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Час нашої холодної люті — 
це і про минулий тиж-
день війни, і про п’ятий 

її місяць загалом. Бо кожен 
день — це біль за чергове місто, 
яке нещадно обстрілює ворог, 
за відібрані життя і покалічені 
долі. На жаль, цього тижня 
жахливих обстрілів рашистів 
зазнала рідна Полтавщина.

Українські військові вперто 
і невідворотно тиснуть на 
ворога, перемололи вже майже 
36 тисяч рашистів. А якщо 
й лишають населені пункти, 
як от Сєвєродонецьк, то щоб 

зберегти життя і відійти на 
більш вигідні позиції. На 
півдні ворогу по зубах дають 
не лише підрозділи ЗСУ, які 
невпинно наближаються 
до тимчасово окупованого 
Херсона, а й невловимі хер-
сонські партизани  — вата 
в українській кавуновій сто-
лиці та навколишніх містах 
палає й вибухає у прямому 
й переносному сенсі.

Україна продовжує пере-
магати на дипломатичному 
фронті: минулого тижня 
було прийнято історичне 

рішення  — ми отримали 
статус країни-кандидата на 
вступ до ЄС. Від усіх цих новин 
у бункерного діда добряче під-
горає. Тож, не маючи змоги 
й сили переломити хід подій 
на фронті, безсилі росіянці без-
жально гатять по мирних укра-
їнських містах. Про обстріли 
Кременчука і Києва, те, яким 
несподіваним сюрпризом 
закінчився збір на «народний 
Байрактар», і потужну під-
тримку України партнерами 
детальніше читайте на 6-ій 
сторінці нашого видання.

Передплачуйте  
улюблену газету 

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

ції, у період із 20 по 27 червня 
у Решетилівський громаді заре-
єстрували 61 повідомлення про 
кримінальні правопорушення 
та інші події. Із них 7 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 (чергова 
частина Решетилівського ВП) 
або 102.

Як повідомляє Решетилів-
ська служба порятунку, протя-
гом тижня в громаді сталося 
2 надзвичайні події, обидві 21 
червня. У селі Шилівка 80-річ-
ний громадянин спалював 
сміття, що спричинило заго-
ряння на більшій площі. Від 
вогню дідусь отримав опіки 40% 
тіла. Потерпілого госпіталізу-
вали до Центральної лікарні.

Крім того, цього ж дня ряту-
вальники місцевої пожежної 
частини ліквідовували заго-
ряння господарчої будівлі 
в селі Сухорабівка. До гасіння 
обох пожеж залучали 5 осіб 
особового складу та 1 одиницю 
техніки.

КП «Покровський комунгосп» 
запровадило нові тарифи на послуги

Наразі вся країна живе 
в умовах дефіциту паль-
ного, але комунальні 

підприємства працюють 
у звичному режимі та нама-
гаються вчасно проводити 
збір і вивіз побутових відходів 
у населених пунктах громади. 
Комунальне підприємство 
«Покровський комунгосп», 
окрім благоустрою громади 
та вивозу сміття, надає ряд 
платних послуг. Нещодавно 
оприлюднили нові тарифи 
на послуги.

«Шановні жителі нашої гро-
мади! Доводимо до відома, що 
у зв’язку з підвищенням цін на 
паливо-мастильні матеріали, 
наше підприємство ввело нові 
тарифи на надання послуг 
та продаж товарів. Дякуємо 
за розуміння!»  — йдеться 
у повідомленні.

Незважаючи на перебої із 
пальним, комунальники без-
перебійно займаються збором 
та вивозом побутових відходів 
із населених пунктів громади. 
Згідно установленого графіку 
працівники комунального 
підприємства «Покровський 
комунгосп» дбають про чистоту 
і охайність населених пунктів 
громади і вивозять побутовий 
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 
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 Залізничній у селі 
Покровське, а також у селах 
Шкурупії та Голуби.

Комунальне підприємство 
вкотре звертається до громадян 
про необхідність укладання 
договору на вивіз побутових 
відходів. Адже особам, які не 
заключили договір, викидати 
сміття категорично заборонено. 
Також у населених пунктах 
громади постійно проводиться 
робота щодо покращення збору 
побутових відходів та нага-
дують правила користування 
сміттєвими баками.

«Шановні жителі села Бра-
тешки! Доводимо до вашого 
відома, що місце для сміттє-
вих баків встановлювало КП 
„Покровський сількомунгосп“, 
тому сміттєвий бак біля чоти-
рьохквартирного будинку 
встановлений на новому місці. 

Прохання всіх жителів села не 
викидати в сміттєві баки дох-
лих тварин та птицю, це можна 
утилізувати іншим способом, 
не накидайте повні баки, сміття 
повинно бути у пакетах чи міш-
ках та щільно закрито, адже 
вивіз ТПВ здійснюється два 
рази на місяць, цього достат-
ньо, щоб утримувати чистоту 
біля баків! Виносити ТПВ в баки 
мають право ті жителі, які 
заключили договора на вивіз 
ТПВ, іншим заборонено, тож 
вчасно сплачуйте за надані 
послуги і заключайте договора! 
Дякую за розуміння!» — зазна-
чає староста сіл Лиман ІІ, Бра-
тешки, Дем’янці, Коліньки, 
Шишацьке, Потеряйки-Горові 
Олена Глазкова.

Для того, щоб дізнатися 
детальніше про послуги, 
які надає КП «Покровський 
комунгосп» необхідно звер-
нутися за номером телефону: 
095-420-74-41.

Михайло ЧУБ

Решетилівщина продовжує підтримувати 
військових із «гарячих точок»

24 червня було зібрано 
і передано маскувальні сітки, 
випічку та продукти для вій-
ськових Харківщини. Усю цю 
допомогу невпинно продов-
жують надавати небайдужі 
жителі Решетилівської гро-
мади. Зібрані речі централі-
зовано доставляють відважні 
волонтери нашим бійцям на 
передову.

«Дякуємо за допомогу жите-
лям сіл Шевченкове, Пащенки, 
Шамраївка. Дякуємо Тамарі 
Василенко, Світлані Давиденко, 
Наталії Гаращенко, а також 

колективу дитячого садочка 
«Світлячок», Аллі Храпач, 
Тамілі Кулик, Оксані Роме-
нець, колективу школи села 
Покровське. Також небайду-
жим жителям Решетилівщини, 
а саме Ользі Яресько, Аліні 
Бодні, Аліні Перепелиці, Люд-
милі Маценко, Наталії Бігун, 
Вікторії Гречко, Ларисі Горо-
бець і її команді дівчат, Олені 
Крапчатовій, Антоніні Гайко, 
Ірині Горулько, Марині Шапо-
вал, Інні Скобляковій, Тамарі 
Тур, Анастасії Пилипенко 
і Дмитру Федаку. Також дякуємо 

Євангельським Християнам 
Баптистам з міста Решетилівка. 
Дякуємо діткам Решетилівки за 
створені обереги для хлопців 
військових», — зазначає волон-
тер Віта Приходько.

Із перших днів війни небай-
дужі жителі громади згуртува-
лися для того, щоб готувати 
їжу, плести маскувальні сітки, 
шити спідню білизну та заку-
повувати медикаменти для 
хлопців, які мужньо боронять 
нашу країну від ворога.

Віктор БІЛОКІНЬ

У Решетилівці проходять 
майстер-класи із 
виготовлення ляльок-мотанок

В ж е  м а й ж е  м і с я ц ь 
у Решетилівській ЦМБ 
ім. О. М. Дмитренка відбуваються 
майстер-класи із виготовлення 
ляльок-мотанок — традиційних 
українських оберегів. Майс-
триня з Херсонщини Євгенія 
Довженко розповідає учасни-
кам майстер-класів історію 
виникнення ляльки-мотанки 
як окремого виду культурної 
та історичної спадщини укра-
їнського народу, а також зна-
йомить присутніх із різними 
видами ляльок-мотанок.

Нещодавно на майстер-класі 
побували педагоги Калеників-
ського ЗЗСО І-ІІІ ступенів — 
Ірина Муліка, Ірина Дубина, 
Олена Кононенко, Олена Лог-
виненко та Юлія Семененко. 
Учасники продовжили вже тра-
диційний цикл майстер-класів 
під назвою «Ляльки-обереги 
для наших воїнів». Євгенія 
Довженко поділилась досвідом 
виготовлення ляльки-мотанки 
трьома способами. Під час 
заходу бібліотекарі запропо-
нували увазі присутніх літера-
туру, в якій розповідається про 
історію, традиції та технологію 
створення української народної 

ляльки. По завершенню заходу 
гості центральної міської 
бібліотеки в своїх листівках 
побажали нашим захисни-
кам скорішого повернення 
з перемогою до рідних домівок.

Також на серію май-
стер-класів уже завітали 
місцеві дітлахи із мамами, 
щоб ознайомитися із різно-
манітними техніками виго-
товлення ляльок-мотанок. 
Традиційно учасники заходу 
передали ляльки-мотанки із 
листами-побажаннями вої-
нам, які боронять нашу землю 
від ворога.

Для того щоб потрапити на 
майстер-класи із виготовлення 
ляльок-мотанок, необхідно заз-
далегідь записатися. Телефон 
для довідок: 099-18-32-588.

Віта ШАФОРОСТ

Решетилівська 
філія І ступеня 
продовжує 
набір до 
перших класів

Із 1 квітня Решетилівська 
філія І ступеня ОЗ «Реше-
тилівський ліцей імені 
І. Л. Олійника Решетилівської 
міської ради» оголосила 
прийом заяв до 1-х класів 

на 2022–2023 роки. Нині 
навчальний заклад продов-
жує прийом заяв на вступ до 
першого класу.

«До заяви необхідно 
додати: 1. Копію свідоцтва 
про народження. 2. Медичну 
довідку за формою №086–
1/0. 3. Копію довідки про 
щеплення 0-63, завірену 
печаткою. Заяви прийма-
тимуться онлайн. Для цього 
потрібно заповнити реєстра-
ційну форму, яка розміщена 
на офіційному сайті школи 
у розділі «Вступ до 1 класу» 
або на сторінці закладу 
у Facebook»,  — йдеться 
у повідомленні.

По організаційних питан-
нях просять звертатися за 
телефоном 095-101-29-51 
(завідувач філії  — Любов 
Іванівна Москаленко).
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Коротко про головне
Історичний момент — 
Україна отримала 
статус кандидата 
у члени ЄС!

Таке рішення 23 червня 
озвучили за підсумками 
саміту лідерів країн Євро-
пейського Союзу у Брюсселі. 
У рішенні написано, що 
великі лідери 27 країн ЄС 
надали Україні європейську 
перспективу і прийняли 
рішення надати Україні 
статус кандидата. Надані 
Єврокомісією сім вимог зали-
шаються необхідними до 
виконання, ЄК у кінці року 
зробить оцінку їх виконання 
і від цього визначатимуться 
подальші етапи, пов’язані 
з членством України в ЄС.

Президент Володимир 
Зеленський запевнив, що 
попри розв’язану росією 
війну Україна продовжить 
втілювати законодавство, 
норми та правила Європей-
ського Союзу, а Кабінет Міні-
стрів розробить відповідну 
дорожню карту для вико-
нання вимог вступу до ЄС.

На Полтавщині 
з 1 липня підвищені 
пенсії отримають 
332 тисячі осіб

Про це повідомили 
в Головному управлінні 
Пенсійного фонду України 
в Полтавській області. Згідно із 
Законом України «Про Держав-
ний бюджет України на 2022 
рік», з 1 липня прожитковий 
мінімум для непрацездатних 
встановлено на рівні 2027 грн.

У зв’язку з цим мінімальна 
пенсія збільшиться на 93 
грн — з 1 934 грн до 2 027 грн. 
Максимальний розмір пенсії 
становитиме 20 270 грн.

Мораторій 
на підвищення 
тарифів 
на опалення та газ

Парламент схвалив 
у першому читанні законо-
проект №7427 щодо запро-
вадження мораторію на 
підвищення тарифів, залу-
чення понад 180 млрд. грн 
від міжнародних партнерів 
на покриття різниці тарифів. 

Як йдеться у пояснювальній 
записці до законопроекту, 
документом визначено комп-
лекс заходів, спрямованих на 
запровадження мораторію на 
підвищення цін та тарифів 
на ринку природного газу та 
у сфері теплопостачання про-
тягом дії військового стану 
на всій території України 
та протягом шести місяців 
після його припинення чи 
скасування.

Верховна Рада 
повернула 
оподаткування 
на «євробляхи»

В Україні повернули 
сплату мита та ПДВ на 
імпортні товари, зокрема, з 1 
липня скасовується нульове 
розмитнення автомобілів 
на єврономерах. Відповід-
ний законопроект одразу 
у двох читаннях підтримала 
Верховна Рада на засіданні 
у вівторок, 21 червня.

Закон №7418 відновлює 
оподаткування, яке скасу-
вали в березні, аби пришвид-
шити перетин кордону 
автомобілями на іноземній 
реєстрації, що їх ввозили 
для потреб ЗСУ.

На Полтавщині 
планують перевести 
переселенців зі 
шкіл в інші місця

Обласна влада планує 
застосувати інші об’єкти 
для проживання внутріш-
ньо переміщених осіб. Туди 
закуплять ліжка та матраци, 
а також проведуть поточні 
ремонти.

Начальник Полтавської 
ОВА Дмитро Лунін в інтерв’ю 
«Суспільному Полтава» пові-
домив, що школи Полтави 
та області мають надавати 
тільки освітні послуги, а не 
слугувати місцем для прожи-
вання переселенців.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Випускники Решетилівського ліцею 
імені І. Л. Олійника отримали атестати

Минулої суботи, 25 червня, 
Решетилівський ліцей імені 
І.Л. Олійника провів у доросле 
життя 69 випускників навчаль-
ного закладу.

Вручення свідоцтв про повну 
загальну середню освіту відбу-
лося у місцевому ЦКД «Оберіг».

Випускний вечір відбувся 
в обмеженому колі осіб, зважа-
ючи на ситуацію в країні та без-
пекову ситуацію. Але у цьому 
теж був свій плюс — святкову 
і хвилюючу мить розділили 
лише найрідніші — батьки, 
діти, вчителі. 7 з 69 одинадця-
тикласників закінчили школу 
з медалями. Серед них 2 «сріб-
них» та 5 «золотих» медалістів.

Директор ліцею Ігор Король 
побажав випускникам знайти 
своє призначення в житті 
й протистояти викликам сьо-
годення. Вчителям і батькам 
адміністрація закладу дяку-
вала за достойне виховання 
майбутнього покоління у цей 
нелегкий час.

Свої вітання випускникам 
адресувала міський голова 
Решетилівки Оксана Дядюнова.

«Дорогі випускники! При-
йміть щирі вітання із закінчен-
ням навчання! Позаду довгий 
шлях до знань, але попереду 
світла, захоплива дорога бага-
тьох можливостей, творчих 
ідей і втілення найсміливіших 
планів. Нехай удача й везіння 
ніколи не залишають вас! 
Розвивайтеся, живіть цікаво, 
будьте щасливими та завжди 
вірте у свої сили! За вами май-
бутнє!» — написала побажання 
випускникам міський голова 
Оксана Дядюнова на власній 
сторінці у мережі «Фейсбук».

Під час урочистостей 
випускники підготували 

послання для захисників 
України, розписавши жов-
то-блакитне полотно з гербом 
України, словами вдячності 
захисникам нашої Бать-
ківщини, побажаннями 
якнайшвидше повертатися 
з перемогою до своїх родин 
і вірою в щасливе майбутнє 
нашої незламної країни.

Прапор від випускників 
2022 року Решетилівського 
опорного закладу передали 
на передову батьком одного 
з випускників, нашим захис-
ником О. Шкурупієм.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У місті продовжують роздавати гуманітарку 
та збирати допомогу військовим

Завдяки підтримки небай-
дужих, у Решетилівській гро-
маді продовжують надавати 
допомогу переселенцям із 
гарячих точок. Зокрема, почи-
наючи із середи, 29 червня, 
гуманітарну допомогу почали 
видавати у приміщенні ЦНАП. 
Продуктові набори для родин 
внутрішньо-переміщених осіб 
надала Релігійна Громада 
Християн віри Євангельської 
«Благовістя» із міста Полтава. 

Кожна родина, яка засвідчить 
статус ВПО, зможе отримати 
один продуктовий набір — при 
цьому видача гуманітарки 
здійснюється щоденно із 9 до 17 
години, за винятком вихідних.

«Щиро дякую Релігійній 
Громаді Християн віри Єван-
гельської „Благовістя“ в особі 
Вадима Ігнатенка за надану 
гуманітарну допомогу! А за 
швидку доставку щира вдяч-
ність Володимиру Таборову! 

Разом до перемоги, усе буде 
Україна!» — зазначила міський 
голова Решетилівки Оксана 
Дядюнова.

Також керівник громади 
на своїй сторінці у «Фейсбук» 
нагадала землякам список акту-
альних потреб для захисників 
України — необхідне устат-
кування та речі очікують за 
адресою вул. Покровська,17.

Михайло ЧУБ

Фінішували курси розмовної 
мови для переселенців

Курси розмовної української 
мови для внутрішньо перемі-
щених осіб, які місяць тому 
започаткувала Решетилівська 
молодіжна рада «Progress UA» 
завершилися.

Це був місяць цікавої 
і плідної роботи на шляху до 
вдосконалення солов’їної. Тоді, 
покращити свою розмовну 
українську мову вирішили 
9 сміливців, серед яких пере-
селенці та жителі Решетилівки.

Загалом відбулося 12 занять, 
які проходили в стаціонарному 
форматі.

Уроки української проводила 
вчитель Решетилівського опор-
ного ліцею імені І. Л. Олійника 
Каріна Ярмола. У формі невиму-
шеного спілкування і цікавих 
інтерактивів коуч навчала як 
позбутися русизмів, навчитися 
думати українською і красиво 
формулювати речення. Крім 
навчальної складової курсів, 

тут були присутні психоло-
гічна і розважальна частини. 
Доказ цьому — нові знайомства, 
невимушені розмови, цікаві 
історії з нашого героїчного сьо-
годення. І все це — українською, 
красивою, «причесаною» без 
«што» і «нєт».

«Чи оголошуватимуть 
наступний набір покаже 
час», — зазначає голова моло-
діжної ради «PROGRESS» Вікто-
рія Криндач. Хоча ця добра 
справа вже отримала схвальні 
відгуки від тих, хто на шляху 
до переходу на українську.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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Під час футбольного матчу 
на потреби ЗСУ зібрали 
понад 8 тисяч гривень

8 635 гривень вдалося зібрати 
у неділю під час благодійного 
футбольного матчу, який від-
бувся на центральному стадіоні 
«Колос» у Решетилівці. Благо-
дійно-товариський поєдинок 
провели «Динамо»(Решети-
лівка) та демидівський «Колос».

Матч закінчився з рахунком 
0:2 на користь демидівського 
«Колоса». Всі зібрані від небай-
дужих донати передадуть на 
потреби ЗСУ.

Це вже друга спортивна 
благодійна ініціатива за 
останні два тижні. Першого 
разу участь у змаганнях взяли 
8 команд громади. Грошові 
внески від кожної команди 
теж спрямували на потреби 
наших земляків, які захища-
ють країну від російського 
агресора. Тоді вдалося зібрати 
7 650 гривень.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Учень Калениківського навчального закладу 
здобув перемогу на Всеукраїнському 
конкурсі «Юний дослідник»

Щороку Національний еко-
логонатуралістичний центр 
учнівської молоді проводить 
Всеукраїнський конкурс дослід-
ницько-експериментальних 
робіт з природознавства «Юний 
дослідник». Конкурс прово-
диться з 2012 року з метою 
виявлення та підтримки учнів 
закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти віком 
від 9 до 11 років включно, які 
мають здібності до науково-до-
слідницької діяльності в галузі 
природознавства, формування 
пізнавальних інтересів, до 
природоохоронної діяльності, 
створення умов для творчої 
самореалізації.

Участь у конкурсі взяли 
юні таланти зі всієї України. 
Зокрема, були представ-
лені роботи із Київської, 
Вінницької, Дніпропетров-
ської, Одеської, Полтавської 
та інших областей. Полтав-
щину представляли школярі 
із Кременчуцької, Пирятин-
ської, Решетилівської громад. 
Зокрема, дипломом Націо-
нального еколого-натураліс-
тичного центру учнівської 
молоді Міністерства освіти 
і науки України за ІІІ місце 
у ХVIІ Всеукраїнському 
конкурсі дослідницько-екс-
периментальних робіт 
з природознавства «Юний 

дослідник» нагороджений Гліб 
Блигадир з роботою «Дослі-
дження по програмі GLOBE».

«Вітаємо Блигадира Гліба, 
учня 5 класу Калениківського 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів, вихованця 
гуртка „Цікава зоологія“ Реше-
тилівської філії Полтавського 
обласного еколого-натураліс-
тичного центру з перемогою 
(ІІІ місце) у фінальному етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
„Юний дослідник“, номіна-
ція „Я і природа“. Бажаємо 
юному науковцю нових досяг-
нень і перемог», — йдеться 
у повідомленні.

Віта ШАФОРОСТ

Решетилівські таланти завоювали 
призові місця на конкурсі 
«Скадовськ збирає друзів»

Нещодавно оголосили резуль-
тати Міжнародного мистецького 
конкурсу «СКАДОВСЬК ЗБИРАЄ 
ДРУЗІВ-22», який у цьому році 
проходив дистанційно на 
початку червня. Серед перемож-
ців конкурсу чимало здобувачів 
освіти та творчих колективів 
освітніх закладів із Херсон-
ської, Одеської, Миколаївської, 
Дніпропетровської, Сумської, 
Кіровоградської, Запорізької та 
Полтавської областей. Полтав-
щину представляли вихованці 
Великобагачанського Будинку 
творчості дітей та юнацтва, учас-
ники театральної студії Сенчан-
ського БДЮТ Миргородського 
району та юні таланти Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Решетилівської міськради.

Наші вихованці стали пере-
можцями в Міжнародному мис-
тецькому конкурсі «Скадовськ 

збирає друзів — 2022». Зокрема, 
Микита Столбцов  — лау-
реат І премії  в номінації 
«Декоративно-ужиткове 
мистецтво», Марія Вітер — лау-
реат І премії  в номінації 

«Образотворче мистецтво», 
Анжеліка Супрун  —  лау-
реат ІІІ премії  в номінації 
«Фотомистецтво».

Віта ШАФОРОСТ

У Решетилівці відбулося 
відкрите тренування 
із орієнтування

У неділю, 26 червня, у місті 
організували відкрите трену-
вання зі спортивного орієн-
тування на заданій дистанції. 
Організатори  — Відокрем-
ленний підрозділ Федерації 
спортивного орієнтування 
в Полтавській області та Реше-
тилівський центр туризму. 
Це вже друге подібне тре-
нування за останні чотири 
місяці. Участь у відкритому 
тренування взяли понад 60 
спортсменів. Зокрема, були 
представники із міст Полтава, 
Горішні Плавні та із Решети-
лівської громади. Реєстрація 
тривала через спеціальну елек-
тронну платформу та безпосе-
редньо через Решетилівський 
центр туризму.

«Атмосфера була чудова. 
Зібралися охочі, ті, які постійно 
займаються спортивним орі-
єнтуванням, місцеві, які при-
йшли спробувати свої сили, та 
гості із інших міст. Як завжди, 
завітали орієнтувальники 
з Полтави і Горішніх плавнів, 
також організовано приїхала 

потренуватися дитяча команда 
з Полтави, що займається пішо-
хідним туризмом», — зазна-
чає керівник Центру туризму 
Павло Мосієнко.

Подібні заходи допомагають 
ознайомити містян та гостей 
громади зі спортивним орієн-
туванням, розвивати спортивні 
навички та долучати до актив-
ного дозвілля учнівську молодь.

Віктор БІЛОКІНЬ

Для вихованців Центру 
туризму влаштували 
туристичний похід

Минулого тижня Решети-
лівський центр туризму орга-
нізував для своїх вихованців 
одноденний курс із пішохідного 
туризму. За день діти подолали 
понад 20 кілометрів шляху. За 
цей час, вихованці навчилися 
самостійно облаштовувати 
табір, ставити намети тощо.

«Основи пішохідного 
туризму обов’язкові в наших 
гуртках різних напрямів. Коли 
ж ходити в походи як не на літніх 
канікулах? Оскільки є заборона 
на ночівлю в наметах, то ми 
вирушили в одноденний похід. 
Подолати 23 км із набором 

висоти понад 100 м в червневу 
спеку — це непросте випробу-
вання для справжніх сміливців. 
9 відчайдушних (троє з меншої 
групи) вихованців прогулялась і 
„прокачали“ пішохідний туризм 
стежками з неймовірними кра-
євидами», — зазначає керівник 
центру туризму Павло Мосієнко.

Нагадаємо, що минулі роки 
для вихованців Центру туризму 
влаштовували по кілька «серій» 
походів, де діти по кілька днів 
жили у наметах, облаштовувати 
побут та досліджували місцевість.

Михайло ЧУБ
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Алла КОСТОГРИЗ: про відновлення 
Шкільного громадського бюджету,  
літні клуби та впровадження сучасних 
освітніх технологій навіть у військовий час

Попри війну і щоденні 
бомбардування мирних 
українських міст життя 

триває. В інших, страшних 
реаліях, до яких доводиться 
призвичаюватися всім, врахо-
вувати заходи безпеки, проте 
працювати, жити, любити, 
одружуватися, народжувати 
дітей і давати їм знання. Ось і в 
українських школах не встигли 
відлунати останні дзвоники 
і пройшли випускні вечори, як 
педагоги вже почали готуватися 
до нового навчального року, 
котрий у нашій громаді стартува-
тиме традиційно 1 вересня. Яким 
він буде в країні, що бореться 
із загарбником, ми й говорили 
з начальником міського відділу 
освіти Аллою Костогриз.

— Алло Миколаївно, після 
двох років пандемії, коли 
думали, що гірше вже не 
буде, 2021–22 навчальний рік 
довелося закінчувати в умовах 
повномасштабного вторгнення 
росіян. Як галузі освіти дове-
лося переформатовувати 
свою роботу?

А. К.: Переформатування роз-
почалося з першого дня війни. 
Ранок 24 лютого розпочався із 
телефонних дзвінків керівників 
закладів: що робити з автобусами 
і чи їхати по дітей? Звісно, діти 
нікуди не поїхали. Спочатку 
порекомендували перейти на 
дистанційне навчання, адже 
незрозуміло було, на скільки 
часу все затягнеться. Та розу-
міючи, що ні діти не сприйма-
ють матеріал, ні педагоги не 
можуть повноцінно працювати, 
з понеділка 28 лютого всі заклади 
загальної середньої освіти на 
два тижні пішли на вимушені 
канікули, а заклади дошкільної 
освіти призупинили освітній 
процес. Два тижні оговтувалися 
всі. Для відділу освіти це були 
нові виклики і абсолютно нові 
завдання, які потрібно було 
вирішувати. З 14 березня всеж 
навчальний процес відновили. 
Це знову було дистанційне нав-
чання, до якого вже всі звикли 
за час пандемії. Так онлайн ми 
і завершили навчальний рік, на 
жаль. З часом почали проводити 
онлайн навчання і садочки, по 
можливості, наскільки це було 
реально. Але паралельно долуча-
лися і до волонтерства — плели 
маскувальні сітки у школах, 
садочках, допомагали із випіч-
кою, готували обіди, крім того, 
долучалися до благоустрою 
територій…

— … і приймали українців, 
які втікали від війни.

А. К.:  Так, у громаді були 
визначені три заклади для 
розміщення вимушено пере-
міщених осіб. Це приміщення 
колишньої Сухорабівської школи 

та два дитсадки у Пустоварах та 
Шилівці. На сьогодні у Шилівці 
люди не проживають і поки що 
не пропонуватимемо його для 
розміщення, оскільки дитсадок 
функціонуючий і може продов-
жити свою роботу в звичному 
статусі. А от у Сухорабівці 
і Пустоварах вимушено пере-
міщені особи зможуть мешкати 
у будівлях школи і дитсадка 
стільки, скільки потрібно. 
Для створення комфортних 
умов ми тісно співпрацюємо 
зі старостами, у Сухорабівці ще 
й колишній директор школи 
Марина Марченко волонте-
рить — постійно на контакті 
з людьми, щодня відвідує школу, 
оперативно вирішує всі потреби, 
постійно на телефоні зі мною. 
У Пустоварах так складається 
ситуація, що на 1 вересня 
у садочку лишається всього одна 
дитина — решта вихованців 
йдуть до першого класу. Тому 
на сесії міської ради у травні 
було прийнято рішення про 
реорганізацію Пустоварівського 
дошкільного закладу освіти 
шляхом приєднання до Деми-
дівського. На сьогодні заклад 
ще функціонує — реорганізація 
триватиме два місяці. Нині якраз 
вирішуємо питання працевлаш-
тування співробітників дитсадка. 
Надалі там зможуть жити люди, 
незалежно від початку навчаль-
ного року.

— Ви згадали про від-
новлення роботи дитсадка 
у Шилівці. А як зі школами? 
Вони зможуть із вересня пра-
цювати не дистанційно, а у 
звичному режимі?

А. К.:  Болюче питання. Адже 
життя дітей — це найбільша 
цінність. І ми відповідаємо за 
безпечні умови в закладах освіти. 
Міністерство рекомендує розпо-
чати навчання з 1 вересня. Але 
для цього маємо підготувати 
в закладах укриття та захисні 
споруди, аби діти могли там пере-
бувати на випадок повітряної три-
воги. Тому зараз створили комісію 
з представників різних служб, 
моніторимо ситуацію. У громаді 
є заклади, в котрих наявні ці 
укриття, та їх потрібно привести 
у відповідність до всіх вимог 
(а їх немало), оскільки тривалий 
час в укриттях не було потреби, 
кошти у ремонт не вкладалися 
і вони зараз у жалюгідному стані. 
Або ж використовувалися не за 
призначенням — як складські 
приміщення. З перших днів 
повномасштабного вторгнення 
чимало цих приміщень вже очи-
стили, вивезли звідти мотлох, 
щоб укриттями могли скориста-
тися місцеві мешканці. Проте для 
використання сховищ школярами 
зовсім інші вимоги стоять. От 
і працюємо зараз відповідно до 
цих рекомендацій.

— А є такі заклади, де немає 
укриттів?

А. К.:  Є, при чому такі, де 
немає укриття ні в будівлі, ні 
поруч. Адже дозволяється, із 
врахуванням досвіду війни, 
укриття на відстані до 100 метрів 
від школи. А у селах вони є не 
скрізь. Тому три заклади точно 
не розпочнуть навчання офлайн 
через відсутність укриття. Це 
школи у Новій Михайлівці, 
Федіївці та Потічку. У 6 школах 
є протирадіаційні укриття, маємо 
їх привести у відповідність до 
вимог. У Кукобівській школі 
є цокольний поверх, який вважа-
ється найпростішим укриттям. 
Але є й такі заклади, де поруч 
знаходяться магазини — і в них 
є сховища, є овочесховища поруч, 
є укриття під будинком культури 
чи в нефункціонуючому садочку. 
Всі ці приміщення мають комі-
сійно оглянути представник 

ДСНС, Держпродспоживслужби, 
чи зможемо ми там облаштувати 
укриття. У школах відповідні 
роботи ми вже розпочали. 
В таких укриттях мають бути 
два виходи, освітлення, венти-
ляція, туалет, первинні засоби 
пожежогасіння, відповідна площа 
з урахуванням кількості дітей. 
Заклади, де є укриття — у Бакаї, 
Шевченковому, Покровському, 
Піщаному, школа І ступеню 
в Решетилівці. У ліцеї, до слова, 
є укриття, заклад має на нього 
відповідний технічний паспорт, 
проте розраховане приміщення 
лише на 50 учнів. Тому тут маємо 
проблему, і, на жаль, не зможемо 
повноцінно запустити навчання.

— Що буде із переходом на 
прогресивну методику нав-
чання Нової Української Школи 
у 5-х класах, запланованим на 
цей рік?

А. К.: Вибору немає — дове-
деться переходити на неї в умовах 
воєнного стану. Субвенції, що 
надавалася на НУШ, немає, 
зрозуміло, що кошти пішли на 
важливіші потреби. Ми 4 роки 
супроводжували НУШ, придба-
вали необхідне обладнання, 
створювали сучасне освітнє 
середовище. Сьогодні коштів 
з державного бюджету немає, 
проте закупити обладнання 

ми не зможемо при великому 
бажанні навіть за рахунок міс-
цевого бюджету. Адже в умовах 
воєнного стану казначейство 
пропускає лише платежі на пер-
шочергові потреби. Як вирішуємо 
питання? Провели зустрічі із 
директорами шкіл, проговорили 
з кожним із них всі моменти, всі 
можливості і потреби, рекомен-
дували розмістити п’ятиклас-
ників у навчальних кімнатах із 
необхідним обладнанням. Не 
хочеться, аби діти після навчання 
із інтерактивними дошками 
та іншими сучасними техніч-
ними засобами сіли в класи, 
де із обладнання — класична 
шкільна дошка і шматок крейди.

До речі, щодо прогресивних 
методик. Хочу подякувати 
педагогам громади, які нама-
гаються іти в ногу з часом — 
у новому навчальному році вся 
громада переходить повністю 
на електронні щоденники та 
електронні журнали. Заклади 
освіти вирішили відмовитися від 
паперових версій. Тож протягом 
літа вчителі мають опанувати ті 
платформи, де є електронні жур-
нали і електронні щоденники, 
щоб із 1 вересня працювати вже 
за новітніми технологіями.

— Проте воєнне літо для 
школярів буде без традицій-
них пришкільних таборів та 
звичних активностей?

А. К.:  А от тут є теж гарні 
новини. Нагадаю, що наша 
громада є учасником україн-
сько-швейцарського проекту 
DECIDE «Децентралізація 
в освіті», завдячуючи йому в нас 
на літо є робота. По-перше, 
відновлюємо роботу в рамках 
проекту Громадського шкільного 
бюджету. На сесії міської ради 
30 червня затверджуємо поло-
ження конкурсу в новій редакції 
і розпочинаємо роботу зі шкіль-
ними командами. Протягом 
липня-серпня працюватимемо із 
проектами, адже сума лишається 
та сама, тому необхідно буде вне-
сти корективи у запропоновані 
учнями проекти, враховуючи 
зростання цін. У серпні — подача 
проектів, а у вересні голосу-
вання. Планується, що саме 
в цьому календарному році їх 
буде реалізовано. На реалізацію 
проекту DECIDE надає 550 тисяч 
гривень, 230 тисяч мають бути 
наші. Та оскільки казначейство 

кошти на таке обладнання не 
пропускає, змушені вносити 
відповідні зміни. І закупівлі 
тепер здійснюватимуть донори.

По-друге DECIDE пропонує 
підтримати літні клуби. Це 
не будуть пришкільні табори 
у класичному вигляді, а саме 
літні клуби. Без харчування, із 
організованим дозвіллям три-
валістю до 3 годин. Від проекту 
надається оснащення та мето-
дичний супровід діяльності клу-
бів. Що цікаво: DECIDE надасть 
обладнання для однієї школи, 
а от методичні матеріали для 
проведення 10-денного літнього 
клубу будуть у вільному доступі 
і скористатися ними зможуть всі 
заклади. Вимоги для проведення 
літніх клубів — те ж захисне 
укриття, але не обов’язково 
в школі. Клуби працюватимуть не 
лише для дітей громади, а й для 
вимушено переміщених діток.

— Алло Миколаївно, чи 
змінилася якість співпраці 
з міською радою і міським голо-
вою у період воєнного стану?

А. К.:  Співпраця стала мобіль-
нішою, бо воєнний час зобов’язує 
до того, аби більш оперативно 
реагувати на нові виклики. 
У нас співпраця й до того була 
дуже активна. Я цю підтримку 
відчуваю постійно — і з боку 
міського голови Оксани Дядю-
нової, і депутатського корпусу. 
Всі уболівають за освітянські 
питання: за минулий кален-
дарний рік на розгляд міської 
ради було винесено близько 
80 проектів рішень, що стосу-
ються освіти — і всі вони були 
підтримані. Щиро вдячна, що 
підтримують депутати всі ті 
зміни, які впроваджуються 
у галузі. Зараз час такий, що 
довго думати не доводиться, 
немає часу на розкачування. 
Дуже багато питань вирішуємо 
з Оксаною Анатоліївною опера-
тивно, в телефонному режимі. 
Мені є з чим порівнювати, бо 
спілкуюся із колегами в інших 
громадах, знаю, як їм доводиться 
буквально протискати нагальні 
питання, як все затягується 
через бюрократію та паперову 
тяганину. У нас такого немає, 
міський голова розуміє, що це 
спільна справа і що йдеться 
про якісну освіту наших дітей.

Настя ТОПОЛЯ

“Протягом літа 
вчителі мають 
опанувати ті 
платформи,  
де є електронні 
журнали і електронні 
щоденники, щоб із 
1 вересня працювати 
вже за новітніми 
технологіями.
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Що говорив про Кременчук світ…
Реакція світової спільноти 

теж не забарилася. Міністр 
закордонних справ Латвії 
Едгарс Рінкевичс заявив, що 
після ракетних обстрілів торго-
вельного центру в Кременчуці 
потрібно накласти ще більше 
санкцій проти росії. Закликав 
нарешті перестати дзвонити 
у Кремль і висловив свої спів-
чуття постраждалим. Посол 
США в Україні Бріджет Брінк 
висловила переконання, що 
світ обов’язково притягне 
кремль до відповідальності 
за всі його звірства в Україні. 
«Ганьбою для людства» наз-
вав удар по ТЦ в Кременчуці 

президент Литви Гітанас 
Науседа, та закликав до збіль-
шення постачання в Україну 
систем ППО. Прем’єр-міністр 
Великої Британії Борис Джон-
сон під час зустрічі лідерів 
«Великої сімки» наголосив, що 
цей жахливий напад «вкотре 
показав масштаб жорстокості 
та варварства» російського 
диктатора. «Путін повинен 
усвідомити, що його поведінка 
не зробить нічого іншого, крім 
як посилить рішучість, що 
Велика Британія і кожна інша 
країна G7 стоятимуть поруч 
з Україною стільки, скільки це 
потрібно», — сказав Джонсон.

… і росіяни
Якщо ви й досі шукаєте 

«хороших руських», вга-
муйтеся, бо їх немає. Після 
Кременчука з’явилося нове 
визначення для сусідів з-за 
поребрика «не-лю-ди». Саме 
так, по складах і в мемах — 
у кольорах російського трико-
лора. А ще — люті побажання 
здохнути. Бо саме цього вони 
нам із вами бажають — ті самі 
прості й типу «невинні» меш-
канці російської глибинки. 
Народ-бурундук, який поза 
політикою, але люто ненави-
дить українців. Після новини 
про влучання у торговельний 
ц е н т р  у  Кр е м е н ч у ц і 

в соцмережах повилазили 
ці недолюди з коментарями 
«Мало», «Пофіг» — і жодних 
слів співчуття. Навпаки, якась 
маразматична радість від заги-
белі невинних людей, мов-
ляв, а що це ви під час війни 
жити вирішили? Традиційно 
відзначилися російські про-
пагандисти, котрі почали роз-
повідати, що це постановка 
і що з Кременчука хочуть зро-
бити Бучу-2. Цинічно поясню-
вали в стилі методичок Гіркіна 
після збиття малазійського 
«Боїнга», що тіла, мовляв, «не 
свіжі», їх зарання заготовили 
й насправді ніхто не загинув 
і ніякий це не торговий центр, 
бо на оприлюднених після 

вибухів відео навколо одні вій-
ськові та чоловіки. Цинізм вра-
жає, як і відсутність емпатії до 
чужого горя. Вони не нацистів 
намагаються знищити, а всіх 
українців. Так що припиняйте 
шукати «хороших руських» 
і тягати їх в український 
дискурс. Це як із нещодавно 
померлим солістом «Ласкового 
мая» Юрієм Шатуновим, за 
яким голосили в соцмережах 
деякі українці, і публічні особи 
й типу патріоти зокрема. Мов-
ляв, це юність, це дискотеки, 
перші поцілунки і т.д. А потім 
з’ясувалося, що цей «співун 
юності» збирався їхати добро-
вольцем на Донбас убивати 
українців…

Це все вже колись було. 
Бомбардування мир-
них міст задля того, аби 

залякати цілий народ, зламати 
його спротив, посіяти зневіру 
і паніку — так точно. Як би росі-
янам не подобалося порівняння 
їх із нацистами, та діють вони 
саме за їхніми методичками. 
Восени 1940 року гітлерівці так 
само люто закидали авіабомбами 
Туманний Альбіон, розпочавши 
свою битву за Британію. Бомбили 
Лондон, Бірмінгем, Саутгемптон, 
Ліверпуль, Белфаст, Глазго, 
Брістоль, Ньюкасл, Плімут, 
К а р д і ф ф ,  М а н ч е с т е р , 
Шеффілд, Суонсі, Портсмут 
і Ейвонмут. 14 листопада 

зруйнували вщент англійське 
місто Ковентрі. Надвечір 29 
грудня цього ж року найбіль-
ших руйнувань зазнав Лондон, 

коли 136 бомбардувальників 
Люфтваффе скинули на столицю 
Великобританії кількадесят тисяч 
запалювальних бомб. Били не по 

промислових об’єктах — у серце 
Лондона, спустошуючи його істо-
ричний центр, руйнуючи історичні 
пам’ятки, церкви. Від бомбарду-
вань тоді постраждали собор св. 
Павла, Вестмінстерське абатства, 
Палата представників і навіть коро-
лівський Букінгемський палац.

Так само нацисти нового часу, 
які всі ці роки обіцяли всьому 
світові «повторіть», гатять по 
мирних містах України. Лише 
минулої суботи ворог випустив 
чи не найбільше ракет — від 
40 до 60, обстрілюючи різні 
регіони України. У неділю 
знову цинічно обстріляв Київ, 
поціливши у багатоповерхівку 
в Шевченківському районі сто-
лиці. Влучанням було знесено 
помешкання від 7 до 9 поверху, 
ще одна ракета зробила 
7-метрову вирву на території 
сусіднього дитячого садка.

Цього понеділка найбільших 
жертв за чотири місяці війни 
зазнала промислова столиця 
Полтавщини  — Кременчук. 
За 10 хвилин до 16-ї години 27 
червня росіяни влучили ракетою 
у найбільший торговий центр 
міста «Амстор». Поруч — жодних 
військових об’єктів, тобто цілили 
у людний центр міста і не менш 
людний торгівельний центр, де 

на момент прильоту в аптеках, 
продуктовому супермаркеті та 
фірмових крамницях скупову-
валися чи рятувалися від спеки 
щонайменше тисяча відвідувачів. 
В результаті удару — масштабна 
пожежа на 10 300 квадратних 
метрах торгівельних площ. За 
офіційною інформацією ДСНС 
станом на ранок 29 червня внаслі-
док обстрілу ТЦ загинуло 18 міс-
тян (з них одна людина померла 
в лікарні). Під час розбору завалів 
виявлено 8 фрагментів людських 
тіл. За медичною допомогою 
звернулися 61 постраждалий, 
з них 26 було ушпиталено до 
лікарні інтенсивного лікування. 
Ці дані не остаточні, адже на 
ранок середи, коли верстався 
номер, рятувальникам вдалося 
розібрати 75% уламків на місці 
торговельного центру.

«Жодної небезпеки для 
російської армії. Жодної стра-
тегічної цінності. Лише нама-
гання людей жити нормальним 
життям, що так злить окупан-
тів. Росія продовжує виміщати 
своє безсилля на звичайних 
громадянах. Сподіватися на 
адекватність і людяність з її 
боку марно», — відреагував на 
події в Кременчуці президент 
Володимир Зеленський.

НАСТУПНИКИ НАЦИСТІВ,  
або Як росія з країни-ізгоя 
перетворюється на країну —
спонсора тероризму

Королева-консорт Єлизавета та король Георг VI у Букінгемському палаці 
після німецького бомбардування, 1940 рік
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ВІЙНА

За Кременчук — до Гааги!
Новина про ракетний удар 

по Кременчуку затьмарила всі 
позитивні новини за минулий 
тиждень. У пам’ять про жертв 
обстрілу в наддніпрянському 
місті на три дні оголошено 
жалобу, на Полтавщині днем 
скорботи за земляками став 
День Конституції 28 червня. 
Було відмінено всі розважальні 

заходи, на будівлях приспущено 
державні прапори.

Володимир Зеленський наз-
вав події у Кременчуці одним 
із найбільш зухвалих терорис-
тичних актів у історії Європи. 
І закликав США визнати росію 
державою-спонсором теро-
ризму. Відповідна резолюція 
вже погоджена комітетом 

Сенату, юридичне рішення має 
ухвалити Держдеп.

Точно, що уперше за свою 
історію, Полтавщина стала при-
чиною зібрання Ради безпеки 
ООН — воно відбулося 28 червня 
і йшлося не лише про Кремен-
чук, а й про обстріли мирних 
українських міст далеко від лінії 
фронту, цивільних об’єктів та 
житлових будинків. Генпроку-
рорка Ірина Венедиктова ого-
лосила, що справа про обстріл 
ТРЦ у Кременчуці цілком може 
розглядатися в Гаазі.

Н а  м і с ц і  т р а г е д і ї 
в наддніпрянському місті пра-
цювали сотні людей — ряту-
вальники, медики, військові, 
поліцейські, волонтери. Прибув 
особисто міністр внутрішніх 

справ Денис Монастирський, 
заступник керівника офісу пре-
зидента Кирило Тимошенко, 
працюють слідчі та криміна-
лісти СБУ і Нацполіції, котрі 
фіксують військові злочини 
росіян. У вівторок вже були 
відомі й прізвища російських 
льотчиків-злочинців, які зав-
дали ракетного удару по ТЦ 
у Кременчуку.

«Станом на сьогодні росія 
застосувала проти України 
вже майже 2 800 різних крила-
тих ракет. Кількість авібомб 
і снарядів реактивної артиле-
рії, які бʼють по наших містах, 
просто не піддається підра-
хунку, — зауважив Володимир 
Зеленський. — Їх сотні тисяч за 
чотири місяці. Це ніщо інше, 

ніж терор. Прошу кожного 
і кожну — завжди, коли ви чуєте 
сирену повітряної тривоги, 
виходьте в укриття. Обовʼяз-
ково. Не ігноруйте. Росія не 
буде зупинятися ні перед чим».

Після кременчуцької траге-
дії керівники області Дмитро 
Лунін та Олександр Біленький 
також закликають земляків не 
ігнорувати сигнали повітряної 
тривоги, подбати про власну 
безпеку.

Та все ж ворогу нас не заля-
кати. Як і 80 років тому нацистам 
не вдалося зламати британського 
хребта, так і новоспеченим 
рашистам не до снаги впоко-
рити козацький дух українців. 
Ми стоїмо, бо не маємо іншого 
вибору, розуміємо: ворог втрачає 
на всіх фронтах, тому намага-
ється зламати нас морально, 
посіяти страх і зневіру. Але той, 
хто сіє вітер, буде жнивувати 
бурю, хто обстрілює мирні міста 
отримає у відповідь холодну 
лють і переможну помсту.

Настя ТОПОЛЯ

HIMARS вже смажить окупантів, а США планують 
придбати для України ще й сучасні ППО

До речі, сучасні РСЗВ 
HIMARS, яких так 
бояться росіянці, вже 

в Україні й починають сма-
лити рашистів на передовій. 
Як повідомляють деякі дже-
рела, ці системи залпового 
вогню доправляли в Україну 
під захистом американський 
спецпризначенців та ледь не 
ЦРУ. Ракетні обстріли різних 
регіонів країни теж поясню-
ють полюванням рашистів 
на HIMARS. Невдале, бо зараз 
американське РСЗВ в руках 
українських артилеристів 
відкрило сезон полювання 
на рашистів. А в російських 
пабліках вже після обстрілів 
заволали «За что»? Серйозно?

Окрім того, американське 
видання The New York Times 
з посиланням на офіційні 
джерела у Білому домі пові-
домило, що адміністрація 
Байдена придбає Україні пере-
дову зенітно-ракетну систему 
NASAMS середньої та великої 
дальності. Це рішення прези-
дент США прийняв через день 
після того, як росія обстріляла 
ракетами Київ. А обстріляли 
столицю рашисти одночасно 
з початком саміту «Великої 
сімки» в Німеччині.

Обладнання  оплатять 
з фонду екстреного фінансу-
вання, виділеного конгресом 
для допомоги Україні. Про що 
саме йдеться і до чого готува-
тися росіянам? Зенітно-ракет-
ний комплекс NASAMS — це 
розробка двох світових гігантів 
оборонної промисловості: нор-
везької технологічної групи 
Kongsberg та американської 
компанії Raytheon. Головне 
його призначення: збивати 
цілі на короткій та середній 
дистанції — у радіусі до 25–40 
км залежно від модернізації. 

NASAMS за своєю природою — 
високомобільна система, 
розроблена з фокусом на опе-
раційну гнучкість для захисту 
авіабаз, морських портів, густо 
населених територій та інших 
важливих об’єктів, а також 
армії»,  — йдеться на сайті 
групи Kongsberg. Там також 
згадують, що ці ракетні комп-
лекси цілодобово охороняють 
Вашингтон та округ Колумбія 
з 2005 року. За даним медіа, 
кілька ЗРК NASAMS охороняли 
другу церемонію інавгурації 
президента Джорджа Буша-мо-
лодшого та залишилися для 
прикриття Білого дому. 
Нині ці комплекси стоять на 
озброєнні 12 країн, серед яких 
Сполучені Штати, Норвегія, 
Австралія, Іспанія, Індонезія, 
Литва, а також сусідня з Росією 
Фінляндія, яка замінила ними 
старі радянські «Буки».

До слова, про підтримку 
України до перемоги, заявили 
не лише США та Великобри-
танія. На зустрічі «Великої 
сімки» лідери провідних дер-
жав світу оголосили про повну 
підтримку нашої держави 
і надання допомоги — фінан-
сової, військової, гуманітарної 

та дипломатичної стільки, 
скільки потрібно. Вважайте — 
до повної нашої перемоги над 
ворогом. У оприлюдненій 
спільній заяві, зокрема, йшлося 
і про розширення співпраці 
з Україною в царині розвідки 
та обміну інформації, інфор-
маційної та морської безпеки.

«Росія несе величезну від-
повідальність за зростання 
загроз глобальній продовольчій 
безпеці. G7 закликає росію без-
застережно припинити атаки 
на сільськогосподарську та 
транспортну інфраструктуру 
та забезпечити вільний прохід 
сільськогосподарських вантажів 
з українських портів у Чорному 
морі» — йдеться у заяві. — Лідери 
G7 узгодять і розширять санк-
ції, спрямовані на подальше 
обмеження доступу росії до клю-
чових промислових ресурсів, 
послуг і технологій, вироблених 
нашими економіками, особливо 
до тих, що підтримують росій-
ську військово-промислову базу 
та технологічний сектор. G7 
домагатиметься дозволу вико-
ристовувати доходи, отримані 
від будь-яких нових мит на 
російські товари, на допомогу 
Україні».

Як «народний Байрактар» вразив 
турецьких виробників безпілотників

Світ жахає російська жор-
стокість і вражає неймовірна 
стійкість та згуртованість 
українців. Так було і зі збором 
коштів на «народний Байрак-
тар», що його оголосив благо-
дійний фонд Сергія Притули. 
Українці мали сім днів, аби 
назбирати на три безпілот-
ники. Та країна так включи-
лася у збір — від хлопчаків, 
що продавали черешню, аби 
задонатити на безпілотники, 
до представників вітчизня-
ного бізнесу,— що за три дні 
назбирала на 4 Байрактари 
600 мільйонів гривень. Роз-
чулений і здивований При-
тула декілька годин не міг 
записати подячне відео, бо 
починав плакати від щастя 
і гордості за земляків. Коли 
таки втамував емоції, заува-
жив, що Байрактар справді 
став народним, бо левова 
частка зібраних коштів — це 
донати по 20, 40, 50 гривень. 
Як написала у Фейсбуці Сер-
гію Притулі в коментарях 
одна із користувачок соцме-
реж, її син вийняв зі скарб-
нички 82 гривні і попросив 
«передати тому дядькові, що 
на Байрактари збирає».

Рашисти традиційно засу-
нули й сюди своє свино-со-
баче рило, назвали акцію зі 
збору коштів на Байрактар 

фейком. Та й куди їм, для 
свого війська вони навіть 
на шкарпетки скинутися 
не можуть.

Натомість Сергій Притула 
попросив не засмучуватися 
тих, хто не встиг долучитися 
до акції, бо попереду ще чека-
ють круті проекти, які обов’яз-
ково сподобаються українцям. 
А в соцмережах вже жарту-
ють, пропонуючи Притулі 
відкрити збір на закупівлю 
HIMARS, яких так бояться 
росіяни, із боєприпасами, чи 
«залізного щита» в Ізраїлю або 
на побудову «зірки смерті» 
(вітання фанатам космічної 
епопеї «Зоряні війни»).

Проте найнесподіванішою 
була звістка від турецької 
компанії-виробника безпі-
лотників, котра відмовилася 
брати кошти і натомість вирі-
шила передати Байрактари 
ЗСУ безкоштовно. «Компа-
нія Baykar не прийматиме 
оплату за TB2 і безкоштовно 
відправить 3 БПЛА на укра-
їнський фронт, — йдеться 
у офіційному повідомленні. — 
Ми просимо натомість 
зібрані кошти спрямувати 
на допомогу в боротьбі народу 
України. Ми зворушені цією 
солідарністю та рішучістю 
перед обличчям, здавалося, 
нездоланних викликів».

Як і 80 років тому нацистам не вдалося 
зламати британського хребта, так 
і новоспеченим рашистам не до снаги 
впокорити козацький дух українців.

NASAMS за своєю природою — високомобільна система, 
розроблена з фокусом на операційну гнучкість для захисту 
авіабаз, морських портів, густо населених територій та 
інших важливих об’єктів, а також армії

Генпрокурорка Ірина Венедиктова у Кременчуці 
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ЗІРКА НОМЕРУ

Андрій КУЛИКОВ: «У нас не буде перемоги без повного відновлення 
територіальної цілісності України. Поступитися частиною території, великою 
частиною людей зараз — це прямий шлях до того, щоб України не було»
Вже традиційно, минулої п’ятниці, на зв’язку з ведучим 
радіопрограми Олександра Біленького «Вінілосховище» був черговий 
цікавий гість. Людина з медійного простору, у якого є чому повчитися 
і до чого прислухатися.

Обійдемося без барабанів, 
бо ви ймовірно слухали 
цей мегавипуск, або 

хоча б бачили анонси. Гостем 
ефіру був Андрій Куликов — 
український журналіст, 
радіоведучий, голова правління 
«Громадського радіо», очільник 
Комісії з журналістської етики, 
медіа-експерт.

Далі, як завжди, актуальна 
розмова про ситуацію в країні 
на шляху до Перемоги, про-
тидію пропаганді, українські 
матюки і багато чого іншого.

О. Біленький: Щиро радий 
чути і бачити Вас в нашому 
ефірі. Вітаю!

А. Куликов:  Я  теж 
дуже радий брати участь 
у вашій оригінальній про-
грамі, шанувальником якої 
я віднедавана є.

О. Біленький: Супер, нам 
дуже приємно. Для нас це 
велика честь. Такий собі 
тренінг.

А. Куликов: Пане голово, не 
розсипайтеся в люб’язностях, 
Ви набагато вище за них. 
Я завжди казав і буду казати, 
що в областях і, особливо райо-
нах, є дуже багато етерних 
продуктів європейської якості. 
Біда наша завжди була в тому, 
що вони завжди «розсипані», 
а по-друге, про них не зауважу-
ють ті, хто живуть у цих райо-
нах чи областях. Я люблю такі 
«продукти» і тепер регулярно 
популяризую вашу програму 
«Вінілосховище» і «Релайф-ра-
діо». В Решетилівці є ще дещо 
гідне уваги, але і наш ефір не 
гумовий — всього не вмістиш. 
І ще, наприклад, запорізьке 
радіо «На дотик», і це справді 
дуже круті медіа, цікаві.

О. Біленький: Давайте роз-
почнемо з Вашої журналіст-
ської діяльності. Вона широ-
коспекторна і багатовекторна. 
Але питання наступне  — 
інформаційну війну від 2014 
року до початку 2022 року 
Україна мабуть програла. Це 
моя точка зору, і я не претен-
дую на об’єктивність. А от на 
початок широкомасштабного 
вторгнення рф наші канали 
мобілізувалися і об’єднаний 
телемарафон українських 
ЗМІ почав демонструвати 
об’єднану позицію? Чи це 
влада хоче сконцентрувати 
інформаційний фронт у своїх 
руках? І як ви ставитеся до 
них, як до конкурента? 
Оскільки «Громадське радіо» 
має свій марафон.

А. Куликов: У нас радіо-ма-
рафон, ми як радіо «ReLife» чи 
радіо у Запоріжжі не вмикаємо 
відео-трансляцію. Бо я з 8 до 
10 в етері, то люди б побачили 
мою кухню, з якої я веду про-
грами. Це не ваша шикарна сту-
дія, де добре кадр виставлений, 
є прапор України… Ну, у мене 
теж є прапор, але маленький. 
Щодо телемарафону, коли вий-
шов Указ про нього, я прочитав 
його від першого до останнього 
слова. Знаєте чому? Тому, що 
я боявся, що в цьому Указі буде 
слово «радіо», але його там 
не було. Тим, хто у нас при 
владі, типово не спало на думку 
об’єднувати радіо. Це недоо-
цінка потужності і важливості 
радіо, зокрема у воєнний час, 
і, по-друге, — не на все у них 
вистачає уваги. І насправді не 
секрет, що не всі телеканали, 
які беруть участь у марафоні, 
теж варті уваги. Когось не 
запросили, комусь відмовили, 
а хтось не дуже хотів. Такий 
вектор в принципі позитив-
ний, але, на мою думку, зро-
блено воно було нашвидкоруч. 
Є різні редакційні політики, 
так звані канали Порошенка, 
вони можуть зробити вне-
сок. До речі, цей об’єднаний 
марафон є попередженням на 
майбутнє. Війна закінчиться, 
а розбирати структури зібрані 
важко, особливо коли переко-
нався в ефективності і хочеться 
залишити їх при собі. Отака 
моя відповідь.

О. Біленький: Цікавить ще 
ваша думка щодо поєднання 
журналістики і телеграм-ка-
налів. Український споживач 
звик сприймати інформацію 

у простішому вигляді і тому 
мабуть ці канали користу-
ються популярністю. Яке ваше 
ставлення до того продукту, 
який ці телеграм-канали 
видають споживачу?

А. Куликов: Чесно кажучи, 
важко дати загальну оцінку. 
Є телеграм-канали зовсім різні. 
Є сповнені гарних намірів, де 
можна взяти для себе багато 
цікавого і корисного, але іноді 
в пориві нас підбадьорити, 
можуть вводити в оману. І з 
цим пов’язана одна з помилок, 
яких я припустився на початку 
повномасштабної російської 
агресії. Ви, мабуть, теж бачили 
відео, в якому вже майже 
повністю по захопленому 
Херсону їде російський бро-
нетранспортер на ньому стоїть 
відважний чоловік і вимахує 
українським прапором. Це 
відео варто подивитися, але 
воно супроводжувалося тек-
стом: що, мовляв, херсонці 
захопили бронетранспортер 
і на ньому їздять. А насправді 
не захопили, а просто один від-
чайдух вискочив і протримався 
якийсь час на ньому з нашим 
прапором. Сміливий вчинок? 
Сміливий! Патріотичний? 
Патріотичний! Але не означає 
захопили… І ті слова дають нам 
уявлення, що ніби з росіянами 
легко боротися… І таких ситу-
ацій безліч… Треба пам’ятати, 
що для них нас не існує і треба 
пам’ятати про безпеку. Я оцінив 
дві ваші передачі, де йшлося 
про «гадяцьке сафарі», де 
було правильно розказано, 
що правда, що легенда, що 
перебільшено. Щодо війни, ми 
не вели інформаційну війну. 
Її вели проти нас. Російська 

пропаганда — це дуже злий наш 
ворог. Тут потрібно діяти аси-
метрично. Коли буде достат-
ньо якісного українського 
продукту: відео, радіо, газет, 
інтернет-видань, то в наших 
людей просто не буде ані 
потреби, ані часу звертати 
увагу на брехню, яку поши-
рюють росіяни. Це як замісна 
терапія у наркозалежних. 
Коли ми почали фільми пере-
кладати українською, люди 
почали ходити, бо цей продукт 
був якісний. Треба навчати 
цінувати аудиторію якість 
і формувати смак до якості. 
Це те, що ми вміємо робити, 
але дуже часто не робимо.

О. Біленький: Формувати 
смак до українського! Чудова 
цитата від Андрія Куликова. 
Дякую. А чи правильно жер-
твувати журналістськими 
стандартам під час війни?

А. Куликов: Ні, можливо 
практично все. Але робити 
цього не можна — це розсла-
бляє. Навпаки під час війни, 
під час спротиву, я вважаю, 
треба ще суворіше їх дотри-
муватися. Правда рятує життя, 
а брехня — лише занапащає. 
Неможливо казати, що ми легко 
переможемо. Інша справа ска-
зати — ворога нелегко побити, 
але ми робимо все можливе. 
Радіо, особливо радіо, воно збе-
рігає життя. Є історія, коли ми 
багато передавали інформації 
з фронтових міст Київщини, і є 
люди, які, слухаючи радіо, отри-
мували інформацію і змогли 
вибратися з окупації. Слухаючи 
наше радіо, люди дізнавалися 
куди їхати безпечно, а куди 
ризиковано. Це те, що назива-
ють гіперлокальне медіа — це 
решетилівське радіо, це місцеві 
газети і так далі… Про те, що 
відбувається на фронтах, роз-
каже телемарафон, а що коїться 
в сусідньому селі — місцеве 
радіо чи газета.

О. Біленький: У продовження 
нашого спілкування хочу під-
креслити усім відомий факт 
про те, що українська мова 
дуже красива і мелодійна, 
але на початку війни ми пере-
стали соромитися матюкатися, 
навіть при дітях. Ми для цього 
навіть винайшли різні способи 
і засоби. Це щось психоло-
гічне? Чи є інша версія того, 
що українці масово лаялися, 
публікували матюки на бордах 
і шпальтах газет, писали їх на 
свої тілах, та сама історія і з 
піснями.

А. Куликов: Ну, таке, 
насправді, уже у нас бувало. Є у 
Сергія Жадана і його «Собак» 
пісня «Радіо Харків» і в ній теж 
є матюки, хоча вона створена 
в мирний час. До речі, укра-
їнська мова має свої матюки, 

які ми часто не сприймаємо, 
саме тому, що не дуже знаємо 
свою мову і її багатства. От 
наприклад хтось сприймає, 
що «матері твоїй трястя» 
означає, щоб її пропасниця 
вхопила, а насправді це пов’я-
зано з іншим процесом, під 
час якого трусить і чоловіка 
і жінку… Ну і таке інше. 
Про те, що ми запозичуємо 
матюки з російської, то тут 
теж є питання чи звідти вони 
походять, а не з колишньої 
татарської чи монгольської. 
Ну, а до того, що ми матю-
калися на початку війни, ну 
слухайте, іноді хочеться, іноді 
треба полегшити собі стан. 
І коли пролунала фраза про 
русскій воєнний корабль, то 
ми на своєму радіо поставили 
цю фразу на своїй сторінці 
і вона там більше місяця була. 
Тому що спалах люті минучий, 
а гнів, який живе у наших жит-
тях, і бажання опиратися — це 
надовго.

О. Біленький: У мене є ще 
одне серйозне питання. Чи 
не вважаєте ви, що на шляху 
нашого просування до член-
ства у ЄС будуть виникати 
не ті 7 пунктів, які зафіксу-
вали представники Євроради 
і Єврокомісії, так як це було 
з Болгарією і Македонією, 
коли статус болгар мав бути 
прописаний у Конституції як 
націєутворюючого етносу?

А. Куликов: Пане Олексан-
дре, виникатимуть різнома-
нітні питання, як справжні, 
так і надумані, справедливі і не 
зовсім. Це реалії життя. Мене 
запитували в одній програмі, 
що потрібно, щоб у 2029 р. Укра-
їна набула статус члена ЄС? А я 
відповів: потрібно вижити, і це 
головне перед нами завдання. 
І не просто вижити, не підко-
ритися, бо це один із способів 
вижити. Треба вижити, щоб 
зберегти гідність і цілісність 
країни і тоді ми будемо гово-
рити з сильнішої позиції.

О. Біленький: Яка, на вашу 
думку, ситуація має влашту-
вати Україну? Ви вже казали 
у своїх попередніх інтерв’ю, 
що Україна буде! І це безпе-
речно. Але яка контроперація 
для нас найважливіша? Чи 
мають люди право думати, 
що можемо втратити якісь 
території, але не буде війни?

А. Куликов: У нас не буде 
перемоги без повного віднов-
лення територіальної ціліс-
ності України. Поступитися 
частиною території, великою 
частиною людей зараз — це 
прямий шлях до того, щоб 
України не було! А вона обов’яз-
ково буде!

Юлія ГРІНЧЕНКО
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ЗНАЙ НАШИХ

Ілона ВАСИЛЕНКО: «Кожна людина 
талановита і може будь-яку 
вершину майстерності підкорити, 
аби лише бажання було»
Дакуаз, конфі, компоте, 

ганаш і кулі, курд, велюр — 
ці слова звучать майже як 

музика. Для ласунів вони — справ-
жня музика для вух і умовний 
сигнал, як для собацюри Павлова, 
аби непомітно захлинутися слин-
кою. Бо в уяві відразу ж постає 
чудовий мусовий торт, майже 
невагомий, з ніжною повітря-
ною текстурою і неймовірним 
вибухом смаку з характерною 
кислинкою компоте, що урівно-
важена ванільною солодкавістю 
крему, де мигдалевий дакуаз 
огортає всі рецептори, даруючи 
мить насолоди від дегустації не 
торту, ні — шедевра кулінарного 
мистецтва. Усе це готує Ілона 
Василенко із М’якеньківки, при-
чому «маскує» свої мусові торти 
у незвичні форми вишень, шапок 
чи перлин, що розрізати цю красу 
навіть рука не підіймається. Гору 
бере допитливість і внутрішній 
гурман, котрий хоче знати, що 
всередині і яке воно на смак. 
Тож, шановні ласуни, готуйтеся 
ковтнути язика!

Мріяла стати 
кінологом 
і військовим, 
а вивчати 
довелося фінанси

Відношення до солодощів 
і солодкого Ілона мала опосеред-
коване — за місцем першої роботи 
на Ланнівському молококон-
сервному заводі, де вироблялося 
знамените і смачнюче згущене 
молоко. На підприємство дівчина 
пішла працювати майже по спе-
ціальності — вивчала фінанси 
спочатку в Полтавському аграр-
ному коледжі, а потім заочно 
здобула фах бухгалтера у аграрній 
академії. Цей виш — альма-ма-
тер тата з мамою, агронома та 
бухгалтера. Насправді ж Ілона 
не мріяла пов’язати своє життя 
із фінансами. У дитинстві мрії 
змінювали одна одну, романтичні 
і певною мірою навіть героїчні. 
Мріяла бути кінологом, проте 
дізналася, що доведеться мати 
справу із ветеринарною меди-
циною, а вона панічно боїться 
крові. Наступна мрія — стати 
військовою, як рідний дядько. Та 
й форма — то красиво. Тут уже 
тато Володимир не погодився 
відпускати далеко улюблену доню, 
обмеживши вибір навчальних 
закладів Полтавою. На агронома 
теж не погодився, казав, що то 
собача робота, у посівний сезон 
чи у жнива агроном у полях ціло-
добово, сім’ю майже не бачить. 
Тож сів із донею, поговорив 
і переконав вступити до аграрного 
коледжу. Фінанси, то й фінанси. 
Хоча спроба невеличкого бунту 

таки була. Ілона зізнається, що 
під кінець першого курсу зро-
зуміла, що всі ті цифри — не 
її, бо цілими днями пропадала 
з друзями-агрономами, збирала 
разом із ними гербарії. Так що 
після першого курсу тихенько 
перевелася на агрономічний 
факультет. Навіть півроку там 
провчилася, доки татко не діз-
нався і не повернув блудну доню 
назад до фінансистів. Дівчина 
посміхається і зауважує, що зараз 
напевно б обрала одну із двох 
професій — пішла б навчатися 
або на кулінара, або на вишиваль-
ницю. Власне, обидва ці фахи 
вона й освоїла, але вже пізніше. 
І обидва — у Решетилівці.

«Могла і по 18,  
і по 20 годин на добу 
вишивати»

У край прославлених виши-
вальниць Ілону привело кохання. 
Спочатку чуже — приїхала сюди 
на весілля друзів, а потім і власне 
накрило з головою, бо на цьому 
ж весіллі познайомилася із май-
бутнім чоловіком Сергієм. Зако-
хані оселилися у М’якеньківці. 
Якось під час відвідин виставки 
дівчина побачила знамениті 
майже мереживні решетилівські 
вишиванки. І закохалася в цю 
красу, бо душа насправді прагла 
творчості, а не гроші рахувати 
та дебет із кредитом зводити. 
Захотіла сама, власними руками 
створювати всю ту красу, тож 
вирішила отримати освіту ще й у 
художньому ліцеї. Переговорила 
із директором закладу Наталією 
Бігун, домовилася із Надією Ваку-
ленко, аби та взяла її у свою 
групу — й пішла навчатися на 
вишивальницю. Ліцей закінчила 
з відзнакою, потім ще й професію 
закрійниці освоїла. «Роботи виши-
вала на замовлення і в Канаду, 
і по Україні, — розповідає Ілона 
Василенко. — Бралася до складних 
робіт, бо оця складність і виклик 
майстерності й подобався. Могла 
і по 18, і по 20 годин на добу 
вишивати». Причому перевагу 
віддавала саме ручній вишивці, 
а не машинній — енергетика не та. 
Вишивала й коли на світ з’явилася 
перша донечка Марійка, а от 
народження молодшої Соломійки 
змусило таки голку відкласти. 
Жінка зізнається, що не бралася 
до вишивки років зо три. І лише 
після повномасштабного втор-
гнення знову почала вишивати, 
аби привести до ладу думки, 
вгамувати емоції і гармонізувати 
душевний стан. А вишивка — 
це ж майже як медитація, річ 
сакральна: добре допомагає 
прочистити мізки, вгамувати 
душевні шторми і налаштувати 
на правильний ментальний тон.

Підкорення 
кондитерської справи 
почалося із фрази 
«У мами смачніше»

З тортами та тістечками 
історія доволі цікава. Бо ство-
рювати всю ту красу і смакоту 
Ілона почала фактично, аби 
довести, що й це вона може. 
І якщо треба — то й висот кон-
дитерських досягне. «Хоча мама 
змалечку навчала готувати, як 
то кажуть, постійно руки в тісті, 
але душа до нього не лежала, — 
зізнається Ілона.  — Проте 
коханому чоловікові догодити 
хотілося і порадувати чимось 
смачненьким. Він любив торт 
„монастирська хатинка“. А це 
моєї мами коронний рецепт. Тож 
вона мене проінструктувала, 
зробила все за її рекомендаціями. 
Торт вийшов непоганий. Та 
покуштувала той торт знайома 
і сказала: „Знаєш, це не твоє, от 
у мами він смачніший“. Мене 
як заїло — і почався переворот. 
Вирішила довести, що можу не 
гірше. Згадала, як моя викла-
дачка Надія Вакуленко якось 
сказала фразу, що її мама пов-
торювала: жінка повинна вміти 
робити все, й немає такої жінки, 
котра чогось не вміє — то вона 
просто не хоче. І це правда, 
бо кожна людина талановита, 
тільки хтось розвиває свій 
талант, а хтось ні. Бо є така 
штука, як лінь. Навчитися можна 
всього і у будь-якому віці. Було 
б бажання».

От після цієї історії з тортом 
Ілона й поїхала на кулінарні май-
стер-класи у Дніпро і в Полтаву. 
Потім випадково познайомилася 
із Іриною Горулько. Дуже хотіла 
потрапити на її майстер-клас із 
приготування мусових тортів, та 
не судилося, бо тато саме захворів. 
Та все ж на майстер-клас потра-
пила — навчилася виготовляти 
імбирні пряники. Ілона зізнається, 
що Ірина Анатоліївна стала не 
лише наставником, а й натх-
ненником. Надихнула власною 
історією про те, що освоювати 
кондитерське мистецтво почала 
у 50 років із хвостиком. «Зрозуміла, 
що кожна людина талановита 
і може будь-яку вершину майс-
терності підкорити, аби лише 
бажання було», — говорить Ілона. 
У Ірини Горулько вона побувала 
на декількох майстер-класах, і з 
приготування мусових тортиків 
також. Підтримала Ірина Ана-
толіївна кондитера-початківця, 
розвіявши всі страхи, коли та 
надумала виготовляти торти на 
замовлення. «Сказала, що чутки 
будуть переслідувати завжди — 
і хороші, і погані. Не оглядайся 
на них, спробуй», — згадує Ілона.

Мусові тортики — 
на тепловізори 
та Байрактари

Та найбільша підтримка 
і допомога — то чоловік Сергій. 
Він і поціновувач всієї смакоти, 
і перший дегустатор, і головний 
спонсор. Бо для кондитера мате-
ріальна база дуже важлива, як 
і хороша професійна техніка на 
кухні. Адже Ілоні доводиться мати 
справу із доволі примхливими 
матеріалами. З тим же велюром, 
яким покриває мусові торти. Це 
покриття — суміш шоколаду та 
какао-масла, взяте у рівних про-
порціях. Окрім велюру, освоїла 
Ілона й глазур. «Дуже важливо 
точно вгадати температуру, бо 
можна не врахувати буквально 
півградуса — і вже не обтече торт 
так, як потрібно, може згор-
нутися і потрібно заново все 
переробляти. Причому з торта 
зняти покриття, що не вдалося, 
неможливо. Тож потрібно й торт 
готувати заново», — розповідає 
кондитер про секрети свого 
ремесла. Температура випікання 
взимку та влітку різниться, воло-
гість теж має значення: у дощову 
погоду велюр починає текти, 
бо шоколад став нестабільний 
через вологість та дощ за вікном.

Проте Ілона труднощів не 
боїться, зізнається, що любить 
навчатися всьому новому, осво-
ювати різні техніки, вигадувати 
красиве пакування з фруктовими 
чіпсами, корицею та хвоєю зі стріч-
ками. А ще любить поєднувати свої 
торти із живими квітами — кладе 
до коробки маленькі букетики 
та бутоньєрки. До слова, квіти 
вирощені у власному саду, ними 
опікується мама Сергія — Олена. 
Якщо й робити штучні квіти та 
декор — то з якісного цукрового 
паперу. А для цього потрібно 
пройти навчання і вільний час 
ще знайти. Бо, окрім захоплення 
кондитерським мистецтвом, 
Ілона Василенко ще й працює 
у родинному фермерському гос-
подарстві. Проте чоловік для 
дружини коштів не шкодує — 
оплачує навчання, закуповує інгре-
дієнти для майбутніх кулінарних 
шедеврів. Ексклюзивні форми 
для мусових тортів авторства 
всесвітньовідомої кондитерки 
з Харкова Дінари Касько він теж 
придбав. Ілона зауважує, що вона 
про ці форми мріяла давно, проте 
ціна добряче кусалася. Чоловік про 
цю мрію знав, тож зробив сюрприз 
коханій, подарувавши відразу 
п’ять форм для мусових тортів.

Кулінарні шедеври від Ілони 
Василенко — недешеві, як на 

ціни у решетилівських конди-
терських з розряду мас-маркету. 
Проте ви платите за якість, смак 
і ексклюзив. Ціна залежить від 
складу, а Ілона не приховує, 
що свої торти та тістечка готує 
виключно з якісних продуктів. 
На замовлення, проте так, як 
готувала б для власних доне-
чок. Тобто з хорошого шоколаду 
(щонайменше 3 тисячі гривні за 
кілограм при гуртовій закупівлі), 
для випікання того ж дакуазу бере 
лише горіхове борошно — мигда-
леве, фісташкове чи фундучне. 
Барвники — лише натуральні. 
Кондитер зізнається, що була 
дуже здивована, що колеги по 
цеху користуються взагалі не 
харчовими барвниками. Звісно, 
різниця у ціні відчутна: 30 грн за 
баночку і 200 гривень за якісний 
кондитерський барвник, проте 
натуральний і найкращий. Ті, хто 
спробував торти Ілони Василенко 
хоч раз, вже не можуть відмовити 
своєму внутрішньому гурману та 
ласуну й забувають про бісквіти 
та наполеони. Найдальша точка 
географії, куди мандрували тор-
тики від Ілони Василенко — це 
Київ. Замовлення відправляла 
до Полтави, Машівки, Диканьки, 
Хоролу та Лубен.

Ілона зізнається, що сама 
десертів вже не їсть. Сміється, 
що кондитер любить… м’ясо. 
«Подарувала чоловікові на день 
народження професійний гриль. 
Так що у нас обмін — я йому 
тістечка й тортики готую, він 
мені м’ясо, — посміхається Ілона. 
Як і радила її наставниця та натх-
ненник Ірина Горулько, на чутки 
не озирається і не зважає на те, 
що інколи пишуть у соцмережах 
«доброзичливці». А їх вистачає. 
«Хтось із замовників виставив на 
своїй сторінці у соцмережах мій 
тортик. І тут же в особисті при-
йшла невідома жінка із осудом: 
„В Україні війна, а ви чим ото 
займаєтеся“? От звідки ви знаєте, 
чим саме я займаюся? Немає жод-
ного бажання виправдовуватися 
чи пояснювати, що з початку 
повномасштабного вторгнення 
з випічки тортів собі нічого не 
лишаю. „Виробництво“ спонсо-
рує чоловік, а я все зароблене 
перераховую на броніки, каски, 
тепловізори, решетилівському 
кулінарному полку — на м’ясо 
для приготування консерви для 
ЗСУ. Чотири торти продала — дві 
тисячі з копійками перекинула 
на Байрактари у фонд Сергія 
Притули. А як інакше? Маємо 
перемогти ворога, тому допомага-
ємо захисникам усією родиною»!

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 3-кімнатну 

квартиру. Центр, 
Решетилівка. Тел. 066-434-60-
97, 066-113-85-52

 ■ 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

ЖИВНІСТЬ
 ■ Куплю теля.  

Тел. 095-914-64-97
 ■ Продам цапики. 2 штуки. 

3 місяці. Ціна договірна. 
095-60-15-853

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

 ■ Продам козу і козеня 
3,5 місяці. Тел. 050-149-20-63

 ■ Куплю кнура на м’ясо.  
Тел. 095-914-64-97

РІЗНЕ
 ■ Продам черешні недорого. 

Тел. 405-32-65
 ■ Продається електро-

гармошка «Ворскла». Тел. 
095-069-13-40

 ■ Продам банки для 
консервування 3 л, 1,5 л, 
1 л недорого. Тел. 2-36-27, 
099-194-25-89

 ■ Продам зернобурякотраво-
подрібнювач, ел. двигун, 
насос, компресор, редуктор. 
Тел. 095-914-64-97

 ■ Куплю дві батареї чавунні 
недорого. Тел. 095-914-64-97

 ■ Продам 
УД-2 двохциліндровий двигун 
бензиновий в робочому 
стані. Напівавтомат 
з пускозарядним пристроєм 
12, 24 В, електрозварку 
Пульсар 200, зарядне Світязь 
укр. виробника.  
Тел. 098-20-44-897

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

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

Решетилівський центр прийому/видачі продовжує 
збір речей для тимчасового переміщених людей. 

Потреби:
• чоловічі спортивні 
штани, шорти, футболки, 
кросівки, бейсболки, 
макасини, капці;
• жіночі спортивні штани, 
шорти, футболки, кросівки, 

бейсболки;
• рушники;
• матраци;
• постільна білизна; 
• подушки;
• ковдри;
• пледи.

Потрібні речі можна приносити до міського Будинку культури,  
де діє пункт прийому/видачі одягу для тимчасово переміщених осіб.

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 можуть не працювати 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
Кабачки в томатному 
соусі «Кривава 
Мері» на зиму

Інгредієнти: на 1,5 кг 
кабачків — помідори — 700 г; 
часник — 1 голівка; сіль — 
1,5 ст. л.; цукор — 4 ст. л.; 
олія — 100 мл; перець — за 
смаком; оцет 9% — 3 ст. л.

Помідори порізати, 
подрібнити в блендері чи 
пропустити через м’ясорубку. 
Перелити в каструлю, додати 
сіль, цукор, олію, пропущений 
через прес часник.

Довести соус до кипіння 
та додати нарізані кабачки 
(кружечками чи брусками — 
на ваш смак). Варити під 
кришкою на мінімальному 
вогні 20–25 хвилин. Додати 
оцет і дати залишити на 
кілька хвилин. Розкласти 
за стерилізованих банках. 
Перевернути кришкою вниз, 
вкрити рушником і залишити 
на добу.

Плануємо справи у липні 
за місячним календарем

Наше життя залежить не 
лише від Сонця, а й від його ніч-
ного брата — Місяця. Від Місяця 
цілком і повністю можуть зале-
жати ваші настрій, самопочуття, 
особисте життя, фінансове 
становище і навіть результат 
нових починань. Вся справа 
в фазах місячного циклу — рух 
Місяця щодо Землі — і їх вплив 
на наше життя. Наші предки 
багато тисячоліть тому помі-
тили, що певні фази Місяця 
сприятливі для посадки врожаю 
і примноження грошей, почи-
нання або завершення справ.

У повсякденному житті 
місячний календар 2020 року 
допомагає повсякчасно. 
Так, садівники та аграрії по 
календарю можуть визначити, 
коли варто садити ту чи іншу 
городину. Це допоможе збіль-
шити врожайність. Справжні 
рибалки за допомогою кален-
даря дізнаються про кращі дні 
для вдалого кльову. Жінкам 
календар допоможе вибрати 
найкращий час для походу 
до перукаря, що в результаті 
принесе швидкий ріст волосся 
та позитивний заряд енергії 
від гарної зачіски. Сімейним 
парам, які планують попов-
нення, місячний календар 
теж стане у пригоді, адже 
Місяць впливає на процес 
зачаття та з його допомогою 
можливо навіть запланувати 
стать дитини.

Тож і  ми вирішили 
місяць-маківку літа розпочати 
з місячного календаря.

Липнева повня  припа-
дає практично на середину 
літа — 13 липня, о 21 годині 
38 хвилин. Вона пройде під 
знаком Козерога, який сер-
йозно впливає на життя та 
самопочуття людей. Це спри-
ятливий період для наведення 
порядків, розкладання по міс-
цях речей та думок, а також 
всепрощення, планування та 
накопичення сил для нових 
звершень і важливих справ.

Однак у період повні та 
декілька днів потому люди 
не завжди можуть приймати 
адекватні рішення та схильні 
до помилок .

Молодик у липні 2022 року 
пройде 28-го числа, о 20 годині 
56 хвилини за київським часом. 
Він буде під знаком Лева, який 
сприяє активному, піднесе-
ному та бадьорому настрою. 
З’являється бажання хвалити 
та отримувати компліменти. 
Тому не варто скупитися на 
добрі слова для оточуючих.

У дні молодика не потрібно 
відразу ж приступати до 

активних дій — цей час більше 
підходить для планування 
та загадування бажань, а також 
сприятливий для отримання 
приємних вражень.

Сприятливі 
та несприятливі 
місячні дні 
у липні-2022

У період молодика люди 
за допомогою своїх думок та 
вчинків здатні вплинути на 
свою долю. У цей час вони 
менше сваряться, краще 
розуміють оточення та легше 
переносять хвороби. На моло-
дика починається новий етап 
у житті. І те, як ми його прове-
демо, позначиться на нашому 
майбутньому. Крім молодика, 
також сприятливими днями 
для планування вважаються 10, 
11, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 27, 
29 липня.

Слушними днями в липні-
2022 для активних та рішучих 
дій, що дають результат, є 1, 3, 
8, 12, 18, 19, 20, 30 липня. У цей 
час з’являється енергія, сили, 
все задумане вдається вико-
нати. Але планувати нові 
справи не варто.

Однак у липні ще є дати, 
в які, згідно з місячним кален-
дарем, слід виявити вдум-
ливість та обережність:  2, 
4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 22, 25, 28, 
31 липня. У такі дні бажано 
не піддаватися спокусам та 
провокаціям, уникати скан-
далів та сварок, агресії та 
насильства.

Олександр СТЕПАНЕНКО

Чим замінити майонез 
у літню спеку?

Цим питанням переймаються 
не лише панянки, котрі стежать 
за фігурою. Літня спека — не най-
кращий час для салатиків із майо-
незом, котрі швидко псуються 
і можуть після вечері чи обіду 
відправити гурмана на лікарняне 
ліжко у гастроентерологію. Один 
з варіантів заміни — це натураль-
ний (несолодкий) йогурт. До 
нього можна додати різні інгре-
дієнти, аби отримати незвичний 
і пікантний смак соусу.

Наприклад, до грецького 
йогурту можна додати гірчицю та 
перемішати. Цей соус підходить 
для запікання. Непогано буде, 
коли додати окремо томатну 
пасту. Правда, такий замінник 
може бути пріснуватий, тому 
його треба трохи підсолити. Для 
салатів, овочевих та з м’ясом, 
можна спробувати додати до 
йогурту соєвий соус.

І ще один  рецепт: на 100 
грамів натурального йогурту 

додайте чайну ложку сухого або 
подрібненого свіжого часнику, 
половину чайної ложки гірчиці 
та дві столові ложки оливко-
вої олії. Посоліть і поперчіть 
до смаку.

Ще один варіант соусу, який 
замінить майонез, можна зро-
бити на основі сметани. Для 
нього сметану краще брати 
жирну. Додайте до сметани 
діжонську та гостру гірчицю 
і нарізану зелень. Таким соусом 
можна заправляти салати.

Ще один цікавий рецепт соусу 
на основі сметани та варених 
жовтків. На два жовтки потрібно 
100 грамів нежирної сметани, 
перемішайте все виделкою до 
однорідності виделкою, додайте 
столову ложку оливкової олії, 
потім посоліть та поперчіть. 
За бажанням можна додати 
трохи гірчиці.

Настя ТОПОЛЯ

Лайфхаки: чистимо 
молоду картоплю
Час молодої картоплі 

настав! Та до того, як 
на обідньому столі 

з’явиться запашна і смачнюща 
картопелька з маслом та зеле-
ним кропиком, доведеться 
піднапружитися, чистячи 
бульби. Бо почистити молоду 
картоплю буває набагато склад-
ніше, ніж звичайну. А все тому, 
що цей коренеплід покритий 
тонкою та неоднорідною 
шкіркою, яка іноді зовсім не 

хоче зішкрібатися. Ділимося 
з вами кількома способами, як 
почистити молоду картоплю 
швидко та ефективно.

Пошкребти ножем. Тради-
ційний спосіб чистити молоду 
картоплю  — це зішкребти 
шкірку ножем. Бажано брати 
не дуже гострий ніж, щоб не 
порізати коренеплід. Надягніть 
латексні рукавички, щоб руки 
не потемніли.

Потерти щіткою. Тонка 
шкірка молодої картоплі добре 
піддається жорсткій кухонній 
щітці або губці.

Почистити мочалкою. 
Інший варіант — потерти коре-
неплоди металевою мочалкою. 
Втім, майте на увазі, що потім 
доведеться ретельно виполіску-
вати картопляну плівку з усіх 
спіралей та завитків. Зате цей 
спосіб чудово справляється 
з картоплею, яка вже погано 
піддається чищенню.

Посипати сіллю. Помийте 
картоплю. Потім складіть її 
в щільний поліетиленовий 
пакет і насипте крупну сіль. 
Гарненько потріть , щоб від-
ділилася шкірка, і ще раз про-
мийте під проточною водою.

Зрізати ножем. Якщо молода 
картопля зовсім не піддається 
шкрябанню, а шкірка у ній 
постаріла і не відстає, не 
мучтеся і почистіть її традицій-
ним способом — тобто обріжте, 
як зі старої картоплі.

Контраст температур. 
Помийте молоду картоплю 
і по черзі помістіть її спочатку 
в дуже гарячу воду, а потім 
у крижану. За рахунок перепаду 
температур шкірка відстане 
набагато легше.

Настя ТОПОЛЯ

Як лавровий листок допомагає 
побороти кухонних шкідників

Часто у крупі, борошні, 
сухофруктах, печиві та 
інших продуктах заводяться 
дрібні ненажерливі жучки та 
мошки. Поява комах не зале-
жить від умов домашнього збе-
рігання продуктів. Ви можете 
купити товар, який вже зараже-
ний паразитами — личинками 
або дорослими комахами.

Якщо ви виявили цю непри-
ємність, потрібно терміново 
вживати заходів. Інакше 
жучки і мошки швидко розпло-
дяться по всій кухні і заразять 
ваші запаси. Але для цього 
необов’язково використову-
вати отрути та хімікати. Вам 
допоможе звичайний лавро-
вий лист.

Проведіть огляд запасів 
у кухонних ящиках і полицях 
та дістаньте всі уражені про-
дукти. Їх доведеться викинути 
разом з упаковкою. Решту про-
дуктів, які не зазнали зара-
ження, обробіть спеціальним 
чином: борошно та крупи 
протягом години прожарте 

у гарячій духовці або промо-
розьте в холодильнику.

Ретельно вимийте харчові 
ємності, тару та полиці у шафі, 
особливо в кутах. Також про-
тріть все розчином господар-
ського мила чи оцту. Потім 
висушіть.

Розмістіть у шафах та на 
поличках гілочки лаврового 
листя, запах якого відлякує 
комах-шкідників. Він містить 
речовину цинеол, що й виділяє 
сильний аромат.

Також для більшої ефек-
тивності по одному лавро-
вому листочку покладіть 
у кожну ємність з крупами та 
борошном.

Не забувайте, що знадо-
биться часта профілактика 
зараження продуктів. Збе-
рігайте всі сипучі продукти 
у герметично закритих скля-
них або пластикових ємно-
стях. І підтримуйте постійну 
чистоту на полицях у шафі.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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a
Овен. На цьому тижні вкрай важ-
ливо правильно використовувати 
свій потенціал і не витрачати енергію 

даремно на непотрібні речі. Ви з ентузіазмом 
беретеся за виконання складних завдань.

b
Телець. Ваші динамічні методи 
значно допомагають просувати 
будь-який проект, за який ви бере-

теся. Рівень ефективності та уважності, 
який ви показуєте, зміцнює вашу позицію 
на робочому місці.

c
Близнюки. Використовуйте будь-
яку можливість, щоб інші знали, 
наскільки ви віддані своїй справі. 

Ви можете переконливо викладати свою 
точку зору в будь-якій ситуації. 

d
Рак. Мисліть масштабно, направ-
ляйте свою енергію продуктивно 
і дивіться, як багато чого ви змо-

жете досягти за короткий проміжок часу. 
Не варто витрачати свій час на безглузді 
суперечки і довгі дискусії. Будьте пильними.

e
Лев. Цього тижня чекають важливі 
рішення, відкладати які більше не 
дозволяє час. Частіше прислухайтеся 

до інтуїції. Ви впевнені у власних силах і це 
допомагає вирішувати складні питання.

f
Діва. В цьому періоді дуже важливо 
правильно розставити пріоритети 
і визначитися з першочерговими 

речами. Зробіть паузу, щоб подумати 
і переосмислити, що дійсно важливо для 
вас, а що ні. Ваші амбіції можуть завести 
вас занадто далеко.

g
Терези. Щоб домогтися високих 
результатів, необхідно докласти всіх 
зусиль. Не варто сподіватися на лег-

кий успіх і вдалий збіг обставин. Ви амбітні 
і з ентузіазмом виконуєте поставлені перед 
собою цілі.

h
Скорпіон. На цьому тижні емоційний 
фон може підвести. Настрій буде не 
на висоті, а напади роздратування 

можуть зіпсувати відносини з оточуючими. 
Бажано проявляти стриманість та прагнути 
до компромісу.

i
Стрілець. Слід розраховувати на 
власні сили, не особливо покладаю-
чись на допомогу оточуючих. Навіть 

ваші вірні союзники можуть вас підвести 
в найнесподіваніший момент. Не виключені 
солідні грошові надходження,

j
Козеріг. Козерогам на цьому тижні 
варто зменшити оберти і стримати 
активність, навіть якщо життєва 

енергія на висоті. Не варто звалювати на свої 
плечі занадто багато. Завжди прагнути про-
явити себе — це непотрібна трата енергії.

k
Водолій. Ви здатні звертати увагу на 
деталі, не вимагати занадто багато 
чого, досягати поставлених цілей 

і брати на себе повну відповідальність за 
результат. Такий підхід до роботи швидше 
призводить до успіху.

l
Риби. Ви надихаєте інших своїми 
ідеями і планами, ваш холодно-
кровний підхід підкорює людей, і у 

них мало причин відмовлятися від ваших 
пропозицій. Ви легко знаходите спільну 
мову з людьми.
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Відповіді

з №25

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
Хто там мені писав, 

щ о  хт о  м и є  н о г и 
в умивальнику, той моло-
дий? І хто мені тепер 
купить новий умивальник?

***
Сусідка виставила фото 

у Фейсбук і підписала 
«Я на морі!». Не розумію, 
що там роблять її кури на 
задньому плані.

***
Рецепт борщу від чолові-

ків: беремо 60 кг жінки, ста-
вимо її біля плити і чекаємо 
2 години. Борщ готовий.

***
Жінки, завжди хваліть 

свого чоловіка. От я своєму 
так і говорю постійно: 
«Коханий, ти маєш най-
кращу дружину у світі, таке 
щастя більше не знайдеш».

***
Тролейбусний парк 

запрошую водіїв зі своїми 
тролейбусами.

***
— Миколо, ти їсти хочеш?
— Так!
— То встань і звари!
— Тоді не хочу.

— Тоді лежи і не 
обманюй.

***
Завантажити прання 

займає 5 хвилин. Розван-
тажити прання і розвісити 
займає 20 хвилин. А зняти 
прання і донести до шафи 
займає від 5 до 10 днів.

***
Дивлячись на чоло-

віка і не можу зрозуміти: 
футболку у шафі він не 
може самостійно знайти, 
а подряпину на бампері 
бачить із вікна.

***
На весіллях просіть 

Притулу провести викуп 
нареченої. Він збере гро-
шей більше, ніж гості взяли 
із собою.

***
Уявіть собі Притулу голо-

вою батьківського комітету 
у школі... Аж страшно.

***
Робота!  Потрібно 

5 блогерів на розгру-
зку піску!

***
— Кохана, каблучки із 

діамантом не буде, адже 
я всі кошти скинув на 
Байрактар.

***
Дуже хитрий воєнком 

назвав своїх синів Ірка, Галя 
і Оксана.

***
Я сотий раз за вечір 

відкриваю і закриваю 
холодильник, бо немає що 
поїсти. Кабачок на ниж-
ній полиці:

— Я чекатиму тебе 
стільки, скільки потрібно!

***
Не потрібно зайвих слів, 

просто принесіть мені 
ящик черешні...

***
Як змусити метеликів 

літати у животі, коли там 
молода картопелька і 5 
котлеток?

***
Чоловік звісно господар 

своєї долі, але до того часу, 
поки не зустрів господиню.

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