі людина 
проживає, як пружина — всі 
емоції заганяються всередину, 
бо на часі лише одне — вижити, 
горювати будемо потім. Коли 
людина опиняється в безпеці — 
всі ці емоції витискаються, 
виплескуються тут. Варто розу-
міти, що ця агресія направлена 
не на нас із вами, а на ворога. 
І це теж породжує багато кон-
фліктів, бо люди не розуміють, 
чому на них агресують. А той, 
хто агресує, переживає, що не 
стримався і від того ще зліше».

Нині вся наша країна пере-
живає стрес. І часто класичні 
етапи — як то заперечення, 
агресія, торг, депресія та при-
йняття — не слідують один за 
одним. Проте рано чи пізно 
кожен із нас дійде до того, коли 
психіка звільниться і почне пра-
цювати в новій реальності. «На 
сьогодні багато людей пройшли 
точку неповернення. Хтось ще 
живе у старому світі, де існують 
хороші й погані, та прийняти 
доведеться нову реальність, де 
та сама білорусія є ворогом, та 
сама московія є ворогом. Тобто 
немає в нас сусідів нормальних. 
І хто розуміє, знає, що ми пере-
можемо, відновимо кордони 
і будемо жити по факту як той 
же Ізраїль. Реальність полягає 
в тому, що план Маршала для 
України вже готується, тобто 
відновлювати нас будуть усім 
світом, аби продемонструвати: 
коли цивілізація перемагає, то 
й країна розквітає».

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
 ■ Прийму на квартиру 

безкоштовно. Решетилівка. 
Тел. 2-84-61

 ■ Продам механічний 
будильник, радіоприймач 
(рад. часів), телефон. апарат. 
Тел. 095-501-10-47

 ■ Продам соковарку 
з нержавіючої сталі на 8 л., 
нова. Тел. 050-989-05-02

 ■ Продам сіно лугове 
в райцентрі. Тел.095-828-64-56

 ■ Продам масляний радіатор 
(обігрівач) «Скарлет», 
7 секцій, новий.  
Тел. 050-989-05-02

 ■ Продам нові кирзові 
ботинки, 43 р.  
Тел. 095-828-64-56

 ■ Продам сукно, корич., шир. 
1,40, довж. 2,80, ц. 350 грн. 
Тел. 050-989-05-02

 ■ 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

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
Про факти підвищення цін жителі 

Решетилівської громади можуть інформувати 
робочу групу за телефоном 066-594-54-94

УВАГА!
Головне управління Національної поліції 

в Полтавській області повідомляє, що у м. Полтава 
та Полтавській області можуть тимчасово не 
працювати лінії «102».

У разі необхідності звертатися за такими 
резервними номерами call-центру «102»:

050-321-60-28
050-321-60-31
050-070-09-42
050-530-07-36

099-390-06-89
099-390-06-95
099-390-06-98
050-070-11-02

050-070-11-27

УВАГА!
Полтавський обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф 
повідомляє, що у м. Полтава та Полтавській області 
можуть тимчасово не працювати лінії «103».

Для звернень про надання медичної допомоги 
тимчасово використовуйте наступні номери 
телефонів:

050-309-71-30
050-309-71-24
050-309-71-20

067-402-62-67
067-503-32-71
067-503-32-54

УВАГА!
ГУ ДСНС України у Полтавській  області 

повідомляє, що у м. Полтава наразі  не працюють 
лінії «101» та «112».

Для інформування про пожежі та надзвичайні 
ситуації використовуйте наступні номери 
телефонів:

066-617-36-07
066-617-37-55

066-617-35-49
066-621-91-84

050-309-71-30

УВАГА!
Для інформування про пожежі, інші надзвичайні 

події та ситуації на території Решетилівської 
територіальної громади номер телефону 10 ДПРЧ 
(м. Решетилівка) 

066-62 96-285

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

Пиріг з налисників 
з капустою 
та фаршем

Інгредієнти: 8 налисників 
на молоці, 30 мл олії, 
1 цибулина, порізати пів кру-
жечками; 350 г свіжої біло-
качанної капусти, посікти; 
400 г свинячого фаршу, 1 ч.л. 
меленого коріандру, чорний, 
свіжозмелений перець до смаку, 
сіль за смаком.

Д л я  з а л и в а н н я : 
300 г сметани 15%, 4 яйця, 
сіль за смаком, 30 г бринзи, 
дрібно посікти або розім’яти

За бажанням  — зелень 
кропу для посипання.

Спочатку готуємо млинці. 
Збити 500 мл молока із 
3 яйцями, 5 ст. л. олії, 1 ч.л. 
солі, 1 ст. л. цукру до одно-
рідності. Додати партіями 
250 г борошна, збиваючи після 
кожного додавання. Поста-
вити тісто для налисників 
в холодильник і залишити 
на 30 хвилин «відпочивати». 
Дістати тісто, процідити 
через дрібне ситце, щоб поз-
бутися найменших грудочок. 
Розігріти антипригарну сково-
рідку змащену тонким шаром 
рослинної олії. Ополоником 
налити тісто в сковороду, 
нахиляючи сковороду в різні 
боки, щоб тісто розтеклося 
рівномірно. Коли на поверхні 
налисника з’являться буль-
башки, перевернути на 
іншу сторону. Смажити до 
готовності.

Далі готуємо начинку для 
пирога. У великій сково-
рідці розігріти олію. Додати 
цибулю й трішки посолити. 
Смажити помішуючи, доки 
цибуля зм’якне. Додати 

капусту й тушкувати, час від 
часу помішуючи, до м’яко-
сті капусти. Додати м’ясо та 
спеції. Вимішати усе разом 
й смажити начинку ще хви-
лину, доки м’ясо лиш змінить 
колір. Зняти з вогню. Духовку 
розігріти до 180ᵒС.

У глибокій мисці до одно-
рідності збити яйця та сме-
тану, посолити до смаку й ще 
раз вимішати. Дно роз’ємної 
тортівниці, застелити пер-
гаментом. Викласти на низ 
перший налисник, а зверху 
розподілити кілька ложок 
яєчно-сметанної суміші. Рів-
номірно викласти на налис-
ник 1/7 начинки з капусти 
та м’яса.

Накрити наступним налис-
ником й повторити те саме 
з рештою інгредієнтів, зали-
шаючи 3–4 ст.л. яєчно-сме-
танної суміші для верхнього 
налисника, розподіляючи 
її рівномірно по поверхні. 
Посипати зверху бринзою, 
дроблячи її руками.

Вставити форму з пирогом 
в духовку й пекти 40–50 
хвилин, доки верх пирога 
добре підрум’яниться й пиріг 
пропечеться.

Дістати пиріг з налисників 
з капустою з духовки 
й залишити на 10 хвилин 
у формі. Далі обережно, 
ножем відділяючи краї пирога 
від стінок форми, зняти боки 
роз’ємної форми.

Акуратно зсунути пиріг 
на сервірувальну тарілку. 
Посипати кропом і подавати. 
Можна подати до пирога 
свіжу сметану.

Секрети врожайних огірочків:  
як підготувати грядку, правильно 
підживляти і поливати
Життя і весна беруть 

своє. Попри війну 
українці готуються 

до посівної і до городнього 
сезону. Тому й ми розбавляємо 
психологічно-безпековими 
порадами традиційними 
лайфхаками та секретними 
«рецептами» для садівни-
ків та городників. Сьогодні 
поговоримо про огірочки 
і про підготовку ґрунту під їх 
посадку. Перед тим як поса-
дити огірки, варто ретельно 
обрати місце для них на 
своєму городі. Ґрунт має бути 
поживним, повітряним, таким, 
що добре пропускає вологу. 
У ньому не має бути сріблястих 
соляних вкраплень.

Грядки під огірки рекомен-
дується оновлювати кожні два 
роки. Якщо у вас подібної мож-
ливості немає, можна частіше 
здійснювати заміну ґрунту на 
грядках, що відведені під цю 
культуру.

Дієві рецепти
Перепрілий гній, торф 

і тирсу з’єднують (2:2 до 1), 
потім у кожне з відер отрима-
ної суміші вносять деревний 
попіл (250—300 г), а також по 
десертній ложці суперфосфату, 
сульфату калію і карбаміду.

Традиційні коров’як, пісок, 
перепрілий гній і тирсу змі-
шують у рівних пропорціях 
і додають їх до торфу, витри-
муючи пропорції 1:1:1:1:5.

Змішують у рівних про-
порціях компост, перег-
ній і дерновину. Потім 
розводять у 5 л води 
25 г суперфосфату, склянку 
попелу і 15 г сірчанокислого 
калію. Цим складом пролива-
ють 10 л ґрунтосуміші.

Компост, дерновину, вер-
ховий торф і тирсу змішують 
у рівних частинах.

Зазвичай місце під огірки 
починають готувати ще 
восени. Перекопують грядки 
на глибину у 25—30 см, 

вносячи у ґрунт по 5—8 кг гною 
з розрахунку на квадратний 
метр, а також по 10 г підгодівлі 
з калієм і фосфором або зви-
чайну золу (достатньо склянки 
на квадратний метр).

Якщо осінній ґрунт 
виявиться занадто легким 
і розсипчастим, то внесення 
органічних добрив доцільніше 
перенести на весну.

Весняна 
обробка ґрунту

За тиждень до посадки 
грядку під огірки слід знову 
перекопати, розбиваючи 
грудки землі і видаляючи 
корінці бур’янів.

Зробіть канавки 20—30 см 
завглибшки і заповніть їх 
перепрілими поживними 
субстанціями (компостом, 
гноєм, сіном, листям або 
тирсою у розрахунку 5 кг на 
квадрат грядки), після чого 
накрийте грядку плівкою. За 
день до посадки внесіть у ґрунт 
мінеральний комплекс (45 
г суперфосфату, 20 г селітри 
і 30 г калійної солі).

Якщо грядки з огірками від-
криті і не захищені від вітру та 
прямих сонячних променів, 
то корисно посадити навколо 
них соняшник або кукурудзу. 

Створять захист для огірків 
і кущі звичайної картоплі.

Невеликі хитрощі 
від досвідчених 
городників

Ми також зібрали декілька 
найбільш дієвих порад від 
досвідчених городників, які 
спеціалізуються на вирощу-
ванні огірків.

1. Необхідно купувати 
насіння стійке до борошни-
стої роси і холодостійке. Воно 
повинно бути тільки для від-
критого ґрунту.

2. Не садити огірки після 
гарбузових або в безпосередній 
близькості з ними. Це вельми 
«невдале сусідство»!

3. Між рослинами необхідно 
залишати відстань не менше 
тридцяти сантиметрів.

4. Щоб огірки добре запи-
лились потрібно зібрати з них 
пустоцвіти і на кілька годин 
замочити в літровій банці 
з водою, додавши ложку цукру. 
Отриманим розчином побриз-
кати на жіночі квітки.

5. Якщо плоди почина-
ють набувати неправильну 
форму, а навколо листя з’яв-
ляється жовта облямівка, 
відразу ж підгодуйте огірки 

попельним розчином. Зна-
добиться жменька попелу на 
відро води. Коли пагони підуть 
у ріст, не завадить підживити 
їх сечовиною.

6. Коли батоги виростуть 
до 20-ти см, слід прищепити 
головний з них. Бічні пагони 
потрібно присипати вологим 
ґрунтом. У них відростуть 
корінці — урожай збільшиться!

7. У жодному разі не поли-
вати огірки з шланга, тим 
більше в спеку. Робити це 
рекомендується тільки ввечері, 
під корінь. Вода повинна бути 
відстояною (теплою)!

8. Щоб огірки не гірчили, 
варто підгодовувати їх роз-
чином збродженої кропиви. 

Замочити 1,5 кг листя в відрі 
води, залишивши на три дні. 
Потім 1 літр розводити на 
відро. Проливати тричі за сезон 
не частіше разу на тиждень.

Секрет 
підгодівлі огірків

Щоб отримати багатий 
урожай огірків, потрібно їх 
регулярно підгодовувати. 
Хлібна закваска — найкраще 
добриво. Приготувати її дуже 
легко! Наповнюємо відро на 
2/3 скоринками чорного хліба, 
заливаємо водою і притискаємо 
чимось важким, щоб вміст 
не спливав. Відро ставимо 
на тиждень для бродіння 
в теплому місці. Отриману 
закваску розбавляємо водою 
(1: 3) і поливаємо огірочки 
під корінь — по 0,5 л під кущ. 
Огірки починають рости як на 
дріжджах! Збільшується цві-
тіння і зав’язі, огірки швидше 
дозрівають і менше жовтіють!

Олександр СТЕПАНЕНКО
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Гороскоп
на тиждень

(4.04 — 10.04)

a
Овен. Вам зараз важливо удержати 
досягнення, яких ви добилися, але 
тільки не за будь-яку ціну. Виявіть обе-

режність, можливі інтриги у вас за спиною. 
Якщо відносини зжили себе, постарайтеся 
розійтися мирно.

b
Телець. Ваші успіхи в професійній 
діяльності вас радують. Надійде 
важлива для вас інформація, яка 

може поміняти найближчі плани. Але, 
схоже, ви були настільки захоплені роботою, 
що близьким бракує вашої уваги.

c
Близнюки. Ваше життя, нарешті, 
кардинально зміниться. Причому 
саме так, як вам би хотілося. Ви 

одержите пропозицію про нову роботу або 
пропозицію руки та серця, у вас з’явиться 
новий дім і родина. Не соромтеся проявляти 
сміливість і наполегливість.

d
Рак. Ви повні сил і рішучості, 
нестримне прагнення вперед 
дозволить вам змести на своєму 

шляху всі перешкоди. Вам удасться зробити 
практично все, за що б ви не бралися. Деякі 
виниклі труднощі не стануть перешкодою 
для прояву вашого професіоналізму.

e
Лев. Ви можете розслабитися та 
припуститися серйозної помилки, 
тому при найменшому сумніві пере-

вірте усе ще раз. В особистому житті теж 
не очікується ні потрясінь, ні бурь. Однак, 
можливо, це й непогано.

f
Діва. Бажано сконцентруватися на 
старому й перевіреному й не прагнути 
до нового. Постарайтеся обіцяти тільки 

те, що зможете виконати, інакше ризикуєте 
підірвати свій авторитет. У вихідні сплануйте 
зустрічі з друзями та активний відпочинок.

g
Терези. Цей тиждень у цілому кон-
структивний і сприятливий для вас. 
Проявляйте менше активності на 

роботі, краще займіться побутовими питан-
нями, буденними домашніми справами 
й не приймайте швидких рішень.

h
Скорпіон. Ви завершите важливий 
проект, дістанете великий прибуток 
і зможете, нарешті, розслабитися. 

Ситуація дозволить упорядкувати ділові 
зв’язки та скорегувати робоче навантаження.

i
Стрілець. Бажане зайнятися освоєн-
ням чого-небудь нового, це дозволить 
розширити як ваш кругозір, так і ваші 

можливості й повноваження. Не бійтеся 
виявити відкритість.

j
Козеріг. Ви будете з дивною зав-
зятістю притягати чужі проблеми. 
Частина подій будуть розвертатися 

зовсім не так, як ви задумали. Однак це не 
привід для тривог і страхів.

k
Водолій. У вас може пропасти на час 
інтерес до питань кар’єри, замість неї 
на перший план може вийти прагнення 

до особистої волі або хоча б до ілюзорного 
відчуття її. Схоже, вам настав час відпочити.

l
Риби. Ви можете змінити своє 
життя на краще. Корисна активність 
і ініціатива з вашої сторони. Гарний 

час для руйнування старого й початку нового, 
у вас буде великий простір для вибору.
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Відповіді

з №12

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
— Малий!
— Що, Карлсоне?
— Не повіриш. Щойно 

мене якась баба ледь бан-
кою огірків не збила!

***
Хто знає, Мезим для тва-

рин існує? Бо вовки і бродячі 
собаки на Харківщині 
страждають від переїдання.

***
В Астрахані бізнесмени 

за 20 хвилин розпродали 
фуру річкового піску 
в мішках з під цукру!

***
А ви знаєте чому путін 

не любить гусей? Бо йому 
постійно здається, що вони 
кажуть: «Гаага!».

***
Цигани почали розби-

рати Північний потік-2.
***

О г о л о ш е н н я 
в маршрутці: 

«Шановне панство, 
будьте ввічливими! Не 
пхайтеся, як росіяни 
у Чорнобаївку».

***
Зйомки серіалу «Тупий 

та ще тупіший» проходять 
зараз у Чорнобаївці. Від-
знято перші 12 серій.

***
Перша армія світу зараз 

спостерігає за тим, як друга 
армія світу просить гро-
шей, їжу, зброю у третьої 
армії світу, щоб воювати 
проти двадцять другої 
армії світу. Щоб спробувати 
взяти Ірпінь.

***
Потрапляють орки на 

той світ. Думають, все, 
відмучилися. І тут Степан 
Андрійович: «Доброго 
вечора, ми з України!»

***
П л а н и  м о с к а л і в : 

лютий — взяти Київ за три 
дні. Березень — взяти цукру 
в одні руки по три кіло.

***
Шановний пане Путін! 

Нас у Німеччині понад 
5 мільйонів російськомов-
них громадян. І тут нас 
гноблять: змушують пра-
цювати. А найголовніше — 
змушують говорити 
по-німецьки. У всіх орга-
нізаціях, магазинах, 
в школах, на роботі. Мало 
того, навіть, діти в дитячих 
садочках мають розмовляти 
на їх мові. Врятуйте нас, 
введіть армію!

***
Нас неможливо пере-

могти. Вони просто ще не 
знають, як ми змагаємося 
за межу на огороді.

***
Мало хто знає, але 

маленька кишеня на джин-
сах, то для крихітної фото-
графії Віталія Кіма!

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