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Сто днів українського 
опору — саме стільки кра-
їна методично й мужньо 

відбиває навалу російських 
окупантів на всіх фронтах. 
За ці сто днів ми вже встигли 
пережити не одні емоційні 
гойдалки. Країна дружньо 
здіймалася на хвилі «пере-
моги» в очікуванні швидкого 
закінчення війни, а потім 
так само одностайно падала 
в суцільну «зраду»  — через 
окупацію росіянами міст на 
Донбасі та Півдні, затяжні бої, 
втрати на фронті та повільне 

постачання наступальної 
зброї з боку партнерів. Оливи 
у полум’я натхненно підливали 
корисні ідіоти та ті, хто ціле-
спрямовано працює на ворога, 
поширюючи російські нара-
тиви і фейки про «все пропало».

Проте навіть ця «зрадонька» — 
це, як би дивно не звучало, 
свідчення наближення нашої 
невідворотньої перемоги. Бо 
загрузаючи у боях, змінюючи 
щотижня «оперативні» завдання, 
а фактично — урізаючи власні 
загарбницькі апетити, оскільки 
зустрічають затятий спротив 

ЗСУ і всього українського народу, 
росіянці намагаються розхитати 
човен зсередини. Тобто демора-
лізувати нас із вами. 

Про те, які нові інформаційні 
«качки» у рамках ІПСО запускає 
ворог, як його б’ють на всіх 
фронтах, і дипломатичному 
зокрема, як путін намагається 
скинути санкції, шантажуючи 
світ новим голодомором, як 
діди довоювалися та чому 
росіяни так бояться американ-
ських MLRS в руках українських 
військових, читайте на 6-ій 
сторінці нашого видання.

Передплачуйте 
улюблену газету 

«Решетилівщина.UA»!
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КРИМІНАЛ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
За повідомленням Нацпо-

ліції, у період із 23 по 30 
травня у Решетилівський гро-
маді зареєстрували 53 пові-
домлення про кримінальні 
правопорушення та інші події. Із 
них 3 внесено до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 
за ознаками кримінальних 
правопорушень. Нагадуємо 
номери телефонів, за якими Ви 
маєте можливість повідомляти 

інформацію щодо місця перебу-
вання зниклих людей, а також 
відомі Вам обставини вчи-
нення злочинів або порушення 
публічного порядку:  (05363) 
2-50-72 (чергова частина Реше-
тилівського ВП) або 102.

Як повідомляє Решети-
лівська служба порятунку, 
протягом тижня в громаді не 
зареєстровано жодної надзви-
чайної події чи ситуації.  

У Покровському організували благодійний 
ярмарок на підтримку ЗСУ

Минулого тижня учні почат-
кової школи Покровського 
навчального закладу розгорнули 
у селі благодійний ярмарок, щоб 
зібрати кошти та підтримати 
наших військових. Завдяки 
ентузіазму організаторів та 
небайдужості місцевих вдалося 
зібрати кілька тисяч гривень. 
Кошти виручили із продажу 
домашніх смаколиків, випічки, 
власноруч виготовлених при-
крас, екоторбинок тощо.

«Дякуємо всім, хто відвідав 
наш благодійний ярмарок! 
Дякуємо за ваш внесок — сло-
вом, фінансово, посмішкою. 
Дехто нічого не купував, 
а просто вкидав у нашу банку 

кошти. Це зайвий раз доводить, 
що ми згуртовані, ми єдині, 
ми сильні! Разом нам вдалося 
зібрати 3330 гривень. Дякую 
родинам, які підтримали цю 
ідею! Ви стільки всього зро-
били. Пишаюся вами. Світлана 
Антонець та Люба Мацола — 
найкрутіші продавці. Щиро 
дякую вам за все! А діти вза-
галі — наші помічники. Завдяки 
їхній активності ми продали 
все, що мали. Щоб правильно 
витратити отримані кошти, ми 
звернулися до Олега Мотузко, 
а він нам підказав, які є потреби 
у наших захисників», — зазна-
чає вчитель початкових класів 
Аліна Перепелиця.

За зібрані кошти придбали 
футболки, засоби для прання 
та мило. Усі речі вже передали 
нашим захисникам.

Михайло ЧУБ

У громаді налагоджено 
регулярний вивіз 
побутових відходів

Незважаючи на перебої із 
постачанням пального на АЗС, 
комунальники безперебійно 
займаються збором та вивозом 
побутових відходів із населених 
пунктів громади. Щотижня 
працівники комунального 
підприємства «Покровський 
комунгосп» дбають про чистоту 
і охайність населених пунктів 
громади і згідно графіку зби-
рають непотріб.

Минулого вівторка кому-
нальники здійснили виве-
зення сміття у селі Покровське 
по вулицях: Освітянська, 
Зоряна, Елеваторна, Робіт-
нича, Світанкова, Зелена, 
Миру, Шевченка, Грушев-
ського та провулках — Фрук-
товий і Чураївни. Цього ж дня 
відбулося вивезення і у Феді-
ївському старостаті.

У середу зібрали сміття 
у селі Покровське по вулицях: 
Калинова, Полтавський шлях, 
Гоголя, Степова, Привокзальна 

та провулку Садовий. А також 
у Кукобівському старостаті.

У четвер комунальники 
зібрали непотріб у селі Покров-
ське по вулицях: Молодіжна, 
Чкалова, 23 вересня, Широка, 
Мічуріна, Центральна, Трав-
нева, Пушкіна та провулках — 
Вишневий, Кооперативний, 
Шкільний. Також у селах Ново-
михайлівського старостату та 
селах Кривки і Піщане.

У п’ятницю комунальники 
зібрали побутові відходи по 
вулиці Залізничній у селі 
Покровське, а також у селах 
Шкурупії та Голуби.

Підприємство вкотре зверта-
ється до громадян із нагадуван-
ням про необхідність укладання 
договору на вивіз побутових 
відходів. Адже домогосподар-
ствам, які не заключили відпо-
відний договір, викидати сміття 
категорично заборонено.

Віта ШАФОРОСТ

Наша громада продовжує збір 
допомоги для постраждалих регіонів

Минулого тижня чергова 
партія гуманітарної допомоги 
відправилася до Харківщини 
та Сумщини. Мешканці нашої 
громади ні на мить не припи-
няють підтримувати сусідні 
області та безперервно направ-
ляють медикаменти, продукти 
харчування, випічку, дитячі 
речі тощо.

«25 травня було передано 
допомогу для ЗСУ на Харківщину 
і для цивільного населення на 
Сумщину. Хочемо подякувати 
всім людям, хто надав допомогу. 
Дякуємо Решетилівській міській 
раді за продукти, колективу 

школи із села Покровське за 
смачні пироги, за речі для пора-
нених солдат, також за дитячі 
малюнки, за печиво дякуємо 
Сніжані Степановій, за піци — 
Аліні Бодні з Решетилівки, 
Тамарі Зарівчацькій з села 
Паненки, за булочки — Тамарі 
Василенко, Світлані Давиденко, 
Тамілі Кулик. За пироги, рога-
лики, печиво та солодощі 
дякуємо Денису Дяченко, 
Катерині Шапаренко з села 
Шевченкове. Велике спасибі 
Церкві Христа Спасителя 
міста Решетилівка за дитяче 
харчування і Євангельським 

Християнам Баптистам за 
макарони і пиріжки, печиво, 
рогалики. Все передали нашим 
воїнам», — зазначає волонтер 
Віта Приходько.

За три місяці війни наша 
громада передала сотні кіло-
грамів гуманітарної допомоги 
постраждалим регіонам. 
Майже щодня волонтери зби-
рають у населення продукти 
харчування, щоб направити до 
«гарячих точок» та підтримати 
тих, хто боронить нашу землю 
від ворогів.

Віктор БІЛОКІНЬ

«Вишивальне мистецтво Полтавщини»: 
у Полтаві презентували унікальне видання

Вийшло у світ науково-попу-
лярне видання докторки 
педагогічних наук, профе-

сорки, заслуженої працівниці 
освіти України, декана факуль-
тету технологій та дизайну 
Полтавського національного 
педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка Валентини 
Тит а р е н ко.  Ц я  к н и г а 
є продовженням циклу видань 
Валентини Петрівни, присвяче-
них українській та полтавській 
вишивці. Видання структуро-
вано на 6 тематичних розділів. 
У першому із них авторка подає 
типологію вишитих виробів, 
поділених на кілька груп (серед 
них, зокрема, одяг, рушники, 
фіранки, скатертини, серветки, 
наволочки, підзори тощо). На 
сторінках книги презентовано 
сучасні та традиційні матері-
али, інструменти та пристрої 
для вишивання. У другому 
розділі зібрано легенди та 
описи походження українських 
рушників, подано їх класифі-
кацію, розкрито семантичні 
особливості полтавських 
рушників. Це видання має 
навчально-методичне значення, 
адже у ньому зібрано приклади 

кращих творчих проектів сту-
дентів факультету технологій 
та дизайну, зокрема з технології 
виготовлення українського руш-
ника. Виразним та впізнаваним 
є традиційний полтавський 
рушник «Дерево життя», виши-
тий червоними нитками.

Окремий розділ присвячено 
технології крою та оздоблення 
традиційного українського 
одягу, насамперед жіночих та 
чоловічих сорочок. Досліджено 
творчі роботи світових дизай-
нерів одягу, які пропонують 
унікальні рішення сучасних 
вишиванок, збільшуючи інте-
рес до культури і традицій 
України.

У книзі зібрано зразки технік 
вишивки та представлено тех-
нології їх виконання. Родзин-
кою видання є полтавська 
вишивка, її орнаментика, коло-
ристика та семантика. Варто 
сказати, що в ньому представ-
лено роботи «білим по білому» 
відомих і за межами України 
майстринь художньої вишивки 
решетилянок Надії Вакуленко 
та Алли Кісь. Значну увагу 
у книзі приділено творчості 
полтавських мисткинь, серед 

яких також і решетилівські: 
Надія Бабенко, Ніна Іпатій, 
Лариса Пілюгіна. На сторінках 
книги є розповідь про велику 
рукодільницю Ганну Рома-
нівну Пащенко з села Дружба 
нашого краю, маму колиш-
нього ректора Полтавського 
педагогічного університету 
ім. В. Г. Короленка Володимира 
Пащенка (в книзі є ряд світ-
лин її рушників, оздоблених 
мереживом).

Видання містить схеми 
для вишивання, світлини та 
ілюстрації для кращого сприй-
няття поданого матеріалу, гло-
сарій (словник, що пояснює 
спеціалізовані терміни).

Також розкрито кращі зразки 
вишивального мистецтва сту-
дентів і викладачів факультету 
технологій та дизайну. Цікаво 
представлено музейні кімнати 
декоративно-прикладної твор-
чості цього факультету.

Книга «Вишивальне мис-
тецтво Полтавщини» видана 
на замовлення Департаменту 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
Полтавської облдержадміністра-
ції. Виступаючи на презентації 

книги «Вишивальне мистецтво 
Полтавщини» Валентини Тита-
ренко, ректор Полтавського 
педагогічного університету ім. 
В. Г. Короленка Марина Гри-
ньова  відзначила, що наша 
земля славиться своїми твор-
чими людьми, не обійшовши 
увагою і Решетилівський край. 
Насамперед, звернула увагу 
на Решетилівське художнє 
професійне училище, де 
навчають фахівців народних 
художніх промислів, а також 
Всеукраїнський центр вишивки 
та килимарства, який не дає 
згаснути прадавнім укра-
їнським ремеслам, зокрема 
вишивці і килимарству, роз-
виває й популяризує їх, сприяє 
художньо-естетичному вихо-
ванню молоді.

На цьому мистецько-на-
уковому заході відбувся ще 

один урочистий момент. Між 
Полтавським педагогічним 
університетом та Всеукра-
їнським центром вишивки 
та килимарства керівники 
закладів — Марина Гриньова 
та Надія Вакуленко підписали 
Договір про співпрацю. Варто 
зазначити, що ці два державні 
заклади, зокрема факультет 
технології і дизайну, який 
очолює Валентина Тита-
ренко та ВЦВК, з часу його 
створення єднають тісні 
зв’язки, а декан факультету не 
втрачає нагоди побувати на 
мистецьких масових заходах 
у Решетилівці, де вона завжди 
бажаний гість.

Людмила ДЯДЧЕНКО
провідний редактор

Всеукраїнського центру
вишивки та килимарства



ЛЮДИ / ПОДІЇ / ФАКТИ
2 ЧЕРВНЯ 2022 РОКУ | 3#22(212)РешетилівщинаUA

ЛЮДИ / ПОДІЇ / ФАКТИ

Коротко про головне
Працюючим 
пенсіонерам 
перерахують пенсії

Наприкінці травня укра-
їнським пенсіонерам, що 
продовжили працювати 
після виходу на заслужений 
відпочинок, почнуть платити 
більше. За законом перера-
хунок пенсій цій категорії 
громадян провели ще у квітні 
поточного року. Та через певні 
формальності реальне збіль-
шення пенсії вони відчують 
лише у червні.

Як зазначили в Пенсійному 
фонді, підвищення отрима-
ють старенькі, які з моменту 
виходу на пенсію і до лютого 
поточного року встигли 
відпрацювати 2 роки. 
Перерахують суму доходу 
і працюючим пенсіонерам, 
яким 2 роки не збільшували 
суму виплат. Пенсію цій кате-
горії громадян підвищать 
з огляду на страховий стаж, 
який вони встигли заробити 
за цей час.

Відбулося засідання 
виконкому 
Решетилівської 
міської ради

30-го травня відбулося чер-
гове засідання виконавчого 
комітету Решетилівської 
міської ради. У порядку 
денному, зокрема, розгля-
нули питання про Роботу 
краєзнавчого музею Решети-
лівської міської ради за 2021 
рік та І квартал 2022 року, 
діяльність сектору з питань 
оборонної роботи, цивіль-
ного захисту та взаємодії 
з правоохоронними орга-
нами за 2021 рік та І квартал 
2022 року, внесли зміни до 
рішення виконавчого комі-
тету «Про стан військового 
обліку на території Решети-
лівської міської територі-
альної громади у 2021 році 
та завдання на 2022 рік» та 
інші питання.

Відомо, 
хто з переселенців 
не отримуватиме 
виплати від держави

Від травня виплати отри-
муватимуть тільки ті ВПО, 
які проживають в зоні прове-
дення бойових дій і не можуть 
повернутися додому.

Виплати також продовжать 
отримувати ті, у кого пошко-
джені будинки.

Від початку повномасш-
табного вторгнення росії до 
України на території держави 
було автоматично подовжено 

соціальні виплати населенню. 
Зокрема, протягом воєнного 
стану профінансовано 100% 
виплат субсидій.

Рада оборони 
Полтавщини 
не скоротила 
комендантську годину

30 травня відбулося 
засідання Ради оборони 
Полтавської області, де роз-
глядали питання можливого 
зменшення комендантської 
години. Після обговорення 
вирішили залишити усе як 
є — з 22:00 до 05:00.

Про це повідомив началь-
ник Полтавської обласної 
військової адміністрації 
Дмитро Лунін.

Скорочення комендант-
ської години на Полтавщині 
нині є недоцільним, тому 
пропозицію розпочинати її 
з 23:00 правоохоронці вважа-
ють небезпечною.

Під комендантською годи-
ною слід розуміти заборону 
перебувати на вулицях та 
в інших громадських місцях 
без спеціально виданих пере-
пусток і посвідчень особи. 
Така заборона повинна вво-
дитися на певні години.

У разі небезпеки люди 
безперешкодно можуть 
прямувати до бомбосховищ 
і в комендантську годину. 
Обов’язково майте при собі 
паспорт.

Марку «Русскій 
воєнний корабль… 
Всьо» розкупили

Нова марка від Укрпошти 
під такою назвою стала не 
менш популярною, ніж 
попередня, у якій росій-
ський корабель відправили 
у відомому напрямку. 
Наклад, який отримала 
Полтавщина — 59 100 штук — 
жителі області розкупили 
менш ніж за тиждень.

Міська бібліотека 
представила 
виставку 
до Дня захисту дітей

Напередодні Дня захи-
сту дітей в Решетилівській 
міській бібліотеці імені 
О. М. Дмитренка предста-
вили експозицію малюнків 
на тему «Дітям України — 
сонце й мир». Авторами 
творчих робіт є юні читачі 
закладу. Виставка об’єднала 
дітей різного віку, які мріють 
про мир в Україні і щасливе 
дитинство.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У громаді фінішував навчальний рік
1 червня у Решетилівському 

опорному навчальному закладі 
«Решетилівський ліцей імені 
І. Л. Олійника», філії І ступеня 
та філії І ступеня з дошкільним 
підрозділом, що в мікрорайоні 
Новоселівка, завершився 
2021–2022 навчальний рік.

Вчителі сповістили про завер-
шення складного навчального 
року, в який свої корективи вно-
сила і пандемія коронавірусу, а в 
кінці ще й війна рф проти укра-
їнського народу, в онлайн-фор-
маті. Жодних святкових заходів 
у школах не проводили, хоча 

і діти, і вчителі, і батьки за ними 
відверто скучили.

Як повідомили в міському 
відділі освіти, решта шкіл 
громади закінчують навчання 
3 червня.

Н а в ч а л ь н и й  р і к 
у Решетилівській громаді зага-
лом завершують 2 649 учнів.

З них 134 — одинадцятиклас-
ники. 8 з яких закінчують школу 
з відзнакою (7 учнів Решетилів-
ського ліцею ім. І. Л. Олійника та 
1 з Остап’євської ЗОШ І-ІІІ ст.).

Також з 256 дев’ятиклас-
ників свідоцтва з відзнаками 

отримають 11. До слова, 
з 134 один адцятикласників 
навчальний рік у нашій гро-
маді завершили 7 дітей-пере-
селенців. Також з школярами 
Решетилівщини закінчили 
школу і 8 учнів з окупованих 
територій, які виявили 
бажання мати український 
документ про завершення 
школи і вчилися в онлайн фор-
маті на базі наших навчальних 
закладів, й нині перебуваючи 
в окупації.

Юлія ГРІНЧЕНКО

 Відбулося позачергове засідання сесії 
депутатів Решетилівської міської ради

31 травня під головуван-
ням міського голови Оксани 
Дядюнової відбулося пленарне 
засідання двадцять другої 
позачергової сесії Решетилів-
ської міської ради восьмого 
скликання.

На розгляд депутатів внесли 
17 питань.

На початку традиційно 
розглянули блок земельних 
питань. Серед яких, зокрема, 
про затвердження або виготов-
лення технічної документації.

Рішенням сесії реорганізу-
вали Друголиманський заклад 
дошкільної освіти ясла-садок 
«Оленка» Решетилівської місь-
кої ради шляхом приєднання 
до Глибокобалківського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів з дошкільним під-
розділом, Новомихайлівський 
заклад дошкільної освіти ясла-
саок «Зайчик» шляхом приєд-
нання до Піщанського закладу 
дошкільної освіти ясел-садка 
«Веселка», а Пустоварівський 
заклад дошкільної освіти «Дже-
рельце» шляхом приєднання 
до Демидівського закладу 

дошкільної освіти ясла-садка 
«Берізка» Решетилівської місь-
кої ради. Федіївський заклад 
дошкільної освіти ясла-садок 
«Волошка» теж реорганізували, 
приєднавши до Покровського 
закладу дошкільної освіти ясел-
садка «Барвінок».

Також депутати схвалили 
звіт про роботу  постійної комі-
сії з питань бюджету, фінансів, 
планування соціально-еко-
номічного розвитку, цін, роз-
витку підприємництва  за 2021 
рік. Затвердили Положення 

про  відділ з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними 
органами  виконавчого комі-
тету Решетилівської місь-
кої ради.

Також під час засідання було 
прийнято звернення депутатів 
Решетилівської міської ради 
щодо ухвалення проекту 
Закону України «Про заборону 
Московського патріархату на 
території України».

Юлія ГРІНЧЕНКО

 Місцеві митці відродили 
стріт-арт у Решетилівці

Днями центральна вулиця 
нашого міста в прямому сенсі 
слова засяяла новими фарбами. 
Місцеві художники Євген Пілю-
гін, Володимир Григоренко та 
майстри виробничого навчання 
Решетилівського художнього 

професійного ліцею Віта Коз-
лова та Валентина Омельченко 
поновили декоративний роз-
пис бетонної стіни у центрі 
міста, що знаходиться навпроти 
Решетилівського ліцею імені 
І. Л. Олійника.

До цього наш місцевий 
мурал уже був розписаний, 
але фарбу, як то кажуть, виїв 
час і природні явища.

Нині ж увагу перехожих та 
проїжджаючих центральною 
вулицею Решетилівки привертає 
яскравий патріотичний напис: 
Слава Україні! Героям слава! 
А в центрі так званого панно 
художники зобразили державні 
герб і прапор та одвічні символи 
України — кетяги калини та 
квітку, яка уособлює сонце, що 
світить над нашою країною.

Як розповів заслужений 
майстер народної творчості 
України Євген Пілюгін, фарбу 
та інші матеріали для роботи 
решетилівським митцям 
надали у ЦКД «Оберіг».

У Решетилівці, до слова, 
заговорили про ще одну ком-
позицію стріт-арту, але дизайн 
і місце створення поки що 
тримають у секреті.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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У Решетилівській початківці 
реалізували проект, що здобув 
перемогу в обласному конкурсі

У Решетилівській філії 
І ступеня Опорного навчаль-
ного закладу Решетилівський 
ліцей ім. І. Л. Олійника фінішу-
вала реалізація проекту «Зеле-
ний клас». Ініціатива місцевої 
початківки минулоріч здобула 
перемогу в обласному конкурсі 
проектів «Бюджет участі», 
а цього року її втілили в життя.

Нині ж на території міс-
цевої початкової школи 
у Решетилівці повністю завер-
шили облаштування «Зеле-
ного класу».

По периметру відведе-
ної території, прямісінько 
перед входом до приміщення 
навчального  закладу, виса-
дили різноманітні зелені 
насадження, ґрунтопокривні 
рослини, декоративні дерева. 
У закладі радіють, що всі рос-
лини, які гуртом висаджували 
працівники школи та батьки 
вихованців, прижилися. 
Молодий парк заклали ще 

минулоріч. Попри те що заклад 
не працює очно, насадження 
постійно отримують необхід-
ний догляд.

Також на території навчаль-
ної зони на свіжому повітрі роз-
містили чотири локації — круглі 
столи та лавки для груп дітей 
та встановили урни для сміття.

Проект реалізували за спів-
фінансування 50/50 з бюджету 
Решетилівської міської та Пол-
тавської обласної рад.

Саме тут для учнів плану-
вали проводити інтегровані 
заходи, вчити зближатися 
з природою. Особливу потребу 
у цьому мають учні молодших 
класів, які проходять період 
адаптації у новій школі.

Сподіваємося і віримо, що 
вже скоро ця комфортна зона 
на свіжому повітрі зможе при-
йняти маленьких школяриків, 
а ЗСУ нам у цьому допоможуть.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У Решетилівці провели 
благодійне фітнес-тренування

Минулого тижня кілька 
десятків місцевих мешканців 
та гостей громади зібралися на 
благодійне фітнес-тренування, 
що організували Дар’я Болюбаш 
та Марина Пасічник. Виручені 
кошти направили на виготов-
лення смачної тушонки для 
ЗСУ. Загалом, вдалося зібрати 
понад дві тисячі гривень.

Уже два місяці, як небайдужі 
організували у Решетилівці 
виготовленням тушонки для 
ЗСУ. За цей час витрачено 
понад 60 тисяч гривень на 
придбання м’яса. Кошти на 
виготовлення тушонки пере-
раховують не лише місцеві, 
а й жителі із різних куточків 
країни та закордону. Команда 
ентузіастів виготовила понад 

1000 півлітрових банок готового 
продукту.

Для того щоб волонтери 
й надалі мали змогу годувати 
наших захисників смачною 
домашньою тушонкою, 
потрібно підтримати їх фінан-
сово. Усі небайдужі зможуть 
долучитися та допомогти про-
дуктами, або фінансово. Карта 
для перерахування коштів — 
4149 4991 4660 8292 Анастасія 
Пилипенко.

Віта ШАФОРОСТ

Юні спортсмени вибороли перемоги 
на змаганнях із боксу

27 травня у Миргороді 
відбулися змагання з боксу, 
які були присвячені Міжна-
родному дню захисту дітей 
та підтримці наших захисни-
ків. Участь у змаганнях взяли 

і вихованці Решетилівської 
дитячо-юнацької спортив-
ної школи.

Зокрема, перші місця 
у своїх вікових категоріях 
вибороли: Володимир 

Нечахін, Тимофій Сітало, 
Антон Дубовик, Радіон Книш, 
Назар Чабак, Іван Закарлюка 
та Руслан Бережний. Другі 
місця зайняли  — Микола 
Борець та Богдан Козаренко.

Усі переможці нагороджені 
медалями та грамотами.

Михайло ЧУБ

Таланти із Решетилівщини завоювали призові 
місця на конкурсі «Знай і люби свій край»

19 травня в Полтавському 
обласному центрі есте-
тичного виховання 

учнівської молоді відбулося 
засідання журі обласного етапу 
Всеукраїнської виставки-кон-
курсу декоративно-ужиткового та 
образотворчого мистецтва «Знай 
і люби свій край». Символічно, що 
оцінювання робіт юних митців 
Полтавщини з народних видів 
ремесел відбулося у Всесвітній 
день вишиванки — унікального 
національного свята кожного 
українця. Адже вишиванка — не 
просто вид народного ремесла — 
це духовна броня, безсмертний 
код українського роду, генетичний 
символ нації, що є невід’ємною 
частиною національно-культурної 
спадщини українців.

Цьогоріч, незважаючи на 
війну, талановита юнь полтав-
ського краю із 65 закладів освіти 
довела свою любов та відданість 
рідній Україні, представивши 
на конкурс 309 неперевершених 
робіт, більшість з яких була 
присвячена національним сим-
волам та закликам до боротьби 
із загарбником.

Дипломом І ступеня, 
у категорії «Вироби з тіста, 
пластиліну, пластичних мате-
ріалів» журі відзначило Микиту 
Столбцова — вихованця гуртка 
«Веселі саморобки» Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Решетилівської міської ради 
(керівник Людмила Василівна 
Яременко).

У категорії «Ізонитка» 
Дипломом І ступеня нагоро-
дили учнів Опорного закладу 
«Решетилівський ліцей імені 
І. Л. Олійника Решетилів-
ської міської ради» за колек-
тивну роботу «Колядник» 

(учитель Антоніна Верблюд). 
А у розділі «Народна лялька» — 
учнів  Піщанського закладу 
загальної середньої освіти I-III 
ступенів імені Л. М. Дудки Реше-
тилівської міської ради Пол-
тавської області за колективну 
роботу «Нерозлучники» (учи-
тель Лариса Іванівна Лапко).

У розділі «Художнє килимар-
ство, плетіння, ткацтво» журі 
нагородило Дипломом І ступеня 
Дар’ю Москвиченко, ученицю 
Решетилівського художнього 
професійного ліцею Полтав-
ської обласної ради (майстер 
виробничого навчання Тетяна 
Володимирівна Кирпотіна).

Дипломом ІІ ступеня 
у категорії «Живопис» наго-
роджено Світлану Фоменко — 
ученицю Решетилівського 
художнього професійного ліцею 
Полтавської обласної ради (май-
стер виробничого навчання 
Віта Вікторівна Козлова).

Дипломом ІІ ступеня 
у категорії «Художнє кили-
марство, плетіння, ткацтво» 
журі відзначило Оксану 
Андрусишену, ученицю 
Решетилівського художнього 
професійного ліцею Решети-
лівської міської ради (майстер 
виробничого навчання Тетяна 
Володимирівна Кирпотіна).

Дипломом ІІІ ступеня 
у категорії «Батик» відзначено 
Марію Черемську — ученицю 
Решетилівського художнього 
професійного ліцею Полтав-
ської обласної ради (майстер 
виробничого навчання Вален-
тина Борисівна Омельченко).

Дипломом ІІІ ступеня 
у категорії «Графіка» наго-
роджено Анастасію Новосад, 
ученицю Решетилівського 

художнього професійного 
ліцею Полтавської обласної 
ради (керівник Віта Вікторівна 
Козлова).

Дипломами ІІІ ступеня 
у категорії «Живопис» нагород-
жені: учениця опорного закладу 
Решетилівської філії I ступеня 
опорного закладу «Решетилів-
ський ліцей імені І. Л. Олійника 
Решетилівської міської ради» 
(учитель Лариса Василівна Дер-
кач) Анастасія М’якота, Марія 
Вітер — вихованка гуртка «Барви» 
Будинку дитячої та юнацької 
творчості Решетилівської місь-
кої ради (керівник Олександра 
Валеріївна Козлова), Вікторія 
Деньга  — учениця опорного 
закладу «Решетилівський ліцей 
імені І. Л. Олійника Решетилів-
ської міської ради» (учитель Ріта 
Вікторівна Домашенко), уче-
ниця Малобакайського закладу 
загальної середньої освіти 
I-III ступенів Решетилівської 
міської ради (учитель Світлана 
Іванівна Міхно) Іванна Міхно, 
Олена Андрушко  — учениця 
Решетилівського художнього 
професійного ліцею Полтав-
ської обласної ради (майстер 
виробничого навчання Вален-
тина Борисівна Омельченко), 
Єлизавета Дубровська — учениця 
Решетилівського художнього 
професійного ліцею (керівник 
Віта Вікторівна Козлова).

У розділі «Ізонитка» журі від-
значили Дипломом ІІІ ступеня 
Яну Іванець, ученицю Кале-
никівського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Решетилівської міської ради 
(учитель Олена Леонідівна 
Кошкалда).

Віта ШАФОРОСТ

У місті пройшло відкрите 
тренування з орієнтування

У суботу, 28 травня, 
у Хоружівському лісі відбулося 
відкрите тренування зі спор-
тивного орієнтування. Орга-
нізатори — Решетилівський 
центр туризму спільно з ВП 
ФСОУ у Полтавської області. 
Участь у відкритому тренуванні 
взяло майже півсотні осіб.

«Тренування зібрало 40 
учасників різного віку (від 
6 років і до 70+). Були гості із 
Полтави, Горішніх Плавнів, 
місцеві вихованці та новачки, 
що ризикнули спробувати свої 
сили в лісовому спорті. Окремо 
приємно бачити гостей міста, 
що тимчасово знайшли при-
хисток в Решетилівці. Подяка 
Полтавському обласному цен-
тру національно-патріотич-
ного виховання та туризму 

в можливості використовувати 
електронну відмітку», — зазна-
чає керівник Центру туризму 
Павло Мосієнко.

Організатори додають, що 
хоча це було звичайне трену-
вання, але з використанням 
техніки, як на змаганнях. 
Подібні заходи — це можли-
вість активно проводити час 
та фізично розвиватися.

Віктор БІЛОКІНЬ

Місцева фотографиня 
Анна Калашнікова виграла 
фотоконкурс в інтернет-мережі

Фото місцевого фото-
графа Анни Калашнікової 
з Решетилівки перемогло 
в творчому конкурсі на кращий 
жіночий фотопортрет. А разом 
з цією перемогою ще більше 
людей почули про наше славне 
місто Решетилівка. У конкурсі 
брали участь фотографії 
з різноманітних міст України.

Користувачі інтернет-ме-
режі високо оцінили роботу 
Анни Калашнікової, яку 
вона втілила в життя разом 
із своєю творчою командою 
«Ptichka photo» Анастасією 

Лебединською та Мариною 
Кісенко. Робота «Зіпсована 
врода» зібрала максимальну 
кількість вподобайок. Фото-
портрет присвятили молодим 
дівчатам, які стали жертвами 
насилля російської армії в місті  
Буча на Київщині.

Фотографиня Анна Калаш-
нікова наголошує, що на 
створення цієї серії фото її 
надихнула українська худож-
ниця Ксенія Островерхова 
з картиною «Калина».

Моделлю стала 13 річна 
Софія Кісенко з Решетилівки, 

яка безумовно надзвичайно 
реалістично вжилася в роль 
і передала в кадрі увесь біль 
молодих дівчат, які зазнали 
насилля.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Володимир ГАВРИЛЕНКО: «Земляки, 
котрі рятуються в нашій громаді від війни, 
відчувають щире піклування та підтримку»

У мирному минулому, до пов-
номасштабного вторгнення, 
ми писали про амбітний 

задум  — проект будівництва 
у Сухорабівці на базі дитячого 
табору сучасного реабілітаційного 
центру. Він став би частиною 
спорткомплексу «Колос», важливим 
рекреаційним та інфраструк-
турним об’єктом для громади, 
ідеально вписався б у мальовничі 
сухорабівські краєвиди. Тут прохо-
дили б лікування та оздоровлення 
«спинальники» зі всієї України… 
Але сталася війна. Усі проекти 
й плани довелося поставити на 
паузу. Хоча місію рекреаційної 
зони Сухорабівка в умовах воєнного 
часу таки виконує — тут знайшли 
прихисток мешканці тих міст, де 
нині вирує війна. Про те, як при-
ймає біженців і живе Сухорабівська 
громада нині ми говорили 
зі старостою Володимиром 
Гавриленком, продовжуючи 
серію інтерв’ю із очільниками 
старостинських округів.

— Володимире Олексійовичу, 
традиційне запитання про те, 
де застав вас перший день пов-
номасштабного вторгнення? 
Перший день війни. Емоції, 
думки тієї миті?

В. Г.: Ну, які були емоції: 
в душі, можливо, й були тривога, 
передчуття чогось невідворот-
ного, але такого точно ніхто 
не очікував й до останнього не 
вірив у повномасштабну війну. 
Вранці 24 лютого якраз на власні 
очі бачив, як над Сухорабівкою 
пролетіли літаки, бо курс у них 
пролягав якраз по Пслу. Крилаті 
ракети промчали понад річкою, 
звуки вибухів, коли ворог накрив 
Миргород. Тобто відчуття було 
повномасштабної війни, як 
у фільмах — літаки, ракети, звуки 
вибухів у лункому ранковому 
повітрі. Насправді моторошні 
відчуття.

— Але часу й права на паніку 
не було, тим більше, що всіх 
старост відразу зібрали зранку 
в міській раді, аби узгодити 
всі дії?

В. Г.: Жодної паніки — мали 
думати не про себе і власні емо-
ції, а про громаду. Нас зібрала 
міський голова Оксана Дядюнова, 
аби детально проговорити алго-
ритм дій: хто що робить і за що 
відповідає. Перше, що зробили 
у населених пунктах колишньої 
сільської ради — почали ство-
рювати громадські формування, 
котрі повинні були на початкових 
етапах забезпечити безпеку гро-
мади. Тобто, поки всі ці моменти 
узгоджувалися документально на 
державному рівні, в нас уже чер-
гували патрулі, відслідковували 
ситуацію в Сухорабівці та навко-
лишніх селах. Патрулювання 
було цілодобове, на маршрути 
позмінно виходили по шість 
чоловік. Групи об’їздили тери-
торію сіл, стежили за порядком, 

звертали увагу на невідомі 
автівки, сторонніх людей.

Коли оголосили мобілізацію, ми 
обійшли всі будинки у старостаті, 
аби повідомити чоловіків віком до 
60 років про можливий призов. Вже 
наступного дня автобус з нашими 
людьми поїхав до військкомату, 
повіз тих земляків, котрі не чекали 
повісток і визвалися одними із 
перших взяти до рук зброю, щоб 
боронити Україну від окупантів.

— Якщо не секрет і можна 
називати цю цифру, то скільки 
мешканців Сухорабівської сіль-
ської ради поїхали доброволь-
цями у перші дні повномасш-
табного вторгнення?

В. Г.: До центру комплектації 
поїхали близько 30 чоловік. Не 
всі пройшли медогляд, частину 
бажаючих завернули додому, до 
збройних сил направили десь 
близько 20 охочих. Справа в тому, 
що мобілізували в першу чергу 
чоловіків із бойовим досвідом та 
необхідних військових професій.

У свою чергу ми в громаді 
почали заготовляти продукти для 
наших хлопців та для армії. Від-
гукнулися всі мешканці. Продукти 
зносили місцеві мешканці — хто 

що міг. Створили склад продуктів, 
куди звозили все централізовано. 
Зібрані продукти стали в нагоді, 
коли вже почали прибувати 
біженці — ми мали чим їх на 
перших порах харчувати.

— Звідки до Сухорабівки 
їхали вимушені переселенці?

В. Г.: Спочатку це був Харків, 
Ізюм, Барвінкове, Дергачі. Це 
була перша хвиля, українці, котрі 
втікали із населених пунктів, 
де велися активні бойові дії чи 
з тих, які були тимчасово окупо-
вані. Потім їхали із Донеччини — 
Попасної, Бахмуту. Зараз їде 
Донецька область, а харків’яни 
потроху повертаються додому. 
Реально приїхало близько 250 
людей. Цифра не точна, бо 
в нас є зареєстровані вимушено 
переміщені особи й ті, хто не 
реєструвався. Оскільки не всі 
чоловіки бажають ставати на 
облік — ті, що у віці до 60 років. 
Говорять, що родини привезли 
у безпечне місце, а самі далі 
працюють чи волонтерять.

— Як із вільними помешкан-
нями у старостаті?

В. Г.: Будинків зараз недо-
статньо — і в Березняках, і в 
Сухорабівці, і в Підку. А люди 

їдуть, шукають прихисток 
і житло. Вільне помешкання 
важко знайти. Місцеві мешканці 
надали для проживання біженців 
всі порожні будинки. Плати 
за проживання ніхто не брав. 
Нагадаю, що йдеться переважно 
про будинки, де до того тривалий 
час ніхто не мешкав. Так що 
власники, місцеві жителі і ми, як 
влада, допомагали оперативно 
підключати газопостачання, воду, 
електроенергію в тих будинках, 
які були відключені від мереж. 
Завдяки службам міської ради, 
«Полтаваенерго» та газовій службі 
вдалося все швидко підклю-
чити, аби поселити вимушено 
переміщених осіб у комфортні 
умови. На перших порах нада-
вали також допомогу одягом, бо 
його ми також чимало зібрали, 
і продуктами харчування.

— У перші дні повномасш-
табної війни спілкувалася із 
міським головою Оксаною 
Дядюновою щодо переселенців. 
Вона зауважувала, що школу 
в Сухорабівці готували для 
того, аби прийняти велику 
групу людей. Скільки людей 
нині мешкають у школі і які 
умови були створені для їхнього 
перебування?

В. Г.: Зараз у нашій школі 
живуть 83 особи. Частина тих, 
хто знайшов у нас притулок, вже 
повернулася додому. Завдяки 
оперативним і злагодженим 
діям міської влади, відділу 
освіти, до школи було заве-
зено необхідну кількість ліжок, 
постільної білизни, подушок, 
ковдр. Звісно, місцеві мешканці 
також приносили все необхідне, 
аби допомогти землякам, які 
постраждали від війни. Проте 
централізоване забезпечення 
було потужне. Коли заїхали перші 
біженці, було ще доволі прохо-
лодно, у приміщенні працювало 
опалення, люди почувалися 
комфортно завдяки зусиллям 
і допомозі міської влади. Було 
закуплено холодильники, моро-
зильні камери, мікрохвильовки 
та чайник на кожен поверх, 
два водонагрівачі, дві пральні 
машинки, завезені електро-
плити. Відділ освіти передав 
у Сухорабівку зі шкіл і дитсадків 
ту побутову техніку та кухонне 
начиння, якого бракувало на 
нашій кухні. Щось придбали, 
а на що коштів не вистачало, при-
везли із інших закладів освіти. 
Також були встановлені душові 
кабіни, окремо для чоловіків та 
жінок, кожна — на три секції.

Ми дійсно довго чекали еваку-
йованих, тижня зо два. Виглядали 
майже з кожного евакуаційного 
потяга. Проте людей спочатку 
розселяли у населених пунктах, 
які ближче до Полтави. А ми ж тут 
знаходимося майже у кінцевій 
точці на мапі громади. Так що 
до нас приїхали ті, кому дове-
лося просидіти під обстрілами 

у підвалах до 40 днів, люди по 
півтора місяці води не бачили. 
Це переважно літні люди, бага-
тодітні родини — ті, хто не мав 
нагоди виїхати самотужки, бо не 
має власного авто. Так що із зон 
бойових дій їх переважно евакую-
вали волонтери, які допомагали 
вибратися із підвалів і виїхати 
у безпеку, в тилову Полтавщину. 
Так що самі розумієте, в якому 
стані приїхали ці люди — і в 
фізичному, і в емоційному. Дітки 
були перелякані.

— Як зараз вони адаптуються 
у мирній Сухорабівці?

В. Г.: Нормально адаптувалися, 
я б сказав, що самоорганізува-
лися. Адже у школі є комендант, 
є відповідальні за медичну 
частину, за продукти. Вимушено 
переміщені, котрі мешкають 
у школі, організували дві групи 
кухарів, які й опікуються приго-
туванням їжі. Перші два дні їсти 
готували сухорабівці, а потім 
евакуйовані почали самі госпо-
дарювати на кухні. Міська рада 
і старостат передають продукти 
харчування, кухарі готують обід та 
вечерю на всіх. Сніданок і пізній 

підвечірок кожен готує собі сам — 
каву чи чай із бутербродами. Адже 
є гуманітарна допомога, печиво 
з паштетами, згущене молоко, чаї 
ми передавали. Так що перекус 
організовують самі, кому що 
хочеться. Медична допомога теж 
на належному рівні: прийом паці-
єнтів проводив сімейний лікар, 
були виїзні бригади іноземних 
лікарів. Щодня мешканців школи 
навідують медсестри Сухорабів-
ської амбулаторії —приходять 
міряти тиск, температуру, про-
водять маніпуляції.

Звісно, є люди, котрі втратили 
все, залишилися без даху над 
головою. Так що вони планують 
лишитися в нас надовго. Ну, 
а ми, в свою чергу, теж плануємо 
підтримувати їх надалі — готує-
мося робити заготовки, консер-
вацію. Буде це все потрібне чи 
ні — покаже час. Якщо не стане 

в нагоді — передамо одному 
з дитячих садочків чи школі. 
Але запаси на зиму робимо.

— Сухорабівка продовжує 
волонтерити?

В. Г.: Звісно. Волонтерський 
осередок діє на базі Центру 
дозвілля, опікується ним Світ-
лана Горбань, художній керів-
ник Будинку культури. При 
потребі вона організовує дівчат, 
як наприклад, коли збирали 
матеріали для плетення сіток 
та відправляли у Решетилівку. 
Збирали й збираємо продукти 
харчування, котрі використо-
вуємо на потреби біженців, бо 
їх у нас дуже багато. Збирали 
й купували необхідну амуніцію 
для земляків, котрі на передовій 
нині боронять нашу країну. 
Організовувалися не лише міс-
цеві мешканці, а й установи та 
організації, підприємства.

— Ну, і про плани. У кожній 
громаді, кожному старостаті 
довелося поставити на паузу 
певні проекти та плани, щось 
відкласти на час після перемоги.

В. Г.: Зараз всі чекають пере-
моги і миру, а далі час покаже. 
Звісно, планів було чимало. Хоч 
не зовсім на часі говорити про 
проекти, та першочергові все 
таки були дороги — їх ремонт 
особливо актуальний для Сухо-
рабівського старосту.

Війна — річ страшна. Але саме 
вона згуртувала і об’єднала гро-
маду, кожен допомагає по мірі сил 
і можливостей. І зараз сухорабівці 
приносять продукти харчування 
до їдальні. Намагаємося подяку-
вати кожному за небайдужість. Бо 
кожен мешканець громади робить 
свій маленький внесок у майбутню 
перемогу. Ну, й ще раз хотів би 
відзначити  допомогу міської 
влади у розгортанні школи для 
проживання вимушено перемі-
щених осіб. Все було організовано 
на високому рівні, всі служби 
спрацювали швидко і якісно і зараз 
забезпечують кухню продуктами 
харчування, людей — продукто-
вими пайками. Так що земляки, 
котрі рятуються в нашій гро-
маді від війни, відчувають щире 
піклування та підтримку. Тож 
дякую і від себе, і від вимушено 
переміщених осіб Олександру 
Біленькому, Оксані Дядюновій, 
Інні Сивинській, Аллі Костогриз, 
усім причетним.

Настя ТОПОЛЯ

“Намагаємося 
подякувати кожному 
за небайдужість. 
Бо кожен мешканець 
громади робить свій 
маленький внесок у 
майбутню перемогу.

“До нас приїхали 
ті, кому довелося 
просидіти 
під обстрілами 
у підвалах до 40 днів, 
люди по півтора 
місяці води не бачили.
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СТО ДНІВ СПРОТИВУ: як закрити пельку «миротворцям» 
у Давосі, добити санкціями рашистів й довести Кремль 
до істерики військовим поступом

Санкції 
в дії й діють

Російський шантаж «хліб 
у обмін на зняття санкцій» 
красномовно свідчить про 
одне: санкції таки діють і боляче 
б’ють по рашистах. Й схоже на 
те, що славетне «імпортоза-
мєщєніє» не рятує і не діє. За 
даними агентства Bloomberg, 
російська економіка у першому 
півріччі просіла дужче, ніж 
очікували. В інтерв’ю «Дойче 
Велле» російський фінансист, 
експерт з інвестицій Андрій 
Мовчан так описав те, що зараз 
відбувається з російською еко-
номікою: «А відбувається з нею 
дуже проста річ: різке падіння 
доходів, різке падіння економіч-
ної активності і пов’язане з цим 
різке падіння імпорту, яке відби-
вається і на валютному курсі».

Звісно, можна кивати на іно-
земні ЗМІ, мовляв, а що вони 
ще напишуть. Та ось свіженьке 
опитування, опубліковане 
російським «Інтерфаксом». За 
його даними санкції зачепили 
понад 86% російських компа-
ній. За даними моніторингу, 
більшість опитаних компаній 
(67,1%) зазнають результатів 
економічного спаду: 29,4% пові-
домили про зниження виручки, 
24,9% підприємців охарактери-
зували свій стан як серйозний 
спад, а 7,1% — як кризу.

Ще 5,7% заявили, що закрили 
свій бізнес чи мають намір зро-
бити це найближчим часом. 
Стабільний бізнес лише у 10,4% 
опитаних російських підпри-
ємців. Що таке спад попиту 
й виробництва добре знають на 
російському «КАМАЗі», котрий 
вже перейшов на триденний 
робочий тиждень.

І це поки що лише квіточки. 
На підході новий — шостий 
пакет санкцій проти росії, 
який ЄС так довго узгоджу-
вав через болючий пункт про 
нафтове ембарго. Після того, 
як його буде ухвалено, Євро-
союз може заборонити вве-
зення близько 2/3 російської 
нафти, яку він купував. Крім 
того, у шостому пакеті санкцій 
також інші заходи, зокрема 
відключення від SWIFT най-
більшого російського банку 
«Сбєрбанк», персональні санк-
ції проти відповідальних за 
воєнні злочини в Україні осіб, 
заборона трансляції в ЄС ще 
трьох російських державних 
мовників.

За підрахунками все тієї 
ж агенції  Bloomberg, Росія 
може втратити близько 10 млрд 
доларів на рік прибутку від 
експорту нафти, оскільки буде 
змушена продавати свою нафту 
зі знижкою до Азії, де вона вже 
переходить із рук в руки при-
близно на 34 долари за барель 
дешевше, ніж ціна ф’ючерсів 
на нафту марки Brent.

«Зніміть з нас санкції, і ми знімемо 
блокаду із українських портів»

Ще одна інформаційна 
бомба, що її запускає крем-
лівська влада у світ, стосується 
продовольчої кризи. Росіяни 
переконують, що єдина при-
чина ймовірного голоду — це 
санкції, які наклали на росію. 
Мовляв: «Зніміть з нас санк-
ції, і ми знімемо блокаду із 
українських портів. Тоді зерно, 
олія, кукурудза потраплять 
на світовий ринок і не буде 
голоду».

Нагадаємо, що через бло-
каду українських морських 
портів на світовий ринок не 
потрапило 7 млн тонн пше-
ниці, 14 млн тонн кукурудзи, 
3 млн тонн соняшникової олії 
та 3 млн тонн соняшникової 
макухи, а також інших культур. 
Це вже призвело до рекордного 
зростання цін на світовому 
ринку й неминуче матиме 
наслідком світову продовольчу 
кризу та зростання інфляції. 
Крім того, 400 млн людей 
у світі за відсутності експорту 
української агропродукції 
можуть залишитися без їжі, 
що спровокує світовий голод 
і подальшу міграційну кризу. 
Росія злорадно жахає Європу 
численними біженцями.

The Economist  вже 
вийшов із промовистою 

обкладинкою  — стилізова-
ним колоском, де замість 
зернят  — людські черепи. 
Прогнози в ООН не втішні — 
запасів продовольства у світі 
лишилося максимум до кінця 
літа. От росія й тисне на 
світові уряди й на Україну, 
торгуючись за зняття санкцій 
і вимагаючи поміняти зерно 
на території. А сама тихцем 
грабує тимчасово окуповані 
території нашої країни. Ось 
і нещодавно CNN повідомило, 
що до Сирії прибуло чергове 
судно рф із зерном, вкраде-
ним в Україні. Це суховантаж 
Matros Pozynich, який наразі 
перебуває в Латакії і є одним 

із трьох суден, що вантажили 
зерно в кримському порту 
Севастополь. За оцінками 
аналітиків, корабель може 
перевозити близько 30 000 
тонн зерна.

Доки світ вирішує, як 
убезпечити морські шляхи 
і вивести із заблокованих 
українських портів ще не 
розграбовані суховантажі із 
зерном, Україна поглиблює 
співпрацю із Польщею. Дві 
країни домовилися про 
прискорення перевірки на 
кордоні та спрощення екс-
порту української агропро-
дукції. У першій половині 
травня Польща запровадила 
цілодобовий режим роботи 
на ветеринарних пунктах 
прикордонного контролю. 
У рамках домовленостей 
українська сторона органі-
зує перевезення вантажів 
через призначені прикор-
донні інспекційні пости 
Польщі, а польська сторона 
перегляне чинні вимоги до 
ветеринарного контролю 
транзитних вантажів із зер-
ном з України та відповідно 
забезпечить транзит зерна 
в усіх пунктах пропуску на 
державному кордоні Польщі 
та України.

Часом незручна, пря-
молінійна і жорстка, 
без розшаркувань та 

присідань у дипломатичних 
реверансах — такою показала 
себе зовнішня політика України 
під час війни. Без заглядання 
в очі, а тим більше спроб збе-
регти комусь там обличчя. 
Не на часі, бо в українських 
реаліях йдеться про збере-
ження власного народу. Тому 
не лише президент Володимир 
Зеленський, а й українські 
дипломати дозволяють собі 
вимагати поставок зброї, жор-
стко реагувати на пропозиції 
піти на поступки путіну, аби той 
зберіг своє обличчя, а часом — 
і закривати роти тим, хто за 
війною в Україні спостерігає 
по телевізору, як за захоплю-
ючим і героїчним трилером. 
Так було і в швейцарському 
Давосі, де цього року з 22 по 
26 травня проходив традицій-
ний економічний форум. На 
ньому переважно говорили про 
Україну — перемогу у війні, від-
будову зруйнованих міст та сіл.

Проте лунали голоси й «миро-
творців», які нібито з добрих мір-
кувань намагаються замирити 
Україну з росією. Відзначився 
ексдержсекретар США Генрі 

Кісінджер, котрий запропонував 
нашій країні поміняти окуповані 
території на мир із рф. За такі 
висловлювання його розкри-
тикували й підняли на кпини 
навіть у рідних Штатах. Голова 
дипломатичного відомства 
України Дмитро Кулеба лише 
знизав плечима, мовляв, що 
взяти із 98-річного дідуся. А от 
решті «миротворців» пан Кулеба 
достойно апелював, а декому 
в кулуарах форуму прямим 
текстом закривав пельки. Осо-
бливо, коли йшлося про зняття 
санкцій з росії, аби врятувати 
світ від продовольчої кризи. 
«Перш ніж сказати, що санкції 
можна скасувати, аби врятувати 
дітей від голоду десь у світі, 
приїдьте в Україну. Подивіться 
на закатовані мертві тіла дітей. 
Поспілкуйтеся з батьками, чиїх 
дітей зґвалтували російські 
солдати, і стуліть свої пельки!» — 
відбрив він європейцям.

Озвучив Дмитро Кулеба 
й позицію влади щодо ймо-
вірних мирних планів. Жодний 
план, що передбачатиме замо-
рожування наявної ситуації, 
не буде підтриманий Укра-
їною. «Як я говорив багато 
разів до цього, ми вже мали 
свій Мінськ, уже мали лінію 

розмежування, нескінченні 
дискусії в тристоронній кон-
тактній групі, і це привело 
нас туди, де ми зараз є. Ми не 
хочемо наступати та ті самі 
граблі знову. Ми вітаємо кожне 
зусилля, щоб знайти політичне 
дипломатичне рішення. Але те, 
що ми бачимо зараз на землі та 
в рішеннях Кремля, це те, що 
вони сфокусовані на війні, а не 
на дипломатії», — резюмував 
Міністр закордонних справ.

Дмитро Кулеба у Давосі мав 
чимало зустрічей та перемовин 
щодо надання допомоги Україні. 
А ще став свідком тих наративів, 
які росія нині розганяє у світі, 
аби зашкодити Україні на між-
народній арені. Ну, й звісно ж, 
вплинути на настрої самих 
українців. Їх декілька. Пер-
ший наратив: мовляв, дарма 
Україна чинить спротив, бо 
Захід її все одно кине, тож 
і сподіватися нашій державі 
немає на що. Звідси випливає 
й інший наратив: якщо Україну 
все одно кинуть, то навіщо 
взагалі чинити спротив, зав-
даючи невимовних страждань 
своєму власному народу і своїй 
країні. Якщо війна така важка 
і все настільки складно, то 
треба сідати і домовлятися 

з росією, якою б ціною не була 
та домовленість.

Ще один наратив росіяни 
подають так, що «Україна від-
тягнула на себе увагу світу від 
вирішення інших питань, бо 
у світі повно інших проблем, 
воєн, і Захід замість того, щоб 
світ займався цими проблемами 
і однаково ставився до всіх 
країн і народів, зосередився 
на допомозі Україні. У такий 
спосіб росія хоче підбурити 
Африку, Близький Схід, частково 
Азію проти України і наших 
партнерів».

«Це аргумент специфічний, 
але з ним треба працювати. 
Але це також свідчення ефек-
тивності української дер-
жави — якби ми не змогли 
привернути увагу до війни, 
мобілізувати підтримку Заходу, 
бо Захід зараз ожив і перебуває 

в іншому стані, — пояснює 
Дмитро Кулеба. — Тому те, що 
сьогодні робить Президент 
і Уряд, українські дипломати, 
Збройні Сили, волонтери, гро-
мадяни — це все заслуговує на 
найвищу оцінку з боку ворога, 
який хоче використати наш 
успіх у мобілізації світу проти 
нас самих. Я не хочу, щоб у вас 
складалося враження, що це 
домінуючі думки, це думки, які 
росія починає розкручувати. 
Є ті, хто їх підхоплює — не 
тому, що вони куплені росією, 
а тому, що нібито глибокі ана-
літики враховують всі чинники 
і намагаються збалансовано 
мислити. На цю тему були 
закриті розмови за зачиненими 
дверима, коли мені довелося 
по-дружньому „врізати“ тим 
представникам, які підхоплю-
ють цю тезу ворога».
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Довгі руки HIMARS дотягнуться до Криму
У легендарній Чорнобаївці 

відкрито вже другий сезон 
культового серіалу «Побачити 
Чорнобаївку — і померти». Там 
ЗСУ вже 22 раз поспіль розгро-
мили скупчення російської 
техніки. Детонувало та вибу-
хало більше години. Кількість 
таких «чорнобаївок» на фронті 
і в російському тилу може сут-
тєво збільшитися після поста-
вок українським військовим 
ракетних систем залпового 
вогню далекого радіусу дії 
(MLRS). А той факт, що Україна 
таки отримає MLRS, днями 
підтвердив радник глави ОП 
Михайло Подоляк. І в росіян 
запалало! Чому? Як розповів 
в ефірі Радіо НВ військовий 
експерт Сергій Грабський, 
високомобільні артилерійські 
ракетні системи HIMARS, які 
США планують поставити 
в Україну, можуть вражати цілі, 
які розташовані на значній від-
стані: «Один з модулів здатний 
направляти ракету на відстань 
до 300 км. Це викликало істе-
ричну реакцію в Кремлі і навіть 
кремлівські пропагандисти 
захлиналися від люті, коли 
розказували про те, що така 
зброя скоро поступить».

За словами Грабського, сис-
теми значно посилять спро-
можності України завдавати 
удари по глибині російської 
оборони або бойових порядків 
противника: «300 км — і для нас 
будуть досяжні цілі в Криму, 
з  яких здійснюється забез-
печення ракетних обстрілів 
нашої території. Ситуація буде 
змінюватися вже докорінно, 
адже ми зможемо знищувати 
на  далекому підході і зони 

забезпечення, і конвої, і склади, 
і пункти управління».

Одна установка зможе не 
лише дістати практично по 
будь-якій російській позиції, 
а й зможе вражати важливі 
шляхи сполучення — Анто-
нівський міст біля Херсона та 
Каховську греблю біля Нової 
Каховки.

Українські  військові 
також зможуть знищити 
ключові вузли ланцюжка 
ЗС РФ у Харківській області 

у Вовчанську та Куп’янську. 
Остання, зокрема, служить 
для постачання угруповання 
в Ізюмі. Тож постачання аме-
риканських РСЗВ українській 
армії може змінити дина-
міку війни.

І ще з приємного: у Генштабі 
ЗСУ повідомили, що Україна 
отримала стільки протико-
рабельних ракет Harpoon, що 
здатна потопити увесь Чорно-
морський флот рф. І от як після 
цього не істерити Кремлю?

В бій ідуть 
уже й «старі»

Втрачені через санкції при-
бутки — це втрата коштів на 
війну. Бо нині росіяни їдуть 
воювати в Україну не за ідею, 
аби боротися із ефемерними 
«нацистами», в яких вірить 
хіба найбільш «упорота» 
частина росіян, а щоб заро-
бити. З гарматним м’ясом 
у росіян проблем нібито 
немає, поки що. А от із профе-
сійними військовими, висо-
кокласними спеціалістами, 
проблемки таки намалюва-
лися — фахівці закінчилися. 
Саме тому путін підписав 
указ, за яким дозволив брати 
на контракт чоловіків у віці 
65+. Отак наші збройні сили 
вже встигли «задвухсотити» 
близько десяти пілотів літаків 
та вертольотів, віком 63–65 
років. Не сиділося відстав-
никам вдома ото, у теплій 
хаті з «палісадніком». Вирі-
шили політати в Україні — 
і відліталися, бо після того, як 
наші війська збили літальні 
апарати, у пілотів традиційно 
«не відкрився» парашут.

Натхненно наші кришать 
і молоду російську офіцерню, 
так звану середню командну 
ланку. Лише минулого тижня 
ЗСУ знищили на Донбасі 
черговий командний пункт, 
відправивши на концерт до 
Кобзона понад 20 старших 
офіцерів. Загальні втрати 
особового складу окупантів 
вже склали понад 30 тисяч 
убитими. Тому, як свідчать 
перехоплення СБУ, кількість 
бунтів та відмов йти у бій 
у лавах рашистів лише зро-
стають. Днями російські 
контрактники на Донбасі 
взагалі ледь не розстріляли 
генерала Солодчука, котрий 
приїхав інспектувати позиції 
й намагався погнати офіце-
рів у бій.

Військкомати теж про-
довжують палати. Минулого 
тижня була зафіксована ще 
одна, щоправда невдала 
спроба підпалу військко-
мату. Сімнадцята, цього разу 
в окупованому Криму, в місті 
Севастополь. Там пляшку 
із запалюючою сумішшю 
жбурляв дещо недосвідчений 
«партизан», бо пляшка таки 
розбилася, але приміщення 
не запалало.

Житло для переселенців і компенсації для гостинних полтавців
Минулого тижня президент 

Володимир Зеленський уперше 
за час повномасштабної війни 
виїхав за межі Київської області. 
Глава держави відвідав героїч-
ний Харків, котрий продовжує 
стримувати ворога на східних 
рубежах країни, побував на 
передовій. Очільник ОВА Олег 
Синєгубов показав Зеленському 
наслідки російських обстрілів. 
Нині у Харкові та області 2229 
будинків зруйновано внаслідок 
бойових дій. Як свідчить відео, 
оприлюднене ОП, президент 
наголосив на важливості відбу-
дови інфраструктури. За його 
словами, будуть задіюватися 
і державні програми, але Зелен-
ський закликав місцеву владу 
шукати європейські програми 
щодо будівництва житла, кре-
дитні проекти тощо.

Про будівництво житла 
минулого тижня говорили 
й на Полтавщині під час візиту 
заступника голови Офісу Пре-
зидента Кирила Тимошенка. 
Полтавська ОВА запропонувала 
Офісу Президента три ділянки 
для будівництва житла для 
переселенців за державною 
програмою. Керівник ПОВА 
Дмитро Лунін повідомив, що 

будівництво мають закінчити 
через шість місяців після того, 
як держава виділить перші 30% 
коштів, тобто до кінця цього 
року. Планують побудувати 
100 тисяч квадратних метрів 
на дві тисячі переселенців. 
Вартість житла складатиме 
24 тисячі гривень за квадрат-
ний метр. В неї входить не 
лише будівництво, а й ремонт 

і мінімальна кількість меблів 
(кухня, санвузол, ліжка).

До завершення будівниц-
тва переселенці житимуть 
у школах, садочках, гуртожит-
ках тощо. Після того, як зруй-
новані будинки переселенців 
відновлять, надане їм тимча-
сове житло у Полтаві передадуть 
тим, хто стоїть в черзі, напри-
клад військовим або родинам 

загиблих військовослужбовців.
До речі, на сьогодні мешканці 

області прихистили понад 32 
тисячі вимушених переселенців. 
Обласна адміністрація зібрала 
всю інформацію та передала 
до профільного міністерства, 
аби власники житла отримали 
державну компенсацію — по 450 
грн на місяць за кожного пере-
селенця для оплати комуналки.

Минулого тижня також 
запрацювала програма фінан-
сової допомоги від фонду 
«Карітас Полтава» — у перших 
громадах області розпоча-
лася реєстрація на програму 
виплати. Олександр Біленький 
нагадав: «Полтавська обласна 
рада підписала Меморандум 
про співпрацю з цим фондом 
і вже зовсім скоро кошти 
надійдуть для вимушених 
переселенців, які проживають 
на території Петрівсько-Ромен-
ської та Сергіївської громад. 
Виплата на одну особу стано-
вить 6660 грн. Першочергово 
кошти отримають найвраз-
ливіші категорії населення: 
люди з інвалідністю, вагітні, 
багатодітні родини, самотні, 
важкохворі, одинокі батьки».

Війна триває. Скільки ще 
продовжиться? До нашої 
остаточної перемоги! Так 
що тримаємо стрій, фільтру-
ємо новини, довіряємо ЗСУ 
і повідомленням Генштабу 
й не ведемося на російську 
пропаганду та істерики домаш-
ніх «корисних ідіотів». Бо все 
буде Україна!

Настя ТОПОЛЯ

Одна установка зможе не лише дістати 
практично по будь-якій російській позиції, 
а й зможе вражати важливі 
шляхи сполучення.
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Укрпошта розпочала передплату видань на II півріччя 2022 року
Серед широкого переліку 

різних популярних видань міс-
цева преса, тематичні видання, 
періодика для розвитку дітей та 
багато інших цікавих видань.

Газети та журнали можна 
передплатити для себе, бать-
ків або своїх бабусь та дідусів 
у селах. Передплата періо-
дичних видань під час війни 
набуває особливого змісту, 
оскільки для багатьох людей, 
особливо пенсіонерів друко-
вані видання, залишаються 
основним джерелом новин 

місцевого та районного масш-
табу. На сьогодні, більше 70% 
періодичних видань продовжу-
ють друкуватися та задоволь-
няти потреби своїх читачів.

Передплатити газети та 
журнали можна:

до 16 червня видання 
загальнодержавної сфери 
розповсюдження;

місцеві видання (обласні, 
міські, районні) в строки, що 
визначені згідно з укладеними 
з видавництвами (редакціями) 
договорами.

Оформити передплату на 
II півріччя 2022 року можна 
через сервіс «Онлайн-перед-
плата» на сайті Укрпошти, або 
у звичайний спосіб у поштових 
відділеннях та у листоноші.

В умовах воєнного стану, 
онлайн сервіс є найбільш без-
печним, швидким та зручним 
способом передплати видань. Ви 
можете швидко обрати із переліку 
загальноукраїнське чи місцеве 
видання та відразу оплатити 
вартість передплати платіжною 
карткою. Серед передплатників, 

які оформлять передплату видань 
через сервіс «Онлайн-передплата» 
на суму від 100 грн та терміном 
не менше ніж на 6 місяців, буде 
проведений розіграш легендарних 
поштових марок «Русскій воєнний 
корабль, іді…!» та побутової тех-
ніки — мультиварок, м’ясорубок.

Передплатники, які оформ-
лять передплату в поштовому 
відділенні або через листоношу 
на суму від 100 гривень та 
більше терміном не менше ніж 
на 6 місяців автоматично ста-
ють учасниками акції «Я люблю 

передплату» та прийматимуть 
участь у розіграші 24-х ручних 
блендерів. Акція триватиме до 
25 червня 2022 року, включно.

Передплачуючи періодичні 
видання у нелегкий для нашої 
країни час ви не лише підтриму-
єте українську видавничу галузь, 
а тим самим робите свій внесок 
у розвиток економіки нашої країни.

Тож долучайтеся до 
передплати! А Укрпошта 
докладе всіх зусиль, щоб 
доставити пресу кожному 
передплатнику!

Квітуча Решетилівщина: край, 
де квіти цвітуть навіть взимку
Можливо, ніде у світі 

так не люблять квіти, 
як у нашій рідній 

Решетилівці. З ранньої весни 
і до пізньої осені сквери, парки, 
подвір’я  — все полум’яніє, 
буяє, переливається найніж-
нішими кольорами. Особливо 
нарядним стає наше місто, 
коли зацвітають троянди, 
а це вже буде зовсім скоро. 
Білосніжні, рожеві, червоні, 
бархатні — вони щедро роз-
ливають п’янкий аромат 
навкруги. На превеликий жаль, 
в умовах широкомасштабної 
агресії РФ проти України, ми 
не можемо нині провести 
обласне свято народної твор-
чості «Решетилівська весна», 
яке традиційно проводили 
у травні.

Але не лише весною 
та влітку у рідному краї 
багатство квітів. Узимку 

в Решетилівці теж цвітуть 
троянди! Просте ростуть 
вони в «оранжереях», їх 
дбайливо і з любов’ю і нині 
створюють знамениті реше-
тилівські килимарниці та 
вишивальниці. А сьогодні 
у рубриці «Ретроспектива» ми 
пропонуємо вам перенестися 
у 1960 рік — у приміщення 
Решетилівської фабрики 
художніх виробів. Тут, у тоді 
ще невеличкому вишиваль-
ному цеху промартілі, коли за 
вікном вирувала зима, можна 
було забути на деякий час про 
люті морози. На білосніжних 
полотнах — чарівні візерунки 
польових квітів, тюльпанів 
і, звичайно, троянд. Треба 
справді бути закоханим 
у мистецтво, щоб створю-
вати такі чудові вироби, які 
одержували високу оцінку не 
лише в межах країни, а й на 

міжнародних виставках та 
ярмарках. Вишиті рушники, 
чоловічі сорочки, плаття, ска-
терті, килими різних малюн-
ків — такий неповний перелік 
того, що виходило з-під умі-
лих рук майстрів народного 
мистецтва. В тому ж році наші 
майстри та майстрині при-
йняли участь у міжнародній 
виставці-ярмарку в Марселі 
(Франція) та у художній 
виставці «Радянська Укра-
їна» (народне-декоративне 
мистецтво). Про ці події та 
решетилівських умільців 
з теплотою розповідала 
заступник голови артілі Олена 
Іванівна Стеценко.

«До нас ідуть працювати 
люди не просто заради заро-
бітку, а за покликанням серця, 
ті, хто особливо любить мисте-
цтво», — згадувала вона.

На той час в промартілі 
справді працювала ціла плеяда 
чудових майстрів. Серед них 
Ліда Корячко, Ірина Задорожна, 
Ганна Чорнусь, Ніна Гончар, 
Олена Нечипоренко. В бригаді 
ткацького цеху Євгенії Божко 
працювали знамениті кили-
марниці Марія Черкун, Анто-
ніна Щегульна та інші. Їх імена 
знаходилися на Дошці пошани 

промартілі. Вони виконали 
план першого року семирічки 
на 15 днів раніше строку. 
На сотні тисяч карбованців 
надпланової продукції дали 
решетилівські майстри нашим 
громадянам.

Тоді весь колектив готу-
вався до Декади української 
літератури і мистецтва. 
В експериментальній лаборато-
рії промартілі художниці Надії 
Бабенко, Катерина Каращук 
виготовляла нові ескізи для 
килимів, рушників та інших 
виробів. В розробці нових тем 
брали активну участь Євдо-
кія Бодня, Олена Василенко. 
Їхні роботи пішли у масове 
виробництво.

Велику допомогу їм нада-
вав завідуючий виробництвом 
Леонід Товстуха, який 3 1962 
по 200 роки був директором 
Решетилівської фабрики 
художніх виробів ім. Клари 
Цеткін. За його ескізами було 
виготовлено панно «Ми за 
мир» і гобелен «Богдан Хмель-
ницький», які потім експону-
валися у найвідоміших музеях. 
До талановитого керівника 
часто зверталися працівниці 

за порадами, як краще вті-
лити художній задум, і він 
охоче передавав їм свій бага-
тий досвід.

З творчої лабораторії худож-
ників ескізи надходили у цехи, 
де майстри Лідія Корячко, 
Софія Мостова, Настя Піхуля, 
Оксана Хрипун, Зіна Сук та 
інші уточнювали та допов-
нювали їх.

Решетилівські майстри у той 
час жили багатим духовним 
життям. Вечорами відбувалися 
репетиції народного ансамблю 
пісні і танцю. До пізнього 
вечора дзвеніли пісні у їх 
виконанні. Вони виконували 
класичні твори Глінки, Леон-
товича, Лисенка, українські 
народні жартівливі пісні, твори 
тогочасних композиторів. 
В обласному конкурсі- огляді 
самодіяльних колективів, що 
проходив у 1960 році, вони 
посіли одне з перших місць.

А нам на згадку майстри 
 лишили свої чудові роботи 
із квітучими орнаментами, 
які милують око крізь час і за 
будь-якої пори…

Юрій КІСІЛЬ

Решетилівські майстри у той час 
жили багатим духовним життям. 
Вечорами відбувалися репетиції народного 
ансамблю пісні і танцю. До пізнього вечора 
дзвеніли пісні у їх виконанні. 
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ЗНАЙ НАШИХ

Ольга Йосипівна ВАРВ’ЯНСЬКА:
«Прошу Бога, щоб беріг 
українців, захисників, які 
боронять Вітчизну від окупантів»

Кожен етап у житті 
жінки можна вкласти 
у  п о е т и ч н и й 

і романтичний квітковий 
календар. У ньому дитин-
ство — то ніжність і невинність 
перший пролісків, легкість 
і безтурботність невагомих 
кульбабкових хмарин. Юність 
і дівоча краса розцвітають 
разом із лілеєю, півонія та 
троянда стають символом 
жіночої зрілості, пишноти та 
повноти життєвого літа. Ну 
а якщо вже пізня осінь у житті — 
то обов’язково у жоржинах. Бо 
жінка о цій порі — немов букет 
жоржин, красивих, та, на жаль, 
осінніх. Страшне, коли ці квіти 
життя обпікає полум’я війни, 
знищує пуп’янки, що так і не 
розквітли на повну силу. Або 
руйнує тиху старість, коли 
Бог ще дає сил, аби няньчити 
онуків та правнуків. Життя 
Ольги Йосипівни Варв’янської 
безжальна війна опалила двічі: 
у далеких 1940-х році ще юнкою 
довелося виживати під оку-
пацією, а нині ювілейну 95-ту 
весну зустрічати у тиловій 
Решетилівці.

Вижити у війну 
допомогла корова

Її роки, наче стомлений 
вечір, який нагадує про нелегке 
життя, що промчало наче один 
день у роботі. Оля була най-
старшою дочкою Олександри 
Павлівни та Йосипа Григоро-
вича Варв’янських. У бідній 
селянській сім’ї згодом наро-
дилося ще дві дівчинки — Галя 
і Люба. Найменша донечка 
з’явилася на світ 8 жовтня 1941 
року, коли тата вже забрали 
на війну.

Оля гарно навчалася 
у школі, закінчивши місцеву 
семирічку, батьки віддали її 
у Демидівську середню школу, 
але продовжити навчання не 
змогла, спершу через тяжку 
хворобу мами, а потім все 
перекреслила війна. Мама 
дуже хворіла, тож Оля стала 
неабиякою помічницею для 
батька. «Він вчив всьому: 
доглядати живність, садити, 
полоти город, косити, зби-
рати, пасти корови, справ-
лятися з усією «чоловічою» 
роботою»,  — згадує Ольга 
Йосипівна. Мабуть, якась 
невидима сила підказувала 
Йосипу Григоровичу «готу-
вати собі заміну». Він не 
повернувся з фронту, а Оля 
стала опорою для неньки та 
двох молодших сестер, якими 

опікувалася й тоді, коли вони 
стали дорослими.

Коли розпочалася війна, 
Олі було 14 років і вона добре 
пам’ятає події того часу. 
Вижити у ті страшні роки 
сім’ї допомогла корова, за 
якою доглядала дівчина. Крім 
того, трудилася ще й у громад-
ському дворі, який організу-
вали фашисти. Там із кожної 
сім’ї хтось мав працювати. 
Разом з іншими односельцями 
брала участь у будівництві 
дороги (пролягала біля Гли-
бокої Балки).

«Коли молодь почали 
масово вивозити на каторжні 
роботи до Німеччини, мама 
запнула мене хустиною, 
дала в руки молодшу Любу 
і сказала фашистові, що то 
моє немовля», — згадує Ольга 
Йосипівна. Староста не видав 
дівчину і вона залишилася 
дома. Коли у 1943-му, вороги 
стали відступати, гітлерівець, 
який квартирував у Варв’ян-
ських, пожалів сім’ю і порадив 
підпалити сарай, щоб в диму 
неможна було розібрати що 
горить: господарська будівля 
чи хата. Отак дім і вцілів.

У війну людей випробову-
вала ще й погода. Зими були 
дуже люті. Бабуся Оля прига-
дує, що її кісточки ніколи не 
нагрівалися. «Хату опалювала 
піч, у якій топили хмизом, 
кукурудзинням, подекуди 
дрівцями. Від теплого комина 
мама клала Любу, біля неї 
лягала сама, потім — Галя, 
а скраю — я», — розповідає 
Ольга Йосипівна.

Найстрашніше 
у роботі листоноші 
було розносити 
похоронки

Коли на нашу землю при-
йшов мир, грамотну дівчину 
поставили листоношою. Як 
розповідає жінка, найважчим 
у роботі листоноші було розно-
сити похоронки рідним заги-
блих бійців. Були й «щасливі» 
листи з фронту. Від тата вісті 
не надходили і сім’я надіялася: 
ось-ось отримають і від 
нього «трикутничок». І він 
прийшов… Але не з татовим 
почерком… У ньому зазнача-
лося, що Йосип Григорович 
Варв’янський пропав безвісти. 
В одну мить всі сподівання на 
повернення тата розвіялися 
мов дим, залишивши на душі 
біль невимовної втрати.

Життя продовжувалося. 
Дівчина від зорі до зорі 

потім трудилася 26 років на 
різних роботах у колгоспі, 
а ще продавцем у магазині 
у рідному селі. Коли разом 
з чоловіком світлої пам’яті 
Андрієм Григоровичем стала 
жити в Решетилівці, працю-
вала санітаркою у райлікарні, 
а після народження донечки 
знайшла роботу ближче до 
домівки — у ветлікарні, звідки 
у 1982 році вийшла на заслу-
жений відпочинок. Варто ска-
зати, що таки зазнала щастя, 
яке прийшло до неї у шлюбі. 
Чоловік був доброю, порядною 
людиною, з яким перебудували 
дім, розширили його, поса-
дили сад, плекали сімейний 
достаток, виховували дочку, 
віддали її заміж.

«Вдячна Богові 
за свого 
ангела-охоронця»

Коли з’явилися внуки, 
життя Ольги Йосипівни 
набуло нового змісту. Варто 
сказати, що вона не просто 
доладна господиня. Ті, хто її 
знають, не переставали диву-
ватися, коли вона встигала 
всьому давати лад, чепурити 
хату, в якій завжди духмяно 
пахла випічка. Медовики, 
сметанники, пиріжечки для 
внуків завжди були на столі. 
Саша й Віталій віддячують і по 
сьогодні бабунечці любов’ю і 
увагою. Не кажучи вже про 
дочку Наталію, для якої 
мама — найдорожча людина 
на землі. Щирі, дружні сто-
сунки склалися у Ольги 
Йосипівни і з зятем Павлом, 
який називає тещу мамою. 
Останні кілька років жінка 
проживає з дітьми, і вони 
роблять все можливе, аби 
старенькій було комфортно 
у люблячій родині.

«Кажуть, що коли Господь 
дає життя немовляті, дарує 
йому ангела-охоронця, якому 
імення МАМА. Я щиро вдячна 
Богові за свого ангела-охо-
ронця, котрий в моєму житті 
наче сонечко, яке щодня 
зігріває душу,  — говорить 
Наталія. — Матуся ніколи на 
мене не підвищувала голос, 
говорила спокійним тоном, 
тож ослухатися її просто не 
сміла. Вона надзвичайна 
людина, мудра, поміркована, 
терпелива. Вона для мене най-
краща подруга і порадниця. 
Я завжди прислухаюся до її 
слів. Батьки виховували мене 
своїм життєвим прикладом. 
Дійсно швидко біжать літа. 
Ось матусі вже 95. Прошу 

у Господа, щоб послав їй дов-
гого віку, щоб у її житті було 
більше радості, щоб вона не 
плакала, пригадуючи своє 
важке дитинство і молодість, 
коли доводилося багато чим 
жертвувати заради інших, хай 
і дорогих їй людей…»

У свій ювілей високоліття, 28 
травня, Ольга Йосипівна знову 
одягнула вишиту власноруч 
сорочку, голову покрила пода-
рованою донечкою хустиною, 
яка, як вважає, є оберегом жіно-
чої долі, підкреслює українську 
ідентичність.

А вона дуже любить свою 
Україну, рідний Решетилів-
ський край, мальовниче село 
Вар’вянське, до якого дуже 
часто повертається подумки. 
На жаль, сьогодні від нього 
залишилася тільки назва. Нині 
на місці села степ, лише на 
невеличкому острівцеві, де 
колись була оселя Віктора 
Нагая, уродженці села вста-
новили пам’ятний знак 
«Прийди поклонися пам’яті 
сіл Варв’янське та Кузьменки 
і дорогих земляків». Ольга 
Йосипівна, коли міцнішим 
було здоров’я, не втрачала 
можливості поїхати у малу 
батьківщину, доторкнутися 
душею до краю, де схоронена 
її пуповина.

Цього, ювілейного для себе 
року, як і 8 років тому, коли 
розпочалися бойові дії на Дон-
басі, серце Ольги Йосипівни 
знову защеміло. Сталося те, 
у що не хотіла вірити — у життя 
її родини і її країни знову увір-
валася страшна війна. «Усе, що 
можу — молитися. Тому прошу 
Бога, щоб беріг українців, захис-
ників, які боронять Вітчизну від 
окупантів, — говорить берегиня 
роду Варв’янських. — У цьому 
світі, діточки, немає нічого 
страшнішого, ніж кровопро-
лиття і життя в окупації, коли 
ворог прагне стерти з лиця 
землі навіть згадку про укра-
їнський народ».

А ще жінка дуже хоче, щоб 
не лише її рідні, а всі люди 
жили щасливо і заможно, щоб 
в усіх було здоров’я, щоб біля 
кожної оселі розквітали квіти 
під мирним блакитним небом.

… Дивлюся на Ольгу Йоси-
півну, і не перестаю дивуватися 
її силі волі, яка у свої поважні 
літа прагне не сидіти «склавши 
руки», любить читати газети 
і книжки, залишається жін-
кою розсудливою і мудрою, 
а ще — жіночною, нагадуючи 
мені жоржини, хоч і осінні, але 
красиві квіти…

 Людмила ДЯДЧЕНКО

У свій ювілей високоліття, 28 травня, 
Ольга Йосипівна знову одягнула вишиту 
власноруч сорочку, голову покрила 
подарованою донечкою хустиною, які, 
як вважає, є оберегом жіночої долі, 
підкреслюють українську ідентичність.
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ОГОЛОШЕННЯ
ПРИВАТНІ 
ОГОЛОШЕННЯ

Тел. (050) 675-07-36

КУПОН ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ
Текст оголошення

Телефон / Адреса

РешетилівщинаUA

НЕРУХОМІСТЬ
■ Продам дачу біля річки. 
Решетилівка. 
Тел. 066-195-85-37
■ 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
■ Віддам в аренду огород 
10 сотих, виораний, 
безкоштовно (можна 5 сотих), 
район «Озеро». 
Тел. 066-853-45-73

ЖИВНІСТЬ
■ Продам козу. Дійну. Молоко 
вкусне, без запаху. 
Тел. 095 607 95 37
■ Куплю кнура на м’ясо. 
Тел. 095-914-64-97
■ Продам дві дійні кози. 
Тел. 097-168-86-95
■ Продам козликов і козочек 
породи Ламанча. Вік 1 місяць.  
Тел. 095-607-95-37

С/Г ПРОДУКЦІЯ
■ Куплю кукурудзу на корм. 
Тел. 095-914-64-97
■ Продам сіно лугове 
мішками, ботинки кирзові 
нові 43 р. Тел. 095-82-86-45
■ Продам картоплю: велику, 
посадочну і дрібну. 
Тел. 068-911-56-86, 
095-651-97-911
■ Продається козяче молоко, 
добре, корисне. В кого 
є непотрібні гілки з дерева, то 
привезіть мені топити в печі. 
Тел. 2-50-01

РІЗНЕ
■ Продам ел. травокорморізку 
(сінне борошно), саморобна. 
Тел. 066-809-45-78
■ Куплю запчастини до 
мотоциклів до 1980-х років 
випуску: Ява, ІЖ, К-55, 
К-125, Москва, Мінськ, 
Ковровець, Панонія, 
М 72 і мотовелосипедів. Тел. 
050-524-62-39
■ Шукаємо швачок з досвідом 
роботи. Тел. 095-148-05-40, 
097-913-09-22
■ Продам акумулятор 6-СТ-92. 
Тел. 095-914-64-97
■ Продам диван. 
Тел. 050-405-32-65
■ Продам ел. траво-
корморізку на 2800 обертів, 
саморобна б/в. 
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
З метою недопущення завдання шкоди пасікам громадян та на виконання 

нормативно-правових документів, що регламентують використання 
агрохімікатів, ФГ «Василенко С.В.» повідомляє про наміри вносити пестициди 
на полях господарства протягом травня-червня 2022 р.

Агрохімікати будуть вноситися в залежності від погодних умов (опади, 
вітер, температура). Оперативна інформація власникам пасік надається 
у групі «Пасіка» у додатку Вайбер. За довідками звертатися в агрономічну 
службу господарства за телефонами 050-051-54-14, 066-377-51-18.

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

Центр збору/видачі речей для тимчасово переміщених осіб 
постійно проводить 

збір подушок, ковдр, рушників та постійної білизни!
Речі мають бути в гарному стані або нові. Білизна — лише нова!

Місце збору: міський будинок культури.
Час роботи: ПН-ПТ з 10:00 до 16:00.

Якщо є можливість допомогти — допомагайте! Добро завжди 
повертається.

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

Французький тарт 
з полуницями 
та ревенем

Для тіста: 140 г борошна + 
для посипання, 65 г вершкового 
масла, 25 г цукру, 1 яєчний 
жовток, 40 мл молока

Для начинки: ревінь 600–
700 г, 100 г коричневого цукру 
+ для посипання (нема корич-
невого беремо білий), полуниця 
200–250 г, 4 ст.л. меленого 
мигдалю (можна замінити 
крихтою печива), пакетик 
ванільного цукру

Для безе (за бажанням): 
3 яєчні білки, дрібка солі, 150 
г цукрової пудри

Ревінь помити, обрізати 
кінці, видалити щільні 
волокна з поверхні. Всього 
500 г нетто. Нарізати шма-
точками по 1 см або тонкими 
поздовжніми смужками по 
5 см. Скласти все в миску, 
посипати цукром (100 г), 
накрити харчовою плівкою 
або кришкою. Через 30–60 хв 
злити рідину. Якщо черешки 
ревеню дуже великі, то можна 
нарізати їх, засипати цукром 
і залишити на ніч. Тривала 
мацерація зробить їх більш 
ніжними. Злитий сироп 
можна використовувати для 
приготування компоту.

М а с л о  п о р у б а т и 
з борошном, додати решту 
інгредієнтів, замісити тісто. 
Розкачати в круг на присипа-
ній борошном поверхні і за 
допомогою качалки перене-
сти в форму з роз’ємним дном 
діаметром 23 см. Надлишки 
тіста обрізати, наколоти 
виделкою дно в декількох міс-
цях і прибрати в холодильник 
на 30–60 хв.

Розігріти духовку до 180 * 
С. Посипати на дно пирога 
(на тісто) мигдаль, якщо його 
немає, можна покришити 
печиво або насипати манної 
крупи 2 ст.л. Викласти ревінь, 
потім нарізану пластинами 
полуницю, посипати цукром 
за смаком і ванільним цукром. 
Випікати близько 35 хв.

При бажанні можна збити 
3 яєчні білки в міцну піну 
з дрібкою солі, поступово 
просіюючи до них цукрову 
пудру. Викласти безе поверх 
готового пирога по всій 
поверхні, розрівняти красиво 
ложкою і повернути в духовку 
на 10 хв., температуру змен-
шити до 140 і нижче. Пода-
вати пиріг теплим, але не 
гарячим. Смачного!

Що додати замість солі: 
корисні альтернативи дефіциту
Дефіцит солі в Україні 

виникає з періодичною 
регулярністю — раз на 

декілька років. Цього разу 
відсутність «білокам’яної» 
на полицях супермаркетів 
та крамничок пов’язана із 
активними бойовими діями 
на донецькому напрямку 
і призупиненням роботи най-
більшого виробника солі ДП 
«Артемсіль». Якщо у вас вдома 
у «запасах» немає мішечка солі 
чи принаймні пари пачок, не 
журіться  — скоро на поли-
цях з’явиться сіль імпортна. 
Українській вона нічим не 
поступається, хіба щ о краще 
очищена, як, для прикладу, 
польська.

Насправді навіть у скрутних 
ситуаціях слід шукати плюси. 
І в цій теж. І найкраще. Що 
ми зараз можемо зробити, 
переглянути свій раціон та 
відмовитися від зловживання 
сіллю. Бо вона — таки біла 
смерть. Це радить і відомий 
український шеф-кухар Євген 
Клопотенко.

«Сіль — це консервант так 
само, як і цукор — це консер-
вант, а також є оцет, який може 
консервувати. Тому якщо всі 
господарі та господині пережи-
вають, як тепер консервувати 
що-небудь, то можна це робити 
без солі просто з цукром або 
оцтом, і проблем жодних не 
буде. З точки зору здоров’я нам 
точно не потрібно шукати якусь 
закордонну сіль, а потрібно 
просто її менше використати 
у своєму раціоні. Найпростіше 
рішення — це привчити свій 
організм до того, щоб спожи-
вати солі менше», — радить 
Клопотенко.

Варто нагадати, що над-
мірне вживання цієї спеції 
загрожує сольовими відкла-
деннями і різноманітними 
хворобами, які безпосередньо 
пов’язані з цим процесом. 
Щоб убезпечити себе і своє 
здоров’я, дієтологи радять 
скоротити щоденне кількість 
вживаної солі.

Нинішня ситуація приму-
шує згадати про те, що сіль 

можна замінити. Виявляється, 
у неї є таки альтернативи, 
причому ще й корисні. Які 
саме — читайте далі.

Соєвий соус збагатить смак 
страв і принесе велику користь 
організму. Він знижує ризик 
розвитку пухлин, уповільнює 
процеси старіння, поліпшує 
кровообіг. Низька калорій-
ність соєвого соусу дозволяє 
включати його в дієтичне 
харчування. Щоб повернути 
прісній їжі колишній смак, 
соусу потрібно менше, ніж 
солі, так як в ньому містяться 
амінокислоти, які допома-
гають яскравіше відчувати 
солоний смак.

Бажано споживати соус 
без додавання консервантів 
і не  більше двох столових 
ложок за день. Цей замінник 
солі чудово підійде для пер-
ших, м’ясних страв, салатів. 
Підійдуть й інші соуси, що 
продаються в магазинах, тому 
що також містять сіль.

Морська капуста. Водорості 
ламінарії від природи мають 
солонуватий присмак, вони 
низькокалорійні і можуть стати 
відмінним замінником солі 
у стравах. Морська капуста 
містить багато йоду і інших 
корисних речовин — калію, 
клітковини вітаміну В12. 
У складі морських водорос-
тей багато морської солі. Щоб 
використовувати морські 
водорості в їжу, їх можна вису-
шити, подрібнити в кавомолці 
та посипати цим порошком 
страви. У свіжому вигляді 
морська капуста також добре 
додасть страві солі.

Сушені овочі. Всі овочі 
містять хлорид натрію, а в 
сушених плодах концентра-
ція солі дуже велика. Замініть 
свіжі овочі, наприклад, моркву, 
томати, болгарський перець — 
сушеними для приготування 
гарячих страв. Та і зберігати їх 
зручно. Набори сушених ово-
чів, що зазвичай продаються 
в магазинах, також вже містять 
сіль. Такі овочі зберігають свої 
поживні речовини в сухому 
вигляді, мають прекрасний 

аромат і смак, їх можна вико-
ристовувати для приготування 
будь-яких страв.

Селера. Під час росту селера 
вбирає велику кількість орга-
нічного натрію з ґрунту, її 
листя, стебла і коренеплоди 
мають солонуватий смак. До 
того ж, селера — джерело віта-
мінів А, С, Е, групи В, калію, 
бору, заліза, магнію, селену, 
кальцію, марганцю, хлору, 
сірки, цинку і фосфору, а також 
ефірних олій. Селеру можна 
додавати в страви в свіжому 
і сушеному вигляді.

Лимонний сік і оцет. Замість 
солі можна додати в страву 
трохи кислинки для більш 
виразного смаку. Особливо 
вдало цитрус підкреслює смак 
риби і морепродуктів. Лимон-
ний сік не лише покращить 
смак страви, а й через вітамін 
С, який міститься у великій 
кількості в лимоні, зробить 
страву кориснішою. Лимон-
ний сік замінить сіль не лише 
в рибних стравах та салатах, 
а й під час приготування м’яс-
них страв.

Для м’яса також можна 
використати оцет — столовий, 
яблучний, винний, рисовий, 
солодовий, бальзамічний.

Часник. Вживання  час-
нику знижує потребу орга-
нізму в солі, крім того, 
це дуже корисний для 
здоров’я продукт. Для при-
готування страв можна вико-
ристовувати свіжий часник, 
часник у порошку. Свіжий 
часник містить велику кіль-
кість вітамінів, мінералів та 
незамінних антиоксидантів. 
На противагу солі цей овоч 
характеризується потужними 
протизапальними та сечогін-
ними властивостями, завдяки 
чому натуральні засоби на 
основі часнику допомагають 
виводити з організму зайву 
рідину та знижують ризик 
розвитку захворювань серце-
во-судинної системи. Однією 
з головних переваг часнику 
є його неймовірний пікант-
ний смак, завдяки чому він 
напрочуд добре поєднується 

з такими стравами, як біле 
та червоне м’ясо, риба 
і морепродукти, рагу та супи.

Трави. Сіль можуть замінити 
такі спеції, як перець, кріп, 
петрушка, базилік, орегано, 
естрагон, розмарин, куркума, 
майоран, кмин, коріандр, 
каррі, паприка.

Солити страви можна спе-
ціями для супів, у крайньому 
разі можна використовувати 
бульйонні кубики, в яких 
міститься дуже багато солі, 
а також глутамат натрію.

Хрін, імбир замінять в їжі 
не лише сіль, а й спеції та 
зміцнять імунітет.

Свіжий імбир відомий 
в усьому світі завдяки своїм 
протизапальним, травним та 
антиоксидантним властивос-
тям. До того ж, він має досить 
виразний смак та неймовір-
ний аромат. Саме тому імбир 
може чудово замінити сіль 

у щоденному раціоні. Своєю 
пікантністю імбир завдячує 
високому вмісту речовини 
під назвою «гінгерол», яка 
й посилює лікувальні власти-
вості натуральних засобів на 
основі імбиру. Рекомендуємо 
додавати імбир до таких страв: 
хліб та печиво, фруктові та 
овочеві смузі, салати, рагу 
та супи.

Ну й не забуваємо про при-
прави до різних страв, яких 
на полицях наших магазинів 
неймовірне різноманіття. 
Один із головних інгреді-
єнтів у їхньому складі — це 
сіль. А тому виробники 
й попереджають не солити 
страви при приготуванні, якщо 
користуєтеся приправами, 
аби не довелося шукати інші 
поради — що робити, коли 
пересолиш борщ.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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КАЛЕЙДОСКОП
РешетилівщинаUA

Гороскоп
на тиждень

(6.06 — 12.06)

a
Овен. Цей тиждень варто присвя-
тити тільки собі. Сприятливий час 
для налагодження ділових контак-

тів. У стосунках з коханою людиною все 
більш-менш добре. Єдине, вам варто більше 
прислухатися до думки другої половинки.

b
Телець. Цей тиждень пройде під 
знаком накопичення. Ви зможете 
трохи назбирати грошей, і навіть 

невеликі витрати не позначаться на загаль-
ному стані справ. Ближче до середи можуть 
виникнути невеликі проблеми на роботі.

c
Близнюки. Вдалий тиждень для нала-
годження ділових контактів. Є шанс 
почати новий перспективний проект. 

Також варто чекати приємних сюрпризів, 
несподіваних зустрічей із давніми друзями 
і нових знайомств.

d
Рак. Тиждень покаяння й аналізу 
своїх помилок. Є велика ймовірність 
того, що ви зустрінете далеких роди-

чів або друзів, які можуть попросити в борг. 
Добре подумайте, чи повернуть вам гроші.

e
Лев. Цей тиждень варто присвятити 
спробам змінити своє особисте життя 
на краще. Однак зірки радять відмо-

витися від пошуку ідеальної людини. Такі 
бувають тільки в романах.

f
Діва. Сприятливий тиждень для 
відряджень і подорожей. Ви можете 
побачити для себе нові перспективи. 

І неважливо, буде це інше місто чи інша 
країна. Також вам можуть надійти цікаві 
пропозиції в бізнесі.

g
Терези. Цей тиждень варто присвя-
тити роботі та перспективі кар’єрного 
зростання. Ви зможете досягти коло-

сальних висот тільки в тому випадку, якщо 
забудете про лінь і припините звинувачувати 
інших у своїх невдачах.

h
Скорпіон. Тиждень буде дуже 
неспокійним. У понеділок можлива 
неприємна розмова з родичем, який 

внесе корективи у ваші плани. Також можливі 
невеликі фінансові труднощі і непередбачені 
витрати,

i
Стрілець. Прекрасний тиждень 
для втілення в реальність давньої 
мрії. А несподівані фінансові над-

ходження тільки додадуть вам упевненості 
в завтрашньому дні. На роботі від вас чека-
тимуть виконання посадових обов’язків та 
ініціативи.

j
Козеріг. Не женіть коней. Усе, що 
має статися, станеться. Рано чи 
пізно. Однак зірки попереджають: 

якщо будете намагатися вплинути на ситу-
ацію, все може піти шкереберть і стане 
тільки гірше.

k
Водолій. Вдалий тиждень для нала-
годження бізнесу і ділових контактів. 
Є шанс укласти дуже вигідний конт-

ракт. Остерігайтеся незнайомців, а також 
тих, хто явно намагається вам сподобатися. 

l
Риби. Зірки радять не впадати 
в паніку і не ухвалювати поспішних 
рішень. Зате в роботі все чудово: 

начальство вами дуже задоволене. До кінця 
тижня можете чекати на невелику премію 
як винагороду за виконану вами роботу.
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Відповіді

з №21

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
— Кума, бери пляшку та 

приходь до мене!
— А що в тебе є закусити?
— Сіль.

***
— Офіціант, а чому суп 

такий дорогий?
— Кухар пересолив.

***
Російські війська спан-

теличені  — їм обіцяли 
квіти, але не уточнили, що 
на могилу.

***
Мрія літа 2022: вигулю-

вати собаку під дощем, а не 
під «Градом».

***
— Ну вот ми і зашлі 

у Хєрсон. Што дальше?
— А дальше будем 

думать, как уходить!
***

— Скажіть, як перемогти 
кризу в росії?

— Economy, just economy.
— Іконами, значить. Ну, 

так і думали.

***
— Ви хто?
— Ми  — Вершники 

Апокаліпсису.
— А куди ви так тікаєте?
— З росії! Поки не пізно…

***
Цінник на офісний папір 

у росії вже чотиризначний. 
Незабаром з’являться ого-
лошення виду: «Продам 
папір б/в, списано лише 
60%, в одні руки».

***
Українці першими 

зібрали найбільшу в історії 
кількість російськомов-
них людей, що ненави-
дять росію.

***
Вийшов кум з хати, 

потягнувся, позіхнув. Чує 
на сусідній горі у кума в хаті 
хтось верещить... 

— Куме!!!
— Що? 
— Хто там у тебе 

верещить?

— Москаля спіймали, 
вбивати будемо!

— То я прийду допоможу, 
щоб швидше було!

— Приходь, але швидше 
не треба!

***
Оголошення на паркані. 

Куплю 2–3 полонених 
москалів для роботи на 
городі у весняно-осін-
ній період.

***
Народна мудрість. Якщо 

росія ведмідь, то Україна — 
вулик з бджолами!

***
Яка різниці між моска-

лем та цибулею? Коли 
ріжеш цибулю — плачеш.

***
Виявилося, що в Україні 

курс валюти коригує НБУ. 
А на росії — ЗСУ!

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