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Війна в Україні перестала 
бути «спецоперацією». 
Відтепер це війна за 

розширення імперії — таку 
заяву минулого тижня зро-
бив кремлівський диктатор. 
Язиком вмілого маніпулятора 
спецоперація перетворилася на 
війну імперську. Звучить дивно 
у вустах діда, повернутого на 
радянському союзі. Він вже не 
ховається, а нам і поготів бай-
дуже, бо маємо робити своє — 
нещадно кришити ворога.

Власне, цим і займаються 
бійці Збройних Cил України 
вже четвертий місяць. Контр-
наступ українського війська 
відкинув ворога на Запоріжжі. 
Там наші захисники за два 
тижні контрнаступальних 
боїв відкинули загарбників 
і посунули лінію фронту на 5–10 
кілометрів на Запорізькому 
напрямку. Ляща отримують 
росіянці і на Донбасі. Бої 
там важкі, рашисти тради-
ційно вдаються до масованих 

обстрілів не лише позиції бій-
ців ЗСУ, а й мирних населених 
пунктів. Та ми тримаємо стрій!

Про те, як не піддаватися на 
ворожі провокації і зберігати 
інформаційний спокій, про 
вовчика першого, що втонув 
у петрівських ботфортах 
і вляпався в історію, про допо-
могу зброєю, декомунізацію 
в Україні, зрадників херсон-
ських і полтавських детальніше 
читайте на 6-ій сторінці нашого 
видання.

Передплачуйте  
улюблену газету 

«Решетилівщина.UA»!
Передплатні індекси —  
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60887  
(144 грн на друге півріччя)

від 16 червня
2022 року

Найкраща районна газета країни 2021 року за версією Національної спілки журналістів України

#24(214) 

5

НА ВИКОНКОМІ 
МІСЬКРАДИ 
ВИРІШИЛИ ВНЕСТИ 
ЗМІНИ ДО БЮДЖЕТУ 
ГРОМАДИ
2

2

ПОНОВЛЕНО 
АВТОБУСНИЙ РЕЙС 
ПОЛТАВА-ОСТАП’Є

НАШІ 
ОРІЄНТУВАЛЬНИКИ 
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 
У ЗМАГАННЯХ 
В КІРОВОГРАДСЬКІЙ  
ОБЛАСТІ

4

ВЛАД РАДЧЕНКО:
«Коти не п’ють кави 
тільки тому, що 
ніхто не підібрав 
і не запропонував їм 
правильний сорт»

9

ВІКТОРІЯ ПАЩЕНКО:
«Одна з важливих  
компетентностей, якою повинен 
володіти кожен вчитель, —  
навчатися протягом  
всього життя» 

2

РЕШЕТИЛІВЩИНА ДОЄДНАЛАСЯ 
ДО ПРОГРАМИ ФІНАНСОВОЇ 

ДОПОМОГИ «КАРІТАС ПОЛТАВА»

БЕРЕЖЕМО НЕРВИ — І Б’ЄМО БЕРЕЖЕМО НЕРВИ — І Б’ЄМО 
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КРИМІНАЛ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
За повідомленням Нацполі-

ції, у період із 6 по 13 червня 
у Решетилівський громаді заре-
єстрували 59 повідомлень про 
кримінальні правопорушення 
та інші події. Із них 8 внесено 
до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ознаками кри-
мінальних правопорушень. 
Нагадуємо номери телефонів, 
за якими Ви маєте можливість 
повідомляти інформацію щодо 

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

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

КП «Покровський комунгосп» 
дбає про чистоту у громаді

Останнім часом спосте-
рігаються суттєві перебої із 
постачанням пального на АЗС, 
незважаючи на це комуналь-
ники безперебійно займаються 
збором та вивозом побутових 
відходів із населених пунктів 
громади. Згідно установленого 
графіку працівники комуналь-
ного підприємства «Покров-
ський комунгосп» дбають про 
чистоту і охайність населених 
пунктів громади і вивозять 
побутовий непотріб.

Минулого вівторка кому-
нальники здійснили вивезення 
сміття у селі Покровське по 
вулицях: Освітянська, Зоряна, 
Елеваторна, Робітнича, Світан-
кова, Зелена, Миру, Шевченка, 
Грушевського та провулках — 
Фруктовий і Чураївни. Цього 
ж дня відбулося вивезення і у 
Федіївському 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 
вивезли 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 Залізнична у селі Покров-
ське, а також у селах Шкурупії 
та Голуби. Комунальне під-
приємство вкотре звертається 
до громадян із нагадуванням 
про необхідність укладання 
договору на вивіз побутових 
відходів. Адже споживачам, які 
не заключили договір, викидати 
сміття категорично заборонено.

Нагадуємо, що КП «Покров-
ський комунгосп», окрім бла-
гоустрою громади та вивозу 
сміття, надає ряд платних послуг 
для населення та підприємств.

«Доводимо до відома, що 
підприємство додатково може 
надавати такі послуги нашим 
абонентам:

 — надання послуг тракто-
ром ЮМЗ із навантажувачем 
КУН = 404 грн/год;

 — надання послуг екскава-
тором ЮМЗ = 515 грн/год;

  — надання послуг трак-
тором ЮМЗ з причіпом = 292 
грн/год;

 — надання послуг вантаж-
ним автомобілем ГАЗ 5204 = 
255 грн/год;

 — доставка до місця призна-
чення = 14 грн/км», — йдеться 
у повідомленні.

За детальною інформацією 
звертайтесь за номером теле-
фону 095-420-74-41.

Віта ШАФОРОСТ

Решетилівщина 
підтримує військових 
Харківщини

Минулого тижня невтомні 
волонтери зібрали чергову 
партію гуманітарної допо-
моги у селах Решетилівської 
громади, яку відправили для 
військових Харківщини. Жителі 
нашої громади передали для 
військових продукти харчу-
вання, домашню випічку, 
а також одяг для поранених 
бійців та дитячі малюнки, 
що вселяють віру та надію на 
якнайшвидшу перемогу.

«10 червня було зібрано 
і передано допомогу для наших 
військових на Харківщині — 92 
і 93 бригади. Дякуємо усім, хто 
надав нам продукти харчування, 
випічку, речі для поранених хлоп-
ців. Всі ви люди з великим добрим 
серцем. Дякуємо колективу школи 
села Покровське за пиріжки, Олек-
сандру Моринцю з села Федіївка 
за сало, жителям села Малий 
Бакай за продукти і речі, жите-
лям села Каленики за продукти 

і випічку, жителям села Паненки 
за випічку і продукти, Сніжані 
Степановій і Аліні Бодні за смако-
лики, Ользі Яресько за продукти, 
Олені Ляшенко за випічку, Вірі 
Панець за випічку, усім діткам 
з усіх сіл — за надані малюнки 
для воїнів, за обереги. За печиво 
дякуємо Валентині Оверченко 
і працівникам НВК Новоселівка, 
за надану тушонку велика подяка 
Анастасії Пилипенко і Дмитру 
Федак, Євангельським Христи-
янам Баптистам з Решетилівки 
за випічку, за смаколики, про-
дукти, речі для поранених. За 
випічку дякуємо жителям сіл 
Шамраївка, Пащенки, Шевчен-
кове, окремо дякуємо Світлані 
Давиденко, Наталії Гаращенко, 
Тамарі Василенко за організацію 
і доставку допомоги. Завдяки вам 
ми змогли зібрати допомогу для 
хлопців», — зазначає волонтер 
Віта Приходько.

Ось уже понад три місяці 
поспіль наша громада безу-
пинно підтримує постраждалі 
регіони, щотижня Решетилів-
щина направляє гуманітарні 
вантажі цивільним та військо-
вим Харківщини.

Михайло ЧУБ

Решетилівщина доєдналася до програми 
фінансової допомоги «Карітас Полтава»

У середу, 8 червня, 
у Решетилівській громаді БО 
«Благодійний фонд «Карітас 
Полтава» розпочав реєстра-
цію на програму виплати 
фінансової допомоги тим, 
хто постраждав через воєнне 
вторгнення росії в Україну. 
З початку повномасштабної 
війни наша громада прийняла 
понад 3 тисячі людей, які зму-
шені були покинути домівки 
через війну.

«Наша громада забезпе-
чує людей гуманітарною 
допомогою. Добре, що ми 
стали учасниками програми 
«Людська гідність» від бла-
годійного фонду «Карітас 
Полтава». Фінансова допомога 

є надзвичайно потрібною. 
Впевнена, що спільними зусил-
лями ми допоможемо людям 
та приблизимо час нашої пере-
моги», — зазначила керівник 
громади Оксана Дядюнова.

У межах співпраці Пол-
тавської обласної ради та БО 
«Благодійний фонд «Карітас 
Полтава», кілька громад області 
стали учасниками проєкту. 
Загалом, до проекту долучи-
лися Петрівсько-Роменська, 
Сергіївська, Зіньківська, Крас-
нолуцька, Великобудищанська, 
Опішнянська та інші громади.

«Люди, котрі врятувалися 
від війни в нашій області 
потребують підтримки. Пол-
тавська обласна рада, громади 

та міжнародні партнери ‒ це 
синергія взаємодії, розуміння 
та підтримки. Впевнений, що 
наша подальша співпраця 
й надалі демонструватиме 
гідні результати», —наголосив 
голова Полтавської обласної 
ради Олександр Біленький.

Відповідно до інформації від 
БО «Благодійний фонд «Карі-
тас Полтава», розраховувати 
на грошову допомогу можуть 
вразливі верстви населення: 
вагітні, люди з інвалідністю, 
багатодітні родини, самотні, 
важкохворі, одинокі батьки. 
Сума грошової виплати на одну 
особу становитиме 6 660 грн.

Михайло ЧУБ

Поновлено автобусний 
рейс Полтава-Остап’є

Нещодавно поновив рух авто-
бусний рейс з міста Полтава до 
села Остап’є (через Решетилівку). 
Рейс виконується кожної суботи 
та неділі. У суботу:  08:00  — 
відправлення автобуса 
з центрального автовокзалу 
Полтави, 08:50 — відправлення 
з автостанції Решетилівки. 
У неділю: 15:45 — відправлення 
з автовокзалу Полтави, 16:35 — 
з автостанції Решетилівки.

Маршрут руху автобуса: Пол-
тава, Решетилівка, Глибока 
Балка,  Лобачі,  Поділ,Коно-
плянка, Бірки, Остап’є. Дізна-
тися більше про графік руху 
на потрібний вам день, забро-
нювати та придбати квитки 
можна у касах центрального 
автовокзалу Полтави та авто-
станції Решетилівки.

Віктор БІЛОКІНЬ
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Коротко про головне
Зростання пенсій: 
кому збільшили 
виплати до 40%

Пенсіонери, які після при-
значення пенсій працювали 
та відмовилися від отримання 
виплат або побажали отри-
мувати пенсію з пізнішого 
терміну, тепер отримають 
надбавки до пенсії. Про це 
повідомили у прес-службі 
Пенсійного фонду України.

При цьому збільшення 
пенсії буде суттєвим. Так, 
розмір надбавок становить 
10% від основного розміру 
пенсії за повний рік після 
призначення пенсії, але не 
більше 40%.

Уточнюється, що суму збіль-
шення виплат розраховують 
із основного розміру пенсії, 
який пенсіонер отримував 
до 1 січня 2004 року, тобто 
до набрання чинності Зако-
ном України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне 
страхування».

Перераховані пенсії 
виплачуватимуть у червні 
з доплатою 30 квітня 2022 року.

МОН роз’яснило, 
за яких умов 
українські школярі 
сядуть 1 вересня 
за парти

Навчальний процес 
в українських школах відно-
виться 1 вересня в режимі 
офлайн лише в тих регіонах, 
де дозволятиме безпекова 
ситуація.

Про це заявив заступник 
міністра освіти і науки Андрій 
Вітренко у етері національ-
ного телемарафону.

Він додав, що з організації 
початку нового навчаль-
ного року вже було прове-
дено нараду.

Було розроблено план для 
реалізації того, щоб вже з 1 
вересня діти пішли до школи, 
а студенти в університети», — 
сказав Вітренко.

При міському відділі 
освіти створили 
Центр професійного 
розвитку 
педагогічних 
працівників

Рішення про створення 
Центру було прийнято на 

сесії міської ради та підтри-
мано усіма депутатами ще 
в грудні 2021 року. Та лише 
нещодавно відбувся конкурс 
на заміщення вакантної 
посади директора Центру.

Переможцем конкурсу 
стала Пащенко Вікторія 
Миколаївна.

Вікторія Миколаївна  — 
педагог, психолог, тренер, 
консультант. Готова до змін 
сама і готова підтримувати 
зміни в освіті. Орієнтується 
в новаціях, ресурсах, законо-
давстві, володіє навичками 
спілкування в ролі настав-
ника, знає, як вмотивувати 
вчителя.

Відтепер для педагогів 
Решетилівської громади від-
криваються нові горизонти 
професійного зростання.

Розмитнення 
авто в «Дії»

Уряд підтримав законо-
проекти про розмитнення 
легкових авто в Дії. Після 
ухвалення законопроектів 
подати декларацію на роз-
митнення та здійснити всі 
платежі можна буде просто 
в застосунку.

Послуга працюватиме 
в кілька кліків: необхідно 
буде ввести VIN-код авто, 
а розрахунок відбудеться 
автоматично. Розмір платежу 
буде формуватися згідно 
з характеристиками авто: 
об’єм, тип та потужність дви-
гуна, вік авто та його ексклю-
зивність. На все це потрібно 
не більше як 5 хвилин. До 
того ж після розмитнення 
в Дії можна буде зареєстру-
вати авто.

Полтавщина 
отримала чергову 
гуманітарку

У Полтавську область 
надійшла партія французької 
гуманітарної допомоги від 
Мінцифри: десятки марш-
рутизаторів, смартфони, 
ноутбуки, жорсткі диски, 
ліцензоване програмне забез-
печення. Разом із волонте-
рами організації «Оборона 
Полтави» військова адміні-
страція розподілить усе це 
між нашим військовими, 
медиками із екстреної допо-
моги та соцслужбами.

Юлія ГРІНЧЕНКО

На виконкомі міськради вирішили 
внести зміни до бюджету громади

Відбулося 14 засідання вико-
навчого комітету Решетилів-
ської міської ради. У порядку 
денному члени виконкому 
заслухали і прийняли рішення 
по 6 питаннях.

П’ять з них стосувалися 
влаштування дітей сиріт 
з Решетилівської громади до 
закладу інституційного догляду 

та виховання дітей у сфері 
управління освітою на повне 
державне утримання.

Також було внесено зміни 
до показників бюджету міської 
територіальної громади на 
2022 рік.

Зокрема на засіданні для при-
дбання паливно-мастильних 
матеріалів передали 114 тис. грн 

з групи «Благоустрій», що діє 
при міськраді, комунальному 
підприємству «Ефект», до 
складу якого вона нині входить.

Наступне засідання виконав-
чого комітету Решетилівської 
міської ради планують прове-
сти наприкінці червня.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Майже тисячу пар професійних кросівок 
та берців передали захисникам України

Захисники, мобілізовані 
з громад на Полтавщині, про-
довжують отримувати тактичні 
кросівки. Якісне професійне 
взуття вже отримали військові 
із Новосанжарщини, Решетилів-
щини та Мачухівської громади. 
З початку повномасштабної 
війни вже закупили близько 
тисячі пар якісних берців та 
літніх тактичних кросівок, пові-
домив голова Полтавської облас-
ної ради Олександр Біленький.

Зокрема, минулого тижня 
понад сто пар тактичного 
взуття передали захисни-
кам, які були мобілізовані 
з Мачухівської громади.

«Зручні літні кросівки вже 
протестовані військовими 
з Решетилівської громади 
й отримали схвальні відгуки як 
хороша альтернатива берцям 
у спеку. Виробник взуття — 
місцевий. Таким чином разом 
з народним депутатом України 
Олегом Кулінічем ми продов-
жуємо підтримувати наших 
земляків, які боронять Україну, 
та тих підприємців, які пере-
профілювали виробництво на 
військові рейки», — зазначив 
Олександр Біленький.

Також цього тижня голова 
облради разом із однодумцями 
придбали для військових комп-
лекти автономних зарядок.

«Відразу 3 комплекти мобіль-
них автономних зарядних стан-
цій відправляємо на фронт. 
Разом із народним депутатом 
України Олегом Кулінічем 
закуповуємо засоби технічної 

комунікації для наших захисни-
ків саме у полтавських підпри-
ємців. Перші комплекти вже 
на передовій та забезпечують 
зв’язок нашим бійцям! Разом до 
перемоги! Слава ЗСУ!» — наго-
лосив Олександр Біленький.

Із перших днів війни Олек-
сандр Біленький, разом із 

командою небайдужих одно-
думців, постійно працює 
над тим, щоб забезпечувати 
військових комплектами 
мобільної автономної зарядки, 
тепловізорами, радіостанці-
ями тощо.

Михайло ЧУБ
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КП «Ефект» облагороджує 
зони відпочинку біля води

Купальний сезон у розпалі, 
а КП «Ефект» Решетилівської 
міської ради продовжує забезпе-
чувати комфортне перебування 
містян у зонах відпочинку. 
У понеділок комунальники про-
вели облагороджувальні роботи 
в зонах відпочинку біля води 

у місті Решетилівка. Зокрема, 
на так званих центральному 
пляжі, що поблизу стадіону 
«Колос» та на «Вербі» прове-
дено розпушування піску, що 
дещо розширило берегову зону 
і забезпечило зручний підхід 
до води.

На березі річки встановлено 
роздягальню. Вона була там 
і минулоріч, але після купаль-
ного сезону її розібрали, щоб 
вберегти від руйнування під 
впливом погодних умов або 
ж від рук недобросовісних 
відпочиваючих.

Крім того працівники КП 
«Ефект» викосили траву вздовж 
бігової доріжки навколо ста-
діону Колос в місті Решети-
лівка, провели миття фонтанів 
у парку «Матері і дитини» та 
сквері «Молодіжному».

Разом з тим у інших насе-
лених пунктах і Решетилівці 
регулярно здійснюється при-
бирання території, полив 
квітів і насаджень на клум-
бах, косіння трави у скверах 
і парках.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Швейцарсько-український 
проект DECIDE відновлює роботу 
з реалізації шкільних проектів

Днями громадська організа-
ція «Розвиток громадянських 
компетентностей в Україні» 
спільно з Швейцарсько-укра-
їнським проектом «DECIDE» 
в офіційному листі до міського 
голови Оксани Дядюнової 
повідомила про готовність 
продовжити відбір та реаліза-
цію річного циклу шкільних 
проектів у громадах-партне-
рах Івано-Франківської, Пол-
тавської та Одеської областей.

Незважаючи на потен-
ційні труднощі, які пов’язані 
з війною рф проти України 
в організаціях вважають за 
необхідне докласти усіх зусиль 
для повернення по можли-
вості до нормального життя, 
відновлення Батьківщини 
і залучення до цього процесу 
школярів.

Як повідомила начальник 
міського відділу освіти Алла 
Костогриз наразі вносять 

зміни у план подальшої 
роботи, відштовхуючись 
від 23 лютого. Саме тоді 
мав стартувати основний 
процес відбору проектів. А у 
квітні вже мало відбутися 
голосування. Мало б, якби 
не повномасштабна агресія 
країни-сусідки.

«Я дуже щаслива, що нині 
ми зможемо продовжити свої 
напрацювання. Діти були дуже 

зацікавленні, пройшли нав-
чання мали плани і цікаві ідеї. 
Тепер з радістю повідомляємо 
про відновлення роботи. Впро-
довж червня будемо актуалі-
зувати роботу команд щодо 
процесу реалізації конкурсу 
шкільних проектів, готувати-
мемося до завершення етапу 
їх подання та модерації. Якщо 
все піде за планом, у серпні 
має відбутися подача проек-
тів, а у вересні — визначення 
переможців шляхом прове-
дення засідань координаційних 
рад за допомогою експертів. 
І якщо все піде по цьому орі-
єнтовному плану, то десь на 
кінець вересня зможе розпо-
чати реалізацію переможних 
шкільних ініціатив», — розпо-
віла начальник відділу освіти 
Решетилівської міської ради 
Алла Костогриз.

Юлія ГРІНЧЕНКО

«Крок до знань»: школярі 
змагаються за перемогу 
на Всеукраїнській 
онлайн-олімпіаді

Вісім талановитих школярів 
із Решетилівської філії І ступеня 
Опорного закладу «Решетилів-
ський ліцей імені І. Л. Олійника» 
та опорного закладу «Решети-
лівський ліцей ім. І. Л. Олійника 
Решетилівської міської ради» 
змагаються за перемогу на Все-
українській інтернет-олімпіаді 
«Крок до знань». На офіційній 
сторінці у мережі Фейсбук інтер-
нет-олімпіади «Крок до знань» 
опубліковані відеороботи наших 
юних дослідників, де діти 
провели дослідження питної 
води у Решетилівці, процесу 
вирощування павловнії, хурми 
та базиліку; рецепти догляду за 
котами, собаками та хом’яками, 
секрети економії електроенергії 
вдома тощо.

У категорії «Я досліджую 
світ»: Анастасія Бодня пред-
ставила роботу «Дослідження 
умов утримання хом’яків», 
Жанна Ярмак пропонує 
роботу під назвою «Павлов-
нія — дерево майбутнього», 
Ясна Дрягун — «Дослідження 
якості води в домашніх умо-
вах», Єгор Невмержицький 

пропонує дослідження 
на тему «Вплив собак на 
самопочуття та емоційний 
стан людини», Олександра 
Пушапровела роботу на 
тему «Вирощування базиліку 
з олівчика в домашніх умо-
вах», Ольга Шаповаленко — 
«Дослідження вирощення 
хурми з кісточок в домашніх 
умовах», Діана Левківська 
презентує відеороботу під 
назвою «В чому користь котів 
для людини».

У категорії «Фізика», Максим 
Григоренко, учень 8 класу ОЗ 
«Решетилівський ліцей ім. 
І. Л. Олійника Решетилівської 
міської ради» пропонує власне 
дослідження на тему «Як еко-
номити кошти під час корис-
тування електроприладами».

Голосування триває до 20 
червня. Кожен із нас може 
підтримати роботи юних 
науковців і допомогти дітям 
отримати перемогу на Всеу-
країнській онлайн-олімпіаді 
«Крок до знань».

Віта ШАФОРОСТ

Решетилівські спортсмени взяли участь у традиційних літніх змаганнях 
в Кіровоградській області

Вперше за пів року 
команда наших орієн-
тувальників взяла участь 

у Всеукраїнських змаганнях 
зі спортивного орієнтування. 
Триденні змагання зібрали 
понад сотню спортсменів із 
шести областей. Наш регіон 
представляли спортсмени із 
Полтави, Горішніх Плавнів 
та Решетилівки. Важливо, що 
учнівська молодь була пред-
ставлена на змаганнях лише із 
нашої громади, зокрема, вихо-
ванці Решетилівського центру 
туризму достойно виступили 
у своїх вікових групах.

«Досить важкі дистанції 
для проходження, плюс 

червнева спека — це ще те 
випробування на стійкість. 
По результатам, в залік 
йшли два дні змагань, де 
в суму йшов коефіцієнт 
відставання від лідера, 
максимальна кількість 
балів за два дні становить 
200 очок. Група «Ч14», пер-
ший змагальний досвід для 
Андрія Гребенюка — 6 місце 
по сумі змагань (23 очок). 
В групі «Ч16», Назар Коби-
линський, що перейшов 
в старшу групу в цьому 
році, не зміг справитись 
з дистанціями і отримав 
лише неоціненний досвід. 
У категорії «Ж14» Катерина 

Мосієнко — 1 місце по сумі 
(187 очок), зайняла перше 
місце в перший день, третє 
місце — другий змагальний 
день. Віталіна Нижник — 
3 місце по сумі (173 очок), 
третє місце посіла в перший 
день і друге місце зайняла 
в другий день змагань», — 
зазначає керівник Центру 
туризму Павло Мосієнко.

Дорослі решетилівські орі-
єнтувальники бігали в групі 
«Ч21».Зокрема, Вячеслав 
Валенко — п’ятий по сумі двох 
днів (147 очок), Павло Мосі-
єнко — дев’ятий (85 очок).

Віктор БІЛОКІНЬ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Вікторія ПАЩЕНКО: «Одна з важливих 
компетентностей, якою повинен 
володіти кожен вчитель, — навчатися 
протягом всього життя»
Освіта важлива. Як показала 

нинішня повномасштабна 
війна, освіта надзвичайно 

важлива ще й для виживання 
нації та її самоідентифікації. 
Бо перше, що зробили рашисти 
на тимчасово окупованих укра-
їнських територіях після зміни 
назви населених пунктів на 
російські, а часом і радянські, — 
почали примушувати вчителів, 
аби ті навчали дітей за освітніми 
програмами рф. Тобто виховувати 
«руську» людину і манкурта.

У нашій громаді розвиток 
освіти і її фінансування завжди 
стояли на першому місці. На 
цьому від першого свого року 
роботи на посаді міського 
голови наголошувала міський 
голова Оксана Дядюнова. Ми 
щороку оприлюднювали суми, 
які з бюджету витрачалися на 
заклади освіти, розповідали, як 
впроваджували НУШ у школах 
громади, як закуповували нове 
оснащення для ліцею та шкіл, 
як заклади освіти ставали 
«пілотами» у реформуванні 
освітньої галузі. Війна багато тем 
відсунула у рубрику «не на часі», 
проте не освітню. Ну а міська 
влада, попри труднощі воєнного 
стану, знаходить ресурси, аби 
удосконалювати галузь освіти 
у громаді. Таким кроком стало 
відкриття Центру професійного 
розвитку педагогічних працівни-
ків, бо Україні потрібна розумна 
молоді й фахові педагоги, які 
цю молодь навчають. Про 
діяльність завдання та роботу 
нової установи ми говорили із її 
директором Вікторією Пащенко.

— Вікторіє Миколаївно, 
який професійний шлях вам 
довелося подолати, аби у 2022 
році очолити Центр професій-
ного розвитку педагогічних 
працівників?

В. П.: За спеціальністю 
я практичний психолог-вчитель 
початкових класів. Закінчила 
психолого-педагогічний факуль-
тет Полтавського педагогічного 
університет імені В. Г. Короленка. 
З 2002 року працювала практичним 
психологом у тоді ще Жовтне-
вому в середній школі. Через 
6 років перейшла на роботу до 
районного відділу освіти, де саме 
створювався Центр практичної 
психології та соціальної роботи. 
Була завідуючою цим центром, 
очолювала практичних психологів, 
котрі працювали безпосередньо 
у закладах освіти району. Заклад 
діяв при районному методичному 
кабінеті, тож коли методкабінет 
закрили після об’єднання району 
в єдину громаду, перейшла до 
Решетилівського ліцею, де пра-
цювати вчителем дефектологом. 
При закладі якраз відкрили першу 
в громаді ресурсну кімнату, якою 
й опікувалася. І продовжувала 

надавати консультації, оскільки до 
того опікувалася і психологічною 
службою, і інклюзивною освітою. 
Коли перейшла працювати до 
ліцею, директори шкіл, вчителі, 
котрі знали мене, телефонували, 
аби отримати допомогу з того чи 
іншого питання, котрі вирішували 
разом. Якщо чогось не знала сама, 
зверталася за допомогою та роз’яс-
неннями до фахівців Полтавського 
інституту післядипломної освіти, 
бо були зв’язки й контакти, мала 
нагоду й бажання допомогти 
колегам. Коли почула, що при 
міському відділі освіти відкри-
ватиметься Центр професійного 
розвитку, буде конкурс, подала на 
нього свою кандидатуру.

 — Ви — тренер вчителів?
В. П.:  Ні, більше все таки 

консультант для вчителів із про-
блемних питань. Хоча навчання 
також були, з інклюзивної освіти, 
зокрема. Так само проводила 
навчання і підтримувала психо-
логів. Адже досвід маю чималий, 
навіть коли працювала у Центрі 
практичної психології, практику 
все одно не полишала — той 
момент працювала психоло-
гом у дитячому садочку і охоче 
ділилася власним досвідом. Так 
що вважайте, що це наукова 
підтримка, навчання для колег.

— За створення центру депу-
тати міської ради проголосу-
вали ще в грудні 2021 року. Що 
це за установа? Які завдання 
ставите перед собою і з якими 
питаннями можуть звертатися 
до вас вчителі Решетилівської 
громади?

В. П.:  Це установа нова у нашій 
громаді, та у сусідів такі центри 
створені ще у 2020 році й нині 
ефективно працюють. Центр 
створювався з метою спри-
яння професійному розвитку 
педагогічних працівників усіх 
закладів — дошкільної, позаш-
кільної, загальної середньої 
освіти. Йдеться про наукову та 
методичну підтримку для наших 
педагогічних працівників. Щодо 
основних завдань, то вони вклю-
чають надання консультативної 

підтримки педагогічним праців-
никам, професійну підтримку 
з питань впровадження компетент-
нісного, особистісно-орієнтова-
ного, діяльнісного, інклюзивного 
підходу до навчання здобувачів 
освіти. Також це координаційна 
діяльність професійних спільнот. 
Йдеться про педагогічні спіль-
ноти, котрі займаються одним 
питанням, наприклад, вчителів 
математики чи історії. Їм потрібна 
така допомога, бо сьогодні вчителі 
одного предмету, звісно, спілку-
ються між собою у своєму закладі, 
але от такої згуртованості і більш 
тісних контактів не в межах однієї 
школи, а в рамках цілої громади, 
немає. Її й буде налагоджувати 
наш центр, аби об’єднати наших 
педагогів у професійні спільноти 
за різними напрямками.

— Окрім вас хто ще працює 
в Центрі? Які посади фахівців 
передбачені штатним розписом?

В. П.:  Оскільки конкурс про-
йшов нещодавно, займаюся 
установчими документами — реє-
струємо свою установу. А потім, 
так само на конкурсній основі 
будемо шукати консультантів. 
У штатному розписі їх два, та 
спочатку на роботу влаштуємо 
одного фахівця. Хочеться, аби 
це був педагогічний працівник 
із досвідом, так само володів 
навичками консультування, 
сам прагнув розвитку, навчався, 
аби міг поділитися знаннями 
і навичками із колегами в громаді. 
В ідеалі ж, у інших центрах майже 
з кожного шкільного предмету 

є консультант — для вчителів 
математики, української мови, 
історії, тощо. Ми поки що свою 
установу лише створюємо. Та 
поки розвиватимемо Центр, 
можна буде співпрацювати 
з Академією неперервної педа-
гогічної освіти у Полтаві. Йдеться 
про співпрацю з координаторами 
різних галузей — природни-
чих наук, мовно-літературної 
галузі. Ми ніби та ниточка, що 
зв’язуватиме педагога із науков-
цями, аби спеціаліст отримав 
нові можливості для розвитку 
у професійній царині.

— Гарна ініціатива, зважа-
ючи на той факт, що не всі 
педагоги, особливо сільські, 
мають змогу виїхати на курси 
до Полтави, а тим більше сто-
лиці, аби отримати консульта-
цію чи фахову допомогу.

В. П.:  Ми надаватимемо такі 
послуги навіть дистанційно. 
Йдеться про вебінари, навчальні 
семінари, на котрі зможемо 
запрошувати освітніх експер-
тів із інших регіонів, не лише 
з Полтавської області. Зможемо 
на пряму зв’язуватися, напри-
клад, із авторами підручників. 
Цілком можна організувати такі 
вебінари, аби вчителі-практики 
могли задати актуальні питання 
науковцям.

Нині на просторах освітньої 
ниви дуже багато різноманітних 
онлайн семінарів. Проте не всі 
вони бувають інформативні чи 
професійні. Наш Центр отримує 
рекомендації від профільного 
міністерства щодо справді якісних 
освітніх продуктів. Тим більше, що 
у зв’язку із впровадженням дис-
танційного навчання, відкрилося 
чимало приватних тренерських 
центрів, котрі надають ці послуги. 
Інколи вони платні. От і виходить, 
що вчителі платять гроші за 
семінари, подивилися — і нічого 
з нього не взяли. Бо замість знань — 
загальні фрази чи такий матеріал, 
що людина не може скористатися 
ним у рамках своєї практичної 
діяльності. То от центри мають 
завдання відфільтровувати семі-
нари, обираючи якісні. Тобто ми 
й самі навчаємося і навчаємо 
інших. Я можу передивитися 
семінар, визначити, чи справді 
він корисний і чи є запит на такі 
теми від педагогічних працівників 
громади, а тоді передати колегам 
безкоштовно для навчання.

— Коли починається активна 
робота Центру?

В. П.:  Перші заходи вже спла-
нували з начальником відділу 
освіти Аллою Костогриз. За 
тиждень хочемо зібрати керів-
ників наших навчальних закладів 
на онлайн вебінар, оскільки 
вийшов професійний стандарт 
керівника дошкільного закладу. 
Будемо працювати якраз по цьому 
стандарту, провести консульта-
цію щодо того, які компетенції 
повинні бути у керівника, якими 
професійними вміннями він 
повинен володіти. На наступному 
тижні також плануємо запустити 
онлайн опитування, аби вивчити 
професійні запити педагогічних 
працівників громади. З’ясувати, 
що вони хочуть почути від нас, 

які у них запитання чи проблеми, 
і так само будемо готувати заходи 
на їхні запити.

— У громаді вже знають про 
вашу установу?

В. П.:  Звісно. Начальник 
міського відділу освіти говорила 
директорам та керівникам освітніх 
закладів про центр і пояснювала, 
для чого і для кого він функці-
онуватиме. Вже зараз, коли 
у навчальних закладах педагоги 
збираються на власні навчальні 
тренінги (буквально минулого 
тижня тренінг для вчителів НУШ 
проходив у Решетилівському ліцеї), 
запрошують і мене на такі заходи. 
У ліцеї говорила, як підтримувати 
саме учнів 5-го класу, оскільки 
НУШ впроваджується з нового 
навчального року у середній ланці 
шкільної освіти. Пояснювала, як 
супроводжувати п’ятикласників, 
щоб зберегти те, що у початковій 
школі надбали — різні форми, під-
ходи навчання і виховання дітей, 
аби вони не втратилися у 5-му 
класі. Щоб адаптація дітей про-
йшла у цих умовах комфортно, щоб 
зберегти їхній психологічний стан. 
Навчальний рік закінчився, проте 
самі вчителі нині навчаються, 
аби 1 вересня увійти з новими 
знаннями та можливостями. Тим 
більше в умова дистанційного 
навчання — мають підняти на 
якісно новий рівень свою цифрову 
грамотність. Адже на дистанцій-
ному навчанні ми вже навчилися 
запускати презентації, вмикати 
відео. Але є ще дуже багато нових 
можливостей працювати на різних 
онлайн-платформах з дітьми, вико-
ристовувати телефонні додатки, 
аби учні здобували якісні знання.

— Робота вашого центру під-
тверджує ту думку, що педаго-
гічний працівник — це людина, 
котра не лише навчає інших, 
але й сама вчиться все життя.

В. П.: У концепції Нової Україн-
ської Школи, розробленої до 2029 
року, одна з важливих компетен-
тостей, якою повинен володіти 
кожен вчитель, — навчатися 
протягом всього життя. Дуже 
багато новітніх технологій, 
змін, вчитель повинен постійно 
навчатися, довчатися і навіть 
перевчатися. Не зациклюва-
тися на тому, що він дипло-
мований спеціаліст — і цього 
досить у професійному житті. 
Ні. Ви ж бачите, який насиче-
ний сучасний інформаційний 
простір. Тому вчитель повинен 
йти в ногу з часом, основна його 
мета — не просто навчити, дати 
інформацію, а навчити вчитися. 
Діти так само можуть знайти 
у просторах інтернету будь-яку 
інформацію, а от як її прак-
тично застосувати, використати 
знання — це головне завдання 
для вчителя. Під час виступу 
на всеукраїнському останньому 
дзвонику, який проходив онлайн, 
міністр освіти Сергій Шкарлет 
зауважив, що освіта — це друга 
зброя. Наші військові боронять 
нашу країну, та на освіті ми не 
повинні ставити хрест, а навпаки 
ще більше навчатися, щоб у дітей 
були ще міцніші знання.

Настя ТОПОЛЯ

“Діти можуть 
знайти у просторах 
інтернету будь-яку 
інформацію, а от 
як її практично 
застосувати, 
використати 
знання — це  
головне завдання  
для вчителя.
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НЕ МИНУЛО І СТА ДНІВ, 
або Як путін міряв 
імперські ботфорти 
і в день росії отримував 
побажання скоріше… 
програти війну Україні

Життя під окупацією. Гуманітарне пекло
Яке воно насправді — життя 

під п’ятою «найвеличнішої 
імперії» сьогодення — на влас-
ній шкурі відчувають мешканці 
тимчасово окупованих тери-
торій. У захоплену Маріуполі 
воно нагадує справжнє гума-
нітарне пекло. У соцмережах 
з’являються світлини зі сти-
хійних базарчиків, на котрі 
маріупольці, як у радянський 
фільмах про війну, виносять 
з дому все, що можна продати, 
аби купити хоч щось із продук-
тів. У хід ідуть навіть сувенірні 
чашки у жовто-синіх кольорах, 
яку власниця, зважаючи на 
дарчий напис, отримала на 
конкурсі українських педагогів.

Маріупольці змушені боро-
тися за гуманітарку через 
відсутність іншого джерела 
їжі. Цитуємо пост із соцмереж 
однієї з місцевих мешканок: 
«Спочатку запис в чергу, яка 
на два-три дні вперед. Але 
черга — не гарантія. В день 
«черги» маєш добігти в числі 
перших 300 щасливчиків 
вже в живу чергу. Потім тебе 
тримають на спеці, як худобу 
в загоні. Без води і можливості 
її набрати. Потім, якщо пощас-
тило, — отримаєш щось, що 
дуже поганої якості і без холо-
дильників швидко зіпсується. 
День-два — і маєш бігти по колу 
пекла гуманітарки знов».

Отак над людьми відверто 
знущається «руський мір», 
цинічно називаючи свої дії 
«асвабаждєнієм». Звільнили 
людей від нормального життя 

і наразі вони на межі вижи-
вання та витримки.

Натомість рашистська влада 
пропонує місцевим мешканцям 
буквально працювати за їжу. 
Окупанти не змогли набрати 
на роботу в комунальні служби 
достатню кількість співробіт-
ників із зарплатою 10 тис. руб. 
на місяць. Головне управління 
розвідки міністерства оборони 
України повідомляє, що нато-
мість ворог знизив обсяги так 
званої «гуманітарної допомоги», 
яка забезпечувала мінімаль-
ний об’єм продуктів для вижи-
вання і пропонує людям іти у 
«волонтери». Анонсується, що 
головним їхнім завданням стане 
прибирання завалів на вули-
цях та похорон тіл у братських 
могилах. В якості винагороди 
пропонується «доступ до їжі».

Минулого тижня у тимчасово 
окупованому Херсоні вороги 
спробували роздати російські 
паспорти. Попри той факт, що 
«добровольцям» до паспорту 
додавалися ще й 10 тисяч рублів 
«винагороди», за документом із 
двоголовою куркою на обкла-
динці прийшло аж 23 бажаючі. 
Це на 300-тисячне місто. Серед 
зрадників традиційно пред-
ставники ОПЗЖ — сумнозвісно 
відомий і самопроголошений 
мер Сальдо, очільник місцевого 
осередку партії Шарія та місцеві 
«держслужбовці» з родичами. 
А на день росії в соцмережах 
з’явилося фото зі «святкувань» 
у центрі Херсону. На ньому — 
сцена, прикрашена кульками 

в кольорах російського «аква-
фрешу», артисти і нуль глядачів.

Попри знущання окупан-
тів, відверті заяви про ство-
рення «Таврічєской губєрнії» 
і приєднання до росії, наші 
земляки на тимчасово окупо-
ваних територіях продовжують 
чинити спротив. А невідомі 
партизани доводять, що Хер-
сонщина, тимчасово окуповані 
райони Миколаївської та Запо-
різької областей, Донбас — це 
Україна!

Кумедний петрушка,  
або Як вляпатися в історію

Путін виліз на люди на 
зустрічі із нібито молодими 
бізнесменами, котрі радше 
нагадували співробітників 
ФСО (федеральної служби 
охорони). Відразу ж заявив, 
що грошей ні підтримку 
молодіжного підприємни-
цтва у країні цього року немає 
(і чого ото б?). Натомість довго 
просторікував про російську 
імперію, порівнював себе із 
імператором Петром І та 
прямим текстом говорив 
про те, що він має віднов-
лювати імперію і збирати 
землі. Власне, цим в Україні 
й займається.

«Путін заявив, що Петро 
І розширював території 
російської імперії, і він, Вова 
перший, теж має це робити. 
Що, мовляв, Петро І забирав 
у рідну гавань споконвіку 
слов’янські землі і путін 
забирає, — написав у своєму 
блозі відомий фінансист та 
аналітик Сергій Фурса.  — 
Іще  до  початку війни 
говорили, що  це єдине, 
що  може раціоналізувати 

його напад на Україну. Так 
і сталося. Що  ж, увійти 
в історію путіну не вдасться, 
а вляпатися — аж надто.

Трохи переплутав путін 
століття. Кілька сотень 
років раніше,  може,  така 
логіка і спрацювала  б. 
А зараз не дуже. Хоч і каже 
путін, що за 350 років нічого 
не змінилося. І був Петро 
І, що  став першим імпе-
ратором і створив імпе-
рію, прорубавши  «вікно 
в Європу», модернізував 
відсталу азійську державу 
дикими азійськими мето-
дами. І буде вова, перший 
і останній, що цю імперію 
поховав, що  закрив вікно 
в Європу і поставив імперію 
на шлях деградації (імпорто-
заміщення). Туди їй і дорога. 
російська імперія — імперія 
минулого, зомбі, що  ата-
кує сучасний світ. Імперія, 
що  бореться із сьогоден-
ням і майбутнім, ховається 
в шкаралупу минулого, де все 
було простіше, зелена трава, 
дерева великі».

Всі маски перед світом 
зірвано, бо минулого 
тижня бункерний 

карлик нарешті назвав речі 
своїми іменами. Маячня про 
«захист ЛДНР», «спецопе-
рацію із денацифікації та 
демілітаризації», «біолабо-
раторії» з бойовими блохами 
верхи на бойових голубах 
закінчилася. Минулого тижня 
путін таки заявив, що мета 
війни проти України  — 
захоплення територій та 
розширення імперії. Сталося 
це якраз, коли російський 
Санкт-Петербург приймав 
черговий нібито міжнарод-
ний економічний форум. 
Список учасників дійства 
був засекречений. Росіяни 
пихато пояснювали це тим, 

що відомі бізнесмени не 
хочуть «світитися», аби через 
участь у форумі не потрапити 
під санкції.

Щоправда, знаючи, як 
роспропаганда вміє мані-
пулювати інформацією, 
виникають сумніви щодо 
поважного представництва 
у цьому форумі. Тим більше, 
що напередодні уряд США 
заявив: американські ком-
панії не братимуть участь 
у цьому дійстві і закликав 
інші держави та бізнеси 
долучитися до бойкоту. 
Прес-секретар Держдепу 
Нед Прайс зауважив, таке 
рішення необхідно для того, 
щоб показати Кремлю, що 
ніхто не вестиме бізнес 
з країною-агресором, поки 

російські війська знищують 
Україну. Хоча прізвища дея-
ких «поважних» учасників 
форуму таки в пресу просо-
чилися. Серед них — пред-
ставник невизнаного у світі 
уряду Талібану Джамал Насір 
Гарвал та терористи із ЛДНР. 
Як то кажуть, ідеальні гості 
для країни-терориста, котру 
з днем росії привітали Пів-
нічна Корея, Узбекистан із 
Вірменією та пара арабських 
країн. Увесь цивілізований 
світ промовчав. Або завуа-
льовано чи навіть відверто 
«в лоба» в стилі української 
дипломатичної щирості 
бажав програшу у війні.
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ВІЙНА

… і куди витратять 
надлишки 
обласного бюджету

Питання про Музей радян-
ської окупації цілком можуть 
розглянути на найближчій 
сесії обласної ради, що відбу-
деться на початку липня. На 
ній депутати перерозподілять 
кошти обласного бюджету 
на медицину та територі-
альну оборону. За словами 
Олександра Біленького, нині 
планується перевиконання 
бюджету на 127% у зв’язку 
зі збільшеною рентною пла-
тою та збільшеного податку 
на ПДФО.

Кошти медицині особливо 
потрібні, адже нині система 
охорони здоров’я Полтавщини 
перевантажена, оскільки 
чимало переселенців та меш-
канців інших регіонів ліку-
ються у медзакладах нашої 
області. «У Харкові не працює 
онколікарня. У Сумах не пра-
цює онковідділення. Людей 
дуже багато. У нас тільки 
у день додатково лікуються 
70 осіб в онколікарні», — про-
коментував голова ОВА Дми-
тро Лунін.

Частину коштів планують 
спрямувати на закупівлю 20 
дронів для військових та на 
встановлення нових камер 
системи «Безпечна Полтав-
щина». Їх хочуть облашту-
вати на північному напрямку 
області й витратити біля 30 
млн грн.

Попри війну в громадах 
області вже почали ямковий 
ремонт. На сьогодні роботи 

стартували у перших 10 гро-
мадах. Згодом ремонтники 
мають вийти на автошляхи 
у половині громад області. 
Освітяни Полтавщини, пори 
те, що навчальний рік закін-
чився лише нещодавно, роз-
почали підготовку до нового 
навчального року. У вересні 
за парти мають сісти майже 
13 тисяч «першачків». Не зва-
жаючи на війну, в області нині 
відновили роботу 35 дитсад-
ків. Життя триває, як і наша 
боротьба у цій війні за незалеж-
ність і за існування України. 
І головне у ній — допомагати 
нашим доблесним котикам 
із ЗСУ, зберігати віру в них 
і власний спокій.

Настя ТОПОЛЯ

За що зрадник землякам погрожував…

Зважаючи на те що коять 
росіяни на окупованих 
територіях, гасло «Геть 

від Москви» набуває нових 
сенсів, а спроби українців 
відкараскатися від усього, що 
пов’язує нас із руським міром 
і совком, цілком природні. Тоді, 
як рашисти змінюють назви 
захоплених населених пунктів 
на російські і встановлюють 
наново склеяні пам’ятники 
діячам радянської доби, 
українці розпочали новий 
етап декомунізації. А після 
порівнянь бункерного діда 
із Петром І намагаються 
позбутися і від імперських 
символів, що нагадують про 
поневолення України. Як 
у випадку із Полтавою, котру 
росіянці так люблять нази-
вати містом слави російської 
зброї, натякаючи на перемогу 
у Полтавській битві 1709 року. 
Зараз у Полтаві символіч-
ненько запакували у чорний 
пластиковий пакет пам’ят-
ник Петру І. Тому самому, що 
після Полтави втопив у крові 
Запорізьку Січ і гетьманську 
столицю Батурин. Тепер його 
планують заховати подалі від 
людського ока в експозиції 
музею Полтавської битви. Про 
це зауважив і голова обласної 
ради Олександр Біленький. 
До слова, на території Поля 
полтавської битви цілком 
може з’явитися нова музейна 
установа  — Музей окупації 
радянської доби. Олександр 
Біленький запропонував 
не руйнувати пам’ятники 
радянської доби, що лиши-
лися в громадах області, 
а зібрати їх в одному місці, 

щоб вони несли інформацію 
про радянський тоталітаризм. 
Новий музей матиме статус 
комунального підприємства. 
Про це він розповів в інтерв’ю 
«Громадському радіо»: «Я би 
звернувся до істориків, які 
б порадили у який спосіб 
переформатувати цю істо-
ричну спадщину. На останній 
президії обласної ради я вніс 
пропозицію створити музей 
окупації радянської доби. Щоб 
усе, що є у громадах, пам’ятки 
та пам’ятники, зібрати 

в одному місці. Наприклад, 
у Ризі є такий музей. Щоб не 
руйнувати, а показувати, як усе 
було: тоталітаризм радянської 
доби і те, що нині є».

Ідея слушна і правильна, 
зважаючи на те, як підгоріло 
в Москві у головного зрадника 
країни і нашого, прости Боже, 
земляка Іллі Киви. Той у Москві, 
куди чкурнув, аби лизати 
путінські чоботи, аж сходив 
піною і погрожував зіпсувати 
Олександру Юрійовичу життя, 
а заодно і всім землякам. Олек-
сандр Біленький йому відповів 
на своїй сторінці у Фейсбук: 
«Моя ініціатива, щодо ство-
рення у Полтаві щось на кшталт 
Музею окупації радянського 
періоду — відразу отримала 
«відгук» від ватної частини 
містян. Виявляється, і такі 
зараз є. А тут ще й Ілля Кива 
вирішив понатякати мені за 
наслідки. Друзі, коли є такий 
шалений супротив — значить 
вірно рухаємось! Робочу групу 
щодо утворення Музею вже 
затверджено».

Про ІПСО та американські HIMARS
« М и  м а є м о  с п р а в у 

з абсолютним злом. І ми не 
маємо іншого вибору, ніж іти 
далі. Звільняти всю нашу тери-
торію. Вибивати окупантів 
з усіх наших областей. І хоча 
зараз ширина фронту — уже 
понад дві з половиною тисячі 
кілометрів, відчувається, 
що стратегічна ініціатива — 
все ж за нами, і  — заявив 
у понеділок у щовечірньому 
зверненні Президент України 
Володимир Зеленський. — Ми 
прийдемо в усі наші міста — 
Херсон, Мелітополь, Маріу-
поль, Енергодар, ми прийдемо 
в усі наші села, у яких поки 
що немає нашого прапора. 
Немає на адміністративних 
будівлях, хоча українських 
прапорів там, я впевнений, 
дуже багато — просто у людей, 
просто вдома. І ми їх уже 
бачили, коли люди протес-
тували проти окупантів. І ми 
їх ще побачимо — побачимо 
всюди, коли повернемось… Ми 
відбудуємо все, що зруйнували 
окупанти. Від Волновахи до 
Чорткова. Бо це — Україна. І це 
на нашу долю випало повер-
тати й укріплювати».

У цій боротьбі Україна не 
сама, попри спроби росіян 
посварити із партнерами по 
міжнародній коаліції. Минулого 
тижня російські спецслужби 
через усе тих же корисних іді-
отів у ЗМІ та серед вітчизняних 
політиків «качали» історію з Джо 
Байденом та нашим Офісом пре-
зидента. Глава Білого Дому на 
зустріч із виборцями в одному 
зі штатів нагадав, що попере-
джав Зеленського про ймовірне 
російське вторгнення, а той не 
прислухався. Це було сказано 
для внутрішнього споживача, 
проте вороги України потягли 
висловлювання у наш інформа-
ційний простір і почали гойдати 
ситуацію. Офіс президента не 
змовчав, відповів, що до попере-
джень прислухалися і навпаки — 
просили запровадити проти 
росії попереджувальні санкції, 
аби не допустити вторгнення. 
Росіянці це все смакували, 
качали гойдалки, закидали 
українське суспільство «дезою» 
про те, що «ну все, американці 
не дадуть нам зброї». Риску під 
усім цим поставила посол США 
в Україні Бріджит Брінк, котра 
вкотре наголосила, що її країна 

залишається поруч із Украї-
ною у справедливій боротьбі 
з агресором. Для чого говоримо 
про це детально? Щоб ще раз 
нагадати, що таке ІПСО і що 
ворог не спить. Тому заради 
міцності і без того розхитаної 
нервової системи, не рефлек-
суйте на всі новини, особливо 
про зраду. І не купуйтеся на 
новини з прізвищами невідомих 
нібито американських генера-
лів, котрі пророкують перемогу 
росіянам. Чи невідомим екс-
пертам, котрі минулого тижня 
вкидали «качку», що китайська 
делегація нібито вийшла із залу 
під час виступу Володимира 
Зеленського на азійському саміті 
з безпеки Shangri La Dialogue.

До слова, американці опри-
люднили інформацію щодо 
нового пакету військової допо-
моги на $1 млрд для України. 
У ньому 6500 протитанкових 
комплексів та півтори тисячі 
ПЗРК Stinger, 20 тисяч про-
титанкових гранатометів, 108 
гаубиць М777, 220 тисяч сна-
рядів калібру 155 мм, 121 без-
пілотник Phoenix Ghost та 700 
дронів-камікадзе Switchblade, 
200 бронетранспортерів М113, 

сотні Humvee, чотири системи 
HIMARS (навчальні), 20 верто-
льотів типу Мі-17.

Найближчим часом очі-
кується ще один пакет на 
$7 млрд, де будуть десятки РСЗВ 
HIMARS. «США готові сприяти 
забезпеченню України зброєю, 
яку вона просить. США готові 
надати все й допомогти Україні 
досягти успіху», — зауважив 
глава Пентагону Ллойд Остін 
у відповідь на запитання, чи 
готовий Захід забезпечити 
запити України, зокрема, на 
ще одну тисячу гаубиць та 300 
систем РСЗВ.

Він підкреслив, що не лише 
Сполучені Штати налашто-
вані суттєво допомогти Укра-
їні, а й багато партнерів по 
всьому світу. І запевнив, що 

США й інші країни продов-
жать докладати зусиль, щоб 
у найкоротші терміни доста-
вити в Україну якомога більше 
підтримки та допомогти ЗСУ 
досягти успіху. Остін заува-
жив, що цього тижня Сполу-
чені Штати втретє скличуть 
Контактну групу з питань 
оборони України (так званий 
«Рамштайн-3»), яка, за його 
словами, лише збільшує кіль-
кість своїх членів.

«Ми заслухаємо безпосе-
редньо українських лідерів 
на чолі з Олексієм Резніковим 
та попрацюємо над тим, щоб 
активізувати наші спільні 
зусилля на виконання пріо-
ритетних вимог України щодо 
оборони її власної території», — 
зауважив глава Пентагону.
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ЗІРКА НОМЕРУ
Микола СЄРЬГА: «Нам потрібні вчинки,  
які додають віри в те, що ми не помремо 
за свою країну, а будемо жити за неї до кінця»

Ра д і о п р о г р а м а 
Олександра Біленького 
«Вінілосховище» знову 

«на зв’язку» з цікавими, неорди-
нарними і зірковими гостями. 
Минулої п’ятниці в форматі 
радіоспілкування відбулася 
мегапозитивна і цікава розмова 
з українським музикантом, 
телеведучим і актором, а нині 
й захисником України Миколою 
Сєрьгою.

Колю, як його зазвичай нази-
вають фоловери, знають як спів-
ведучого телепрограми «Орел 
і Решка», учасники «Фабики 
зірок», «Сміх без правил» та 
кількох інших телепроектів.

Після повномасштабного 
вторгнення рф до України 
Микола Сєрьга розвіяв мрії 
російського президента-дикта-
тора путіна про те, що в Одесі 
його війська зустрічатимуть 
із хлібом-сіллю. І з товаришем 
записав новий варіант пісні 
про Костю-моряка:

«На кораблях володя путін, 
В  Одесу надіслав десант 
А  ми  його на  дно опустим 
І тут займеться ним рапан»…

Р о з м о в у  в е д у ч о г о 
з ексклюзивним гостем «на 
зв’язку» про війну, захист Бать-
ківщини, ситуацію в Одесі-Мамі, 
творчість і ще багато цікавого 
читайте далі.

О. Біленький: Вітаю! 
І дякую, що знайшли для нас 
час. Ви змінили своє амплуа 
з мандрівника на однострій 
ЗСУ. Як Вам служиться? В якому 
Ви роді військ і чи відчуваєте 
особливе ставлення команди-
рів до себе.

М. Сєрьга: Давайте по 
порядку. Як служиться? Та 
цікаво. Це зовсім інший рід 
занять на відміну від того, що 
я раніше робив до цього. Щодо 
роду військ не можу говорити 
про це. Щодо особливого став-
лення… Звісно мене впізна-
ють. Я служу не лише в своїй 
частині. Я час від часу їжджу 
з концертами для підтримки 
бойового духу в інші частини. 
І там звичайно, коли я туди 
приїжджаю не в першу чергу 
як військовослужбовець, а як 
артист, той кого вони знають 
з телевізора, то там ставлення 
інакше. А коли це стосується 
служби чи якихось військових 
питань, то звісно ніяких побла-
жок немає.

О. Біленький: Я розпочну 
з запитання, яке спершу хотів 
поставити в кінці. Я дивився 
ваші передачі. Звичайно не 
спеціально перед програмою. 
Чув деякі Ваші пісні. Раніше 
вони, як і ваше спілкування 
були російськомовні, що 
змінилося, бо зараз ви гарно 
говорите українською? Чи 
справді стереотипи ламаються 
під час війни чи можливо Ви 
підлаштовуєтеся під мене?

М. Сєрьга: Ні, я взагалі не 
підлаштовуюся ні під кого. Мова 
з якою я ріс була російська. На 
цій мові я писав вірші, багато 
читав. Тому словниковий запас 
у мене більший у російській. 
Зараз мені подобається вивчати 
українську мову. У мови 
дуже багато функцій. Одна 
з головних — передавати інфор-
мацію. Якщо мені треба буде 
щось швидко передати — я не 
буду думати якою мовою мені 
це зробити. Але зараз я можу 
дозволити собі розмовляти 
українською, підбирати слова, 
купатися в цьому.

Це відкриває мені нові мож-
ливості, окрім спілкування 
українською ще й написання 
віршів, пісень. Відкриває нові 
грані у мисленні і творчості. Тож 
я відкриваю себе в українській 
мові, а українську мову у собі. 
А як воно буде потім не знаю.

О. Біленький: Дуже цікаво 
і приємно слухати Вашу укра-
їнську. Хочу запитати про пер-
ший день війни, 24 лютого. 
Яким він Вам запам’ятався? 
Був страх?

М. Сєрьга: Звичайно. І не 
тільки 24-го. Страх був ком-
паньйоном і в інші дні. Перший 
тиждень це був стрес. Зовсім 
було нічого не зрозуміло в житті. 
Через день я вже пішов до ЗСУ 
і мені видали зброю — автомат. 

І потім вже зі знанням почав 
відступати страх. Поступово, 
коли почав вивчати як кори-
стуватися зброєю, як нести 
патрулювання. Чим більше 
з’являлося знань тим менше 
ставало страху.

Зараз я — у відрядженні. 
Навчаюся на снайпера. І чим 
більше я вивчаю цю справу, 
ти менший страх війни. З’яв-
ляються алгоритми дій. Бо 
одного лиш бойового духу не 
достатньо щоб вести бій.

О. Біленький: Про бойовий 
дух справді можуть розказати 
лиш ті хто був чи є на передо-
вій або в лавах Збройних сил 
і розуміються на військовій 
справі. І хоч я відслужив в армії 
2 роки, але зараз відчуття 
страху і не розуміння того, 
що там відбувається присутнє.

Війна вплинула на кожного 
по різному в психологічному 
плані. Хтось відразу поїхав 
за кордон, хтось залишився, 
хтось зробив такий достойний 
вчинок як Ви — вступив до 
лав ЗСУ. Які зміни в собі ви 
відчуваєте з точки зору сві-
тогляду. Я питаю не зокрема 
про війну, а взагалі те, що було 
до війни і те, що є зараз. Чи 
змінилися ставлення до людей, 
історичних фактів, які колись 
були постулатами, а зараз не 
мають значення?

М. Сєрьга: Так. Дуже багато 
змін. Дуже багато. І вони три-
вають. По перше — це зміни 
в світогляді і в відчуванні 
себе. Бо коли ти зустрічаєшся 
з великою кризою, страхом 
смерті і чим ближче ти до 
нього знаходишся в тобі ста-
ється багато змін. Знаходиться 
щось не важливе. Акценти 
розставляються на речах, які 
раніше були звичайними, 
повсякденними. Це спілку-
вання, це твоя незалежність. 
Бо, коли ми знаходимося 
у цивільному житті, ми дуже 
багато делегуємо функцій на 
гаджети, на новини. Якщо 
треба кудись дістатися — ми 
вмикаємо навігатор. Хочемо 
щось порахувати — користує-
мось калькулятором. Постійно 
за нас щось робили різні люди 
і пристрої. А в армії ти вчишся 
робити все сам. І ти розумієш, 
що твій мозок розслабля-
ється. У мене було заняття 
з топографії і в один момент 
я зрозумів, що забув як ділити 
і множити у стовпчик. Я забув… 
Хоча в мене завжди були гарні 
оцінки з вищої математики, 
у мене мама математик. І я 
почав заново вчити. Ти розу-
мієш, що коли треба розраху-
вати маршрут у тебе може бути 
з собою лише голова і компас. 
І від твоєї помилки може зале-
жати життя твоє і батальйону. 
Раніше ці дії з математики 
здавалися дрібницями. Для 
чого? Є ж калькулятор. Тож 
треба пам’ятати, що кожна 
маленька зміна приводить за 
собою великі зміни.

О. Біленький: Доволі філо-
софськи. Я оце теж заду-
мався чи вмію я помножити 
в стовпчик двозначні чи 
тризначні числа, але Ви так 
розклали по полицях, доволі 
серйозно і наскільки це важ-
ливо знати і наскільки це 
важко людям, які ніколи не 
були в лісі і не орієнтувалися 
на місцевості. Я бажаю бути 
першим і бути найкращим.

Наступне запитання стосу-
ється Одеси. Звісно Одеса — 
в зоні ризику. Яка найгаря-
чіша ситуація була у Вас? 
Звісно якщо взагалі можна 
розповідати.

М. Сєрьга: Це було спец-
завдання по захопленню ДРГ. 

І я був приманкою. Далі поки 
що без деталей.

О. Біленький: Ого! Та цього 
вже достатньо. Розумію 
наскільки це серйозно. Слава 
Богу, я так розумію що все вже 
відбулося.

М. Сєрьга: Це той момент, 
коли ти розумієш, що від тебе 
теж багато чого залежить і від 
твоєї поведінки. У Миколаєві 
ми забирали 2 «швидкі» і саме 
той район, де ми їхали, обстрі-
лювали артилерією. Це була 
постапокаліптична картинка, 
коли ми їдемо на «швидкій» 
з мигалками по зустрічній смузі 
і тривога лунає і вибухи. Це 
дуже додає адреналіну. А що 
стосується тієї операції, про 
яку я раніше сказав, це зовсім 
інші відчуття.

О. Біленький: У війни 
справді є різні відчуття. І про 
одні з них Ви розповіли. Окрім 
того у нас є запитання в чаті 
радіо. Я його об’єднаю з тим, 
яке хочу поставити я. Воно 
ніби політичне, але не про 
політику. Як ви ставитеся до 
надання громадянства України 
ліберальним російським жур-
налістам. Їх прізвища відомі. 
І остання новина, що мільяр-
дер Фрідман, який є власником 
Альфабанку веде перемовини. 
Можливо це «утка». А от про 
Овсяннікову які думки.

М. Сєрьга: Я на цю тему 
багато говорити не можу. Я не 
дуже слідкував за Овсянні-
ковою. Не можу сказати на 
скільки вона корисна країні 
і наскільки вона чесна. А про 
Невзорова скажу, що я його 
поважаю і дав би йому гро-
мадянство. Я за ним слідкую. 
Після повномасштабного 
вторгнення він виступив на 
підтримку України. Але йому 
було що втрачати, але він все 
поставив на кону. Я вірю, що він 
від чистого серця, що в нього 
є духовний орієнтир. Людина 
такого масштабу як Невзоров 
додає віри і мені особисто. 
Іноді потрібні вчинки зі сто-
рони, які додають віри, в те, 
що ми не помремо за свою 
країну, а будемо жити за неї 

до кінця. В перший тиждень 
я справді орієнтувався на його 
прогнози. Він дуже добре знає 
цю «кухню». Але це моя суб’єк-
тивна думка.

О. Біленький: У нас схоже 
розуміння ситуації. Хоча осо-
бисто для мене лише одиниці 
достойні українського гро-
мадянства. Є така приказка: 
«російська ліберальна ідея 
закінчується там, де розпочи-
нається українське питання». 
На цьому питанні ставимо 
маленьку крапочку. Скажіть 
наскільки вистачає сили 
після чергувань, відряджень 
займатися волонтерством, 
спілкуєтеся з людьми. Я бачив 
відео, де ви здаєте кров.

М. Сєрьга: Так. Я поїду ще 
наприкінці цього місяця зда-
вати. У мене дуже рідкісна 
група — 4 з негативним резу-
сом. І її завжди не вистачає. 
Мотивує розуміння того, що 
чим більше ти працюєш тим 
більше ти в безпеці.

О. Біленький: Ви дуже 
достойний мотиватор. Вас 
зараз дивиться вся Полтав-
ська область і навіть більше. 
Наших слухачів і глядачів 
цікавить питання як ви ста-
витеся до колег «по цеху», які 
зробили не такий вибір як 
Ви? Або мовчать, або вдають, 
що нічого не відбулося, або 
продовжують виступати за 
гроші в рф.

М. Сєрьга: Я про них не 
думаю. Час обмежений. 24 
години на добу дуже мало, щоб 
все встигнути. Мій вибір — на 
користь тих, хто робить хороші, 
сильні, порядні вчинки… Після 
війни все буде інакшим, і я 
буду інакшим. Що буде після 
перемоги побачимо…

М. Біленький: Дякую за 
цю розмову. Сьогодні у нас 
була можливість побачити 
вас зовсім іншим ніж по 
телевізору. Повертаємося до 
того, що Україна обов’язково 
переможе. Дякую Вам, що ви 
ЗСУ, бережіть себе!

Юлія ГРІНЧЕНКО

“Якщо мені треба 
буде щось швидко 
передати — я не 
буду думати якою 
мовою мені це 
зробити. Але зараз 
я можу дозволити 
собі розмовляти 
українською, 
підбирати слова, 
купатися в цьому.
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ЗНАЙ НАШИХ

Влад РАДЧЕНКО: «Коти не п’ють кави тільки тому, що ніхто 
не підібрав і не запропонував їм правильний сорт»
Італійці люблять каву міцну 

й густу, мов нафта, у темному 
обсмажуванні, що відкри-

вається смаком справжнього 
й дорогого гіркого шоколаду. 
Українці віддають перевагу 
характерному середньому обсма-
жуванню, котрий Влад Радченко 
вгадує, навіть якщо наші уміль-
ці-обсмажувальники запаковують 
її в імпортну пачку. Коли спілку-
єшся з ним про каву, здається, що 
він знає про головний енергетик 
планети все. Такий собі кавовий 
сомельє. Можливо, за кольором 
і смаком із зав’язаними очима він 
і не зможе відрізнити, на якому 
із сонячних пагорбів Перу чи 
Нікарагуа вирослі ті чи інші кавові 
зерна, але точно зможе підібрати 
саме ваш сорт кави. Якщо скажете, 
чого саме очікуєте від тонізуючого 
ранкового напою — кислинки чи 
гірчинки, рівень інтенсивності 
та міцності, нотки смаку. Влад 
Радченко жартує, що коти не 
п’ють кави тільки тому, що ніхто 
не підібрав і не запропонував їм 
правильний сорт.

Кава не була 
улюбленим напоєм

Хлопчина із математичним 
складом розуму насправді не був 
фанатом кави. Принаймні, на 
зорі своєї юності, коли навчався 
у решетилівській гімназії. На 
горизонті вже виднілася Пол-
тавська політехніка й таємнича 
спеціальність «економічна 
кібернетика». Її Влад обрав за 
наполяганням та рекомендацією 
сусіда і доброго друга, котрий 
на той момент вже освоював цю 
професію у столичному авіацій-
ному виші. Влад розповідає, що 
на той момент не думав ні про 
каву, ні про торгівлю, економічну 
кібернетику обрав, бо професія 
вдало поєднувала дві галузі, що 
цікавили випускника матема-
тичного класу — економіку та 
комп’ютери. Та й культура спожи-
вання кави в Україна на початку 
2000-х аж ніяк не сприяла, щоб 
розглядати продаж ароматних 
зерен, як можливу власну справу. 
Країна тоді пила не найкращу 
розчинну каву. Заварений в турці 
напій Влад Радченко вперше 
скуштував у друга. Щоправда, 
після тієї дегустації кава все ж не 
стала напоєм із розряду «маст хев» 
і особливої любові не викликала.

Заварену в чашці каву, спро-
бував у архітекторів, з якими 
мешкав в одному студентському 
гуртожитку. Архітектори — люди 
творчі, вночі не сплять, творять. 
Аби прогнати сон із дрімотою, 
в чашці заварювали густу й міцну 
каву. Під час довгих нічних роз-
мов та посиденьок, смакуючи 
приготований друзями напій, 
відмітив для себе: а кава у чашці 
таки цікавіша за розчинну.

Наступні сім років після 
випуску з університету Влад 
Радченко працював у видавництві 
«Асмі». Одним із його керівників 
був Олексій Петренко, знаний 

у Полтаві колекціонер та поціно-
вувавч мистецтва. Завдяки йому 
Влад перезнайомився зі всіма 
полтавськими художниками. 
Через оцю можливість спілкува-
тися із творчими і непересічними 
особистостями юнак і лишався 
довго у видавництві. Робота 
була цікавою та й зарплатню 
на той час отримував доволі 
пристойну. Та за сім років настав 
той момент, коли Влад Радченко 
відчув, ніби у власному профе-
сійному розвитку вперся в стелю 
й життя побігло по замкненому 
колу. «У видавництві запустили 
ротацію — почали друкувати 
полтавські газети. Якось потрапив 
на неї, на заміну — і ясно побачив 
власну рутину. Оцей конвеєр, 
який буде йти, доки не злама-
ється. Захотілося змін у житті. 
Дружина запропонувала відкрити 
власну справу», — згадує Влад.

Перший внесок 
у бізнес зробив 
колишній директор

Пр о е к т  п і д  н а з в о ю 
«kavapoltava» народився у голові 
Влада ще коли той працював 
у видавництві. Якось відвідував 
тренінг, котрий на запрошення 
Полтавського молодіжного біз-
нес-клубу проводили експерти 
з Дніпра та Києва. Тоді під час 
дводенного практикуму презен-
тував свою ідею кавового бізнесу. 
Тренери з подивом запитали, 
а чого той цим не займається, 
адже має готову й успішну біз-
нес-модель. Насправді, Влад 
на той момент уже мав досвід 
перших продажів — підторгову-
вав імпортними станками для 
гоління. Це був перший товар, 
який спробував продати та, як 
сам говорить, пристрасті у цьому 
не відчув. Не було характеру 
і родзинки. Коли далі шукав товар 
на продаж, натрапив на цікаву 
каву, яку продавали столичні 
обсмажувальники. Такий собі 
дегустаційний сет: у валізці — 
8 сортів кави у зерні з різних 
країн світу. «І лише після того, 

яка сам продегустував усі сорти, 
сам заварив каву і скуштував — 
спрацював якийсь вимикач: 
оце моє, — посміхається Влад 
Радченко.

Про те, що планує звільнитися 
і розпочати власну справу, Влад 
попередив директора. Адже мав 
закрити всі розпочати проекти, 
тож звільнення затяглося на 
декілька місяців, бо йшлося про 
макетування книг до друку. Тобто 
мав час, аби обдумати цей крок 
у невідомість. Зізнається, що 
після 7 років найманої праці, 
коли ти просто приходиш в офіс, 
робиш свою роботу невідомість 
лякала. Не було, в кого запитати 
поради, зокрема, й про кредит 
на відкриття справи. Та світ не 
без добрих людей — перший 
внесок у бізнес Влада зробив 
його колишній директор Олексій 
Петренко. Відпустив, сказав, що 
все розуміє, і позичив 10 тисяч 
гривень. Влад поїхав до рідної 
Решетилівки, за місцем прописки 
зареєструвався як приватний 
підприємець. Офіс знайшов 
у Полтаві, на вулиці Пушкіна, 
42. У той перший місяць роботи 
в офісі стояв самотній стіл, пара 
стільців і полиця, на якій розмі-
стився увесь скарб — 8 кілограмів 
кави в зернах. Власну справу 
розкручував затято: пропонував 
каву, навідуючи офіси, заходив 
у ресторани. Зараз посміхається, 
бо усвідомлює, яким дивакуватим 
виглядав тоді, коли приходив із 
пропозиціями у ресторан, де за 
тиждень «випивали» кави більше, 
ніж він міг запропонувати. Та 
наполегливість давала резуль-
тати — з’являлися великі клієнти, 
так би мовити «бюджетоутворю-
ючі». Потім так само «відпадали», 
бо це бізнес, дитинко, й нічого 
вічного не буває. Бізнес-тренери 
з Дніпра, з якими й досі тримає 
контакт, пояснювали: якщо ти 
будеш плакати за кожним втра-
ченим клієнтом, то не зможеш 
далі існувати. Клієнтів має бути 
багато — великих і маленьких, 
з царини бізнесу і звичайних міс-
тян, котрі купують пачку кави на 
пару тижнів. Почали розширювати 

клієнтську базу й асортимент. 
У продажу з’явилися чаї й сиропи, 
коктейльна група, котра в літній 
сезон навіть популярніша за каву. 
Так що «kavapoltava» — це не 
лише про каву.

Кав’ярня поза планом
А потім з’явилася кав’ярня. 

Вона була у планах, але пізніше. 
Та працівники сусідніх офісів, 
мов миші на сир, пішли до 
Влада на запах свіжозмеленої 
і свіжоприготовленої кави, коли 
той поставив собі кава-машину. 
Раз зайшли «на вогник», вдруге, 
а потім запропонували, а чому 
б тому не продавати каву. За місяць 
у офісній будівлі вже всі знали, де 
можна придбати і випити смачну 
каву. З часом ті, хто виходив на 
перекур чи подихати свіжим 
повітрям, стукали у вікно офісу 
на першому поверсі й просили 
подати чашку кави. Потім Влад 
запросив до себе на ранкову каву 
учасників акції «Велосипедом на 
роботу», що проходила в Полтаві. 
Поласувати кавою заїхав тодіш-
ній очільник міста Олександр 
Шамота. Зауважив, що добре 
було б зробити східці, аби від-
відувачі змогли піднятися до 
вікна за кавою. Після нетривалих 
бюрократичних процедур проект 
було схвалено містобудівною 
комісією: до віконця поставили 
східці, на вікні з’явилося меню — 
і почало рости. На запит клієнтів 
додали кавові напої з молоком, на 
літо в меню з’явився популярний 
«бамбл» — кава з апельсиновим 
соком та льодом. Круасани до 
кави — це теж на запит клієнтів, 
а ще батончики арахісового гри-
льяжу з родзинками та медом для 
любителів натуральних солодо-
щів від полтавського кондитера. 
Цієї весни до меню додалися 
крафтові горішки, які Влад замов-
ляє у переселенки з Харкова, що 
поселилася на час війни у Полтаві. 
Оголошення про те, що жінка готує 
печиво, знайшов у Вайбер-групі 
свого мікрорайону. Вирішив 
підтримати і дати можливість 
заробити кошти. З’ясувалося, що 
жінка — професійний кондитер 
і в рідному місті виготовляла 
справжні солодкі шедеври.

Гарячий комплімент 
захисникам

Нині біля віконця кав’ярні 
Влада Радченка чимало чоловіків 
у військових одностроях. Бійців 
ЗСУ та тероборони тут приго-
щають кавою безкоштовно. Ідея 
виникла ще до повномасштабного 
вторгнення, на початку лютого, 
коли суспільство лихоманило 
у передчутті чогось страшного 
й невідворотнього. Тоді Влад 
і вирішив поділитися із оборон-
цями частинкою тепла, зігріти 
хлопців гарячою кавою. Розумів, 
що першими, хто триматиме 
удар — локальний на Сході чи 
широкомасштабний — будуть 
наші військові. У перші дні бійці 

по каву не приходили, натомість 
каву купували цивільні, котрі 
лишали кошти на майбутнє на 
каву військовим. Влад згадує, 
як у перші тижні повномасш-
табного вторгнення Полтава 
спорожніла, блокпости — майже 
на кожному кроці. Чоловік відвіз 
дружину із донечками до батьків 
у Решетилівку. А сам щодня їздив 
до Полтави — носив хлопцям 
каву на блокпости, забезпечував 
кавою в зернах військкомати 
та волонтерів, віддав вільні 
кава-машини підрозділам ТрО. 
«Кavapoltava» приєдналася до 
волонтерського проекту Food 
полк, у рамках якого перераховує 
кошти на ЗСУ. «Хочеться, аби 
завтра нарешті прийшла пере-
мога і ми могли просто варити 
каву для захисників, як подяку за 
мир, — зізнається Влад. — Зараз, 
коли хлопці приходять по каву, 
намагаються за неї заплатити. 
Військові говорять: вам потрібно 
працювати, заробляти гроші, 
щоб тримати тил, щоб економіка 
працювала». Влад попереджає 
захисників, що за них вже запла-
чено, кав’ярня збитків не зазнає, 
бо клієнти вважають за честь 
«підвісити» каву для своїх захис-
ників — тобто заплатити наперед 
за ароматний напій для бійця.

Зараз у крамниці Влада 
Радченка понад 50 сортів кави. 
Є моносорти з різних країн, 
є добре знані торгові марки. 
Торік обсмажувальники кави 
із Західної України запропону-
вали запустити власний бренд. 
«Зробили дегустацію, вибрали 
декілька сортів, які сподобалися. 
Зараз під власним брендом є три 
позиції: стовідсоткова арабіка, та 
суміші — «делікато» і «класіко», — 
розповідає Влад. — До цих сортів 
ставлюся дуже ревниво, бо довго 
їх відбирав, хотів, аби саме наша 
кава сподобалася».

Власне, Влад зможе «підсадити» 
на каву навіть тих, хто ніколи її не 
пив. Але застерігає: якщо постійно 
пити один і той самий сорт, кава 
так кілограма після третього при-
їдається і втрачає у смакові, бо 
рецептори до нього звикають. 
Тому варто кардинально змінити 
сорт, щоб після повернення 
колишній улюбленець знову заграв 
такими ж неперевершеними 
відтінками смаку. Сам п’є кави 
багато — декілька чашок на день, 
проте віддає перевагу еспресо. 
«Відкрию таємницю: у еспресо 
менше кофеїну, ніж у американо. 
Бо еспресо заварюється 30 секунд 
у апараті, американо — 60. Звідти 
й більший вміст кофеїну — вива-
рилося більше. Тож стараюся 
пити більше еспресо: кофеїну 
менше, а смаку більше, оскільки 
води не стільки, як у американо. 
Зазвичай п’ю арабіку, але дуже 
люблю експериментувати із 
сортами. Фаворит — фірмова 
арабіка «kavapoltava», де поєднані 
три сорти кави. Це не тому, що 
вона наша, просто вона улюблена 
й викохана».

Настя ТОПОЛЯ
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ОГОЛОШЕННЯ
ПРИВАТНІ  
ОГОЛОШЕННЯ

Тел. (050) 675-07-36

КУПОН ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ
Текст оголошення

Телефон / Адреса
Скринька для прийому купонів розміщена за адресою:  
вул. Покровська 2/5. Книжковий кіоск, 1 поверх,  
торговий дім, де розташований магазин « Аврора».

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 оренду город 
10 сотих, виораний, 
безкоштовно (можна 5 сотих), 
район «Озеро».  
Тел. 066-853-45-73

ЖИВНІСТЬ
 ■ Куплю домашніх курчат. 

За вашу доставку оплатимо. 
099-062-48-93

 ■ Продам кізочку 5 місяці. Та 
козу дійну. Недорого. Село 
Лобачі. 050-98-31-891

 ■ Куплю кнура на м’ясо. 
095-91-46-497

 ■ Продам козу. Дійну.  
Молоко смачне, без запаху.  
Тел. 095-607-95-37

 ■ Куплю теля.  
Тел. 095-914-64-97

 ■ Продам дві дійні кози.  
Тел. 097-168-86-95

С/Г ПРОДУКЦІЯ
 ■ Продам кукурудзу суху, 

дрібну, 4,50 грн/кг.  
Тел. 095-835-67-41, 
097-865-71-07

 ■ Куплю кукурудзу на корм. 
Тел. 095-914-64-97

 ■ Продам козу дійну. Молоко 
смачне і без запаху.  
Тел. 095-607-95-37

 ■ Продам сіно лугове 
мішками, ботинки кирзові 
нові 43 р. Тел. 095-82-86-45

РІЗНЕ
 ■ Продам УД-2 бензиновий 

двухциліндровий двигун 
у робочому стані.  
Тел. 098-204-48-97

 ■ Продам будівельний 
газоблок новий, 20х30х60 два 
піддони, 50 штук у кожному. 
Тел. 066-326-72-58

 ■ Продам піаніно «Україна» 
в хорошому стані недорого. 
Тел. 066-681-17-30

 ■ Здам лєса будівельні (легкі) 
h=7м(7,5). Тел. 050-405-32-65

 ■ Віддам скло віконне 
(в рамах і окремо).  
Тел. 095-069-13-40

 ■ Продам українські хустки 
різнокольорові недорого.  
Тел. 2-36-27, 099-194-25-89

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. Виготовлення 
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

Сирник 
з полуницями

Для основи: 100 грам холод-
ного вершкового масла, 
порізати кубиками; 100 
грам  чищених, не солених 
фісташок (можна замінити 
будь-якими горіхами); 120 
грам борошна, 50 грам цукру

Для желе: 500 грам полу-
ниць (великі розрізати нав-
піл або на 4 частини), сік 
2-х апельсинів, 18 грам жела-
тину, 80 грам  цукру, 
2 гілки м’яти

Для сирного шару: 700 
грам домашнього сиру, змо-
лоти на м’ясорубці 3 рази, 
20 грам желатину, сік 1-го 
апельсина, 300 грам полуниць, 
150 грам цукрової пудри, 200 
грам  вершків 30%, добре 
охолодити.

Крім того: полуниці та 
м’ята для прикрашання

За день до приготування 
сирника спекти основу. Для 
цього духовку розігріти до 
190ᵒС. Всі інгредієнти для 
тіста помістити в чашу блен-
дера й збити до крихтоподіб-
ної консистенції. Роз’ємну 
форму 24 діаметром засте-
лити пергаментом й викласти 
тісто для основи й розрівняти, 
притискаючи пальцями 
до дна. Пекти, поки тісто 
пропечеться й трішки під-
рум’яниться, приблизно 10–12 
хвилин. Дістати основу для 
сирника з духовки й остудити, 
не виймаючи з форми.

Поки основа печеться, при-
готувати шар желе. Для цього 
у невеликий посуд помістити 
желатин та додати сік одного 
апельсина. Перемішати 
й залишити на 3 хвилини 
набрякати. В невеликий 
сотейник покласти полу-
ниці, цукор та м’яту. Довести 
на мінімальному вогні до 
кипіння, час від часу помішу-
ючи. Зняти з вогню, дістати 
м’яту й влити решту апельси-
нового соку. Добре вимішати. 
Додати набряклий желатин 
й мішати до повного роз-
чинення желатину. Вилити 
масу для желе у силіконову 
форму 20 см діаметром. 
Після вистигання, вставити 

в морозильну камеру.
Якщо такої нема, а є 

роз’ємна форма, тоді роз’ємну 
форму щільно застелити хар-
човою плівкою, почекати коли 
желе почне гуснути й вилити 
його у підготовлену форму.

В день приготування 
сирника:

Полуниці помістити в чашу 
блендера й збити до однорід-
ності. Протерти крізь мілке 
сито. Мелений сир помістити 
в глибоку миску, додати полу-
ниці й добре вимішати.

В невеликий сотейник 
покласти желатин та додати 
сік одного апельсина. Пере-
мішати й залишити на 
3 хвилини набрякати. Далі 
поставити на мінімальний 
вогонь й прогрівати, постійно 
помішуючи, до повного 
розчинення желатину, не 
доводячи до кипіння! Зняти 
з вогню.

Вершки збити до стій-
ких піків. Продовжуючи 
збивати, частинами ввести 
цукрову пудру.

А п е л ь с и н о в и й  с і к 
з желатином додати до сиру 
й добре вимішати.

Додати до сиру половину 
збитих вершків й добре вимі-
шати. Додати решту вершків 
й акуратно перемішати все, 
немов загортаючи вершки 
у масу. Половину сирної 
маси викласти у форму на 
спечену основу й розрівняти. 
Заморожене полуничне 
желе обережно дістати 
з форми й викласти на сир 
і злегка втиснути. Зверху 
викласти решту сирної маси, 
розрівняти й легко постукати 
формою по столу, щоб маса 
всілась по боках. Зверху при-
красити сирник полуницями 
й поставити в холодильник 
на 3–4 години застигати, а ще 
краще на ніч. Дістати форму 
з сирником з холодильника 
й зняти роз’ємну форму, 
прогріваючи стінки феном 
для волосся чи гарячим воло-
гим рушником. Прикрасити 
боки, поки ще вологі та липкі, 
листочками м’яти.

«Перегодували» рослини на городі: 
небезпека і що робити

Рослинам на городі та 
в саду необхідні добрива. 
За рахунок підживлення 

ґрунт насичується поживними 
речовинами, а рослини добре 
розвиваються і плодоносять. 
Але часто у прагненні наси-
тити ділянку корисними 
елементами городники 
можуть перестаратися і внести 
добрив більше, ніж потрібно. 
В результаті рослини стражда-
ють від надлишку мінералів та 
органіки не менше, ніж від їх 
браку. І це б’є по врожайності.

Якщо городні культури добре 
ростуть і цвітуть, а зав’язь на них 
не з’являється, то в результаті 
така рослина може просто 
піти в бадилля , так і не давши 
плодів. Це результат того, що 
навесні чи восени було внесено 
дуже багато азотистих добрив.

Щоб культури добре росли 

і нормально зав’язувались, 
достатньо додати в поливну 
воду аміачну селітру або сечо-
вину із розрахунку 1 сірникова 
коробка на відро води. А потім 
розподілити цей розчин на 
8–10 рослин.

Щоб збалансувати живлення 
рослин, можна внести супер-
фосфат із розрахунку 30–60 г на 
1 м квадратний площі. Його 
потрібно заздалегідь замочити 
у воді на кілька годин, щоб засіб 
почав швидше діяти. Потім 
постійно помішуючи, рівно-
мірно розподіліть суспензію 
під рослинами.

Виправити надлишок азоту 
у підживленні помідорів, 
перцю або суниці, можна, 
вмішавши у ґрунт свіжу тирсу 
або солому із розрахунку 3–5 кг 
на 10 м квадратних. Грунтові 
мікроби розкладатимуть 

клітковину, що міститься 
в тирсі, а для цього їм саме 
знадобиться багато азоту.

Якщо рослини отримали 
занадто багато добрив, їхні 
тканини стають ніжнішими, 
і вони більш схильні до впливу 
хвороб. Важливо періодично 
обробляти культури препа-
ратами проти грибкових 
хвороб — приблизно один раз 
на 10 днів. А за 20–30 днів до 
дозрівання врожаю припиніть 
обробку.

Надлишок у підживленні 
попелу, марганцівки та інших 
мікроелементів також може 
бути шкідливим. Щоб випра-
вити ситуацію, доведеться 
частіше поливати город , щоб 
вимити надлишки з верхніх 
шарів ґрунту.

Олександр СТЕПАНЕНКО

Налягаємо 
на зелену 
цибульку
Зелена цибуля  — це 

погано для побачень чи 
виходів на люди. Проте 

для організму — це велика 
користь. І літо саме той 
час, аби поповнити запаси 
корисностей. Зелена цибуля 
та її «сестра» цибуля ріпчаста 

допоможуть проти застуди, 
знижують рівень шкідливого 
холестерину, а також запобіга-
ють розвитку атеросклерозу. 
Як їсти  цибулю та зелень 
з максимальною користю для 
здоров’я — розповідає дієто-
лог Світлана Фус.

Пір’я зеленої цибулі містить 
вітаміни, мінеральні та інші 
поживні речовини. В одній 
столовій ложці подрібненої 
зеленої цибулі всього 1 ккал, 
у ній немає жиру, білків та 
вуглеводів, тому тим, хто сте-
жить за вагою, варто додавати 
цибулю у свій раціон.

Також зелена і ріпчаста 
цибуля підвищує апетит, 
допомагає стимулювати 
травлення. Але якщо вже 
є захворювання травних орга-
нів, сира зелена і ріпчаста 
цибуля не рекомендована, 
оскільки вона може спричи-
нити ще більше подразнення 
слизової оболонки.

Щоб отримати максимум 
користі від зеленої цибульки 
і свіжої зелені, дотримуйтесь 
простих правил:

Класти цибулю та зелень 
у суп або другу страву під час 
приготування слід не раніше 

ніж за 5–10 хвилин до повної 
готовності страви.

Знайте, що вітамін С та фолі-
єва кислота руйнуються під 
час термічної обробки, тому 
зелень слід вживати головно 
свіжу, у сирому вигляді.

Вживайте зелень і зелену 
цибулю (по змозі) під час кож-
ного приймання їжі. Мийте її 
під проточною водою, так ви 
знизите кількість пестицидів. 
Ретельне миття також убереже 
вас від ризику зараження гель-
мінтами та токсоплазмами.

Олександр СТЕПАНЕНКО

Перемагаємо безсоння, або 5 порад, 
як налагодити сон під час війни

Неможливість заснути, 
уривчастий сон  або вза-
галі — повне безсоння: на жаль, 
такі проблеми відчуває зараз чи 
не кожен українець Причина 
одна — війна з росією, постійна 
небезпека обстрілу або бомбар-
дування, повітряна тривога, 
нічні чергування, страх за 
життя рідних та близьких.

Але людському організму 
потрібен повноцінний сон, як 
мінімум — 7 годин, інакше він 
просто не зможе нормально 
функціонувати. Як навчитися 
спати під час війни, радять 
в МОЗ України. Так, щоб зни-
зити рівень тривожності та 
налагодити сон, постарайтеся:

1. Фільтрувати події, які 

відбуваються навколо вас. 
Зменшити рівень стресу мож-
ливо, якщо ви перестанете 
переживати через все, що відбу-
вається довкола. Зосередьтеся 
краще на тих питаннях, які 
насамперед постають перед 
вами та вашими рідними.

2. Вдень використовуйте 
будь-яку можливість перебувати 
під природним освітленням, 
а лягаючи спати — уникайте 
яскравого освітлення. Так ви 
допоможете мозку відновити 
денні та нічні біоритми.

3. Ваше спальне місце має 
бути максимально зручним. Або 
хоча б температура в кімнаті 
для сну не повинна бути 
надто високою, краще спати 

у прохолодному приміщенні.
4. Не скрольте новини (не 

гортайте стрічку) перед сном, 
лежачи у ліжку.

5. Постарайтеся  розсла-
бити м’язи обличчя та тіла, 
подумайте про приємні речі, 
глибоко подихайте.

Якщо ви відчуваєте, що не 
виспалися, а вдень з’явилася 
можливість поспати — обов’яз-
ково використовуйте її.

Якщо ж заснути не вда-
ється вже тривалий час або 
сон уривчастий, то отримайте 
консультацію лікаря, або як 
мінімум постарайтеся зв’яза-
тися з фахівцем онлайн.

Настя ТОПОЛЯ
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Гороскоп
на тиждень

(20.06 — 26.06)

a
Овен. У професійній діяльності вас може 
очікувати просування по службі або 
надбавка до зарплати. Для досягнення 

кращих результатів вам потрібно буде зверну-
тися за підтримкою або порадою до старших.

b
Телець. Вас чекає напружений 
тиждень, який може принести 
багато стресу і переживань. У такій 

обстановці можуть здати нерви, тому варто 
поменше звалювати на свої плечі і побільше 
проводити часу з рідними і близькими.

c
Близнюки. Вдало буде складатися 
вирішення фінансових питань, не 
виключено, що вам вдасться знайти 

додаткове джерело заробітку. У цей періоді 
краще доводити розпочате до кінця і не 
відкладати справи в довгий ящик.

d
Рак. Цей тиждень може стати періо-
дом життєвих змін, однак вони 
будуть раптовими і підготуватися 

до них не буде можливості. Проводьте більше 
часу з рідними людьми, надаючи їм необ-
хідну підтримку.

e
Лев. Леви зможуть домогтися успіхів 
у професійній діяльності. Ваші ідеї 
оцінить начальство. Ваше фінансове 

становище зміцніє і порадує стабільністю. 
На цьому тижні вийти вирішити всі можливі 
розбіжності в сім’ї.

f
Діва. На цьому тижні будуть неперед-
бачені витрати, тому варто подбати про 
свою «подушку безпеки», щоб відчувати 

себе впевненіше. Сприятливий період для 
вирішення домашніх справ і побутових про-
блем, які ви могли відкладати до останнього.

g
Терези. На цьому тижні ви зможете 
в значній мірі зміцнити своє фінансове 
становище, і, як наслідок, ви також 

можете прийняти рішення про фінансову 
допомогу члену вашої родини. Ви побачите, 
що приймаєте правильні рішення.

h
Скорпіон. Ви можете отримати 
хороший прибуток від своїх минулих 
інвестицій. Це може допомогти вам 

здійснити вашу мрію про велику покупку. 
На цьому тижні діти вдома змусять вас 
пишатися своїми досягненнями.

i
Стрілець. Якщо на цьому тижні 
ви займаєтеся бізнесом, пов’язаним 
з іноземними справами, ви, ймовірно, 

досягнете величезного успіху у встановленні 
зв’язків з багатьма новими джерелами 
і отриманні від них економічної вигоди.

j
Козеріг. Через юридичні питання на 
цьому тижні ви залишаєтеся напру-
женими як фізично, так і морально. 

Це буде постійно турбувати вас, через що ви 
також не зможете нормально спати.

k
Водолій. На цьому тижні на робо-
чому місці у вас буде помітний дух 
суперництва. З цієї причини ви будете 

прагнути виконати всі свої завдання. Але 
надлишок роботи може виявитися виснаж-
ливим для вас. Слідкуйте за цінними речами.

l
Риби. Вороги не зможуть нашкодити 
вам. Це підвищить ваш моральний 
дух на робочому місці, і ви зали-

шитеся на шляху до успіху завдяки своїй 
наполегливій праці. Ви також досягнете 
успіху в подоланні всіх проблем.
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Відповіді

з №23

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
— Доброго дня, пане 

водій! Покажіть своє посвід-
чення і технічний паспорт 
на авто!

— А ти знаєш, хто 
мій тато?

— То запитайте у своєї 
мами, а мені покажіть 
документи!

***
— Діду, а що має бути 

в голові у орка, щоб він 

перестав воювати!
— Куля.

***
Терміново потрібні 

фахівці для сортування 
молодняку колорад-
ського жука.

***
«Красою треба діли-

тися» — подумала Танька 
і відкрила свій профіль 
у Фейсбук.

***
Подарував кумові на 

День народження 20 літрів 
бензину, то він більше 
зрадів, ніж минулого року 
квиткам на відпочинок 
до Єгипту.

***
Шукаю собі файну 

жіночку для серйозних 
стосунків: щоб гарно готу-
вала, була хазяйновитою, 
мала свою хату й добре 
заробляла. Про себе: добре 
їм, файно сплю, люблю кот-
лети та голубці. Андрійко, 
45 рочків.

***
Хлопці діляться на два 

типи: 1. Щось постійно 
рішає по телефону, пере-
живає, але по факту нічого 
не робить. 2. Просто їде 
300 км, щоб прогулятися 
із тобою по місту.

***
— Скажіть, а в вашому 

закладі смачний борщ?
— Такий смачний, що 

збожеволіти можна!

— Справді?
— Ото бачили перед вхо-

дом чоловік за голубами 
ганявся. Ото він їв.

***
— Коханий, тобі зі 

мною нудно?
— Ні, кохана, весело, але 

страшно.
***

Одеські кінологи вивели 
нову породу собак — пудель-
ман. Собака перепитує 
команди, довго торгується, 
любить курку та рибу. А от 
по суботам команди не 
виконує.

***
Не сип мені сіль на 

ранку, а краще скажи, де 
ти її купив?

***
— А що ти будеш робити 

у вихідні?
— А що у вихідні теж 

потрібно щось робити?
***

Зараз згадую часи, коли 
черешні були дешеві, що ми 
і кісточки випльовували.

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