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За ці майже 5 місяців війни 
навіть найупоротіші росі-
янці переконалися — укра-

їнці вміють воювати і захищати 
свою землю. Роблять це затято, 
з настроєм, втрачають бойо-
вих побратимів, проте палять 
русню так, що аж дим стоїть по 
всій лінії фронту. Після того як 
доблесні ЗСУ за два тижні під-
смажили щонайменше 13 воро-
жих складів у глибокому тилу, 
на російських пабліках користу-
вачі не просто істерять — вони 

перестають вірити брехні влас-
них пропагандистів про нібито 
потрапляння українських ракет 
не в склади, а в житлові будинки 
в окупованому Донецьку чи 
російському Бєлгороді. Пишуть 
у телеграм-канал, що українці 
не будуть витрачати дорогі 
ракети на мирне населення та 
й на відміну від російської армії, 
артилеристи ЗСУ стріляють ну 
дуже прицільно.

Це хіба бункерний дід, 
котрий остаточно втратив 

зв’язок із реальністю, маючи 
у «активі» майже 38 тисяч «200-
их», може пафосно заявити 
«ми ще нічого не починали» 
і оголосити «оперативну паузу». 
Про те, чим відповів путіну 
міністр оборони України Олек-
сій Рєзніков, про міжнарод-
ний бойкот Лаврову, роботу 
HIMARS на фронті й життя на 
окупованих територіях, що 
чекають визволення — детально 
читайте на 6-ій сторінці нашого 
видання.
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Під час розіграшу  
Кубку з мініфутболу пам’яті 
Сергія Герасимова зібрали 
кошти на допомогу ЗСУ

У неділю, 10 липня, на стаді-
оні «Колос» в Решетилівці від-
бувся розіграш щорічного Кубку 
з мініфутболу пам’яті нашого 
земляка, футболіста Сергія Гера-
симова. На участь у змаганнях 
заявилися 6 команд — «Говтва-1» 
(Решетилівка), «Говтва-2» 

(Решетилівка), «Патріот» (Реше-
тилівка), «Ветерани-АТО» (Реше-
тилівка), «Ліцей» (Решетилівка), 
«Легіон» (Мушти). Вони грали 
у двох групах.

Тож команди, які зайняли 
перші місця у власних групах, 
змагалися за перше місце.

У фінал Кубка вийшли 
«Говтва-1» та «Ліцей».

Переможцем змагань 
з рахунком 3:0 стала решети-
лівська «Говтва-1».

До слова, розіграш традицій-
ного Кубка Сергія Герасимова 
окрім пам’ятної місії мав ще 
й благодійну. На підтримку ЗСУ 
футболісти та вболівальники 
зібрали 3 536 грн.

До того ж, у селі Мушти на 
підтримку українських захис-
ників відбулися футбольні зма-
гання серед місцевих жителів, 
під час яких назбирали ще 
3 500 грн!

Всі ці кошти волонтери 
направлять на купівлю двох 
тепловізорів для наших зем-
ляків з військової частини, 
в якій проходять службу наші 
земляки. Загалом в цій частині 
перебуває близько 35 військо-
вослужбовців з Решетилівської 
громади.

Загальна сума збору складає 
72 454 грн. Наразі для закриття 
потреби необхідно зібрати ще 
понад 60 тисяч гривень. Номер 
карти незмінний — 

4441 1144 5667 6665.
Шукайте сторінки земляка 

Андрія Горобця, який коорди-
нує збори коштів, у соцмережах 
та долучайтеся до благодійної 
ініціативи!

Юлія ГРІНЧЕНКО

За повідомленням Нацпо-
ліції, у період із 4 по 11 липня 
у Решетилівський громаді заре-
єстрували 77 повідомлень про 
кримінальні правопорушення 
та інші події. Із них 9 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 
сталося 3 надзвичайні події. 
5 липня поблизу села Нагірне 
зайнявся трактор Т-25, вогонь 
розповсюдився на земельну 
ділянку зі скошеним сіном. Уве-
чері 6 липня виникла пожежа 
у легковому автомобілі поблизу 
Сухорабівки. За півгодини 
пожежу загасили вогнеборці 
10-ї державної пожежно-ря-
тувальної частини. Травмо-
ваних та загиблих внаслідок 
надзвичайної події немає. А 10 
липня у водоймі на території 
Новомихайлівського старо-
стату виявили потопельника. 

«Ми вдома — в Україні»: наша громада 
отримала перемогу у проекті від DECIDE

Кілька тижнів тому швей-
царсько-український проект 
DECIDE — «Децентралізація для 
розвитку демократичної освіти» 
проводив відбір територіальних 
громад для проведення літніх 
клубів у межах ініціативи DECIDE 
Summer Clubs «Ми вдома  — 
в Україні». Подати заявку на 
участь громади змогли до 15 
червня. Команда проекту DECIDE 
отримала та проаналізувала 
майже 200 заявок від громад, 
де проживають діти ВПО, а також 
які відповідали умовам безпечно-
сті та спроможності. У результаті 
відбору 30 громад отримали 
підтримку від проекту DECIDE 
в організації DECIDE Summer 
Clubs «Ми вдома — в Україні». 

Вона полягає в створені літніх 
клубів для дітей громади та 
дітей з числа внутрішньо пере-
міщених осіб. Активності треба 
буде провести до 30 серпня на 
базі місцевих закладів освіти. 
Обов’язкова умова — наявність 
захисних укриттів.

У Топ-30 увійшли шість гро-
мад із Полтавщини. Зокрема, 
шанс реалізувати у себе вдома 
ідею Summer Clubs «Ми вдома — 
в Україні» дістався Решетилів-
ській, Терешківській спільно 
з Машівською та Новосанжар-
ською, Полтавській та Пиря-
тинській громадам. У межах 
ініціативи DECIDE Summer 
Clubs «Ми вдома — в Україні» 
громади-переможці створять 

літні дитячі клуби. Вони отри-
мають методичний супровід 
від експертів проекту, а також 
спеціальне обладнання. Зовсім 
скоро розпочнеться навчання 
для вчителів громад. Команда 
проекту уже готова відправляти 
переможцям обладнання і всі 
необхідні матеріали для орга-
нізації літніх клубів.

Громади-переможці отри-
мають: комплект методичних 
розробок для проведення вправ 
з громадянської освіти, ігор 
і квестів; онлайн-тренінги для 
педагогів-організаторів, соці-
альних педагогів, практичних 
психологів у закладах освіти; спор-
тивний інвентар, розвиваючі ігри, 
канцтовари для рухової та ігрової 

активності; обладнання та без-
каркасні меблі для облаштування 
зон відпочинку на відкритому 
просторі. Крім того, організатори 
роботи літніх клубів, залучені вихо-
вателі та педпрацівники пройдуть 
серію тренінгів з такої тематики: 
громадянської освіти, зокрема 
освіти для демократичного 

громадянства та освіти з прав 
людини; соціально-психологіч-
ної підтримки дітей та підлітків, 
зокрема ВПО; організації квестів 
з прав людини, історії громади, 
етнографії; здорового способу 
життя та безпеки життєдіяльності.

Віта ШАФОРОСТ

Комунальники 
продовжують прибирати 
громаду та вивозити сміття

Комунальне підприємство 
«Покровський комунгосп», так 
само як і КП «Благоустрій», про-
довжує дбати про чистоту та 
охайність у громаді. Комуналь-
ники згідно графіка здійсню-
ють вивіз сміття у населених 
пунктах громади, де жителі 
уклали договори на збір побу-
тових відходів.

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 
Покровське по вулицях: Моло-
діжна, Чкалова, 23 вересня, 
Широка, Мічуріна, Цен-
тральна, Травнева, Пушкіна 

та провулках — Вишневий, Коо-
перативний, Шкільний. Також 
у селах Новомихайлівського 
старостату та селах Кривки 
і Піщане.

У п’ятницю комунальники 
зібрали побутові відходи 
по вулиці Залізнична у селі 
Покровське, а також у селах 
Шкурупії та Голуби. Кому-
нальне підприємство вкотре 
звертається до громадян із 
нагадуванням про необхідність 
укладання договору на вивіз 
побутових відходів. Адже домо-
господарствам, які не уклали 
договір, викидати сміття кате-
горично заборонено.

Нагадуємо, що КП «Покров-
ський комунгосп», окрім бла-
гоустрою громади та вивозу 
сміття, надає ряд платних 
послуг для населення та під-
приємств. Зокрема, підприєм-
ство реалізовує дрова та щепу 
для громадян та підприємств. 
Ознайомитися із детальним 
переліком послуг та їх вартістю 
можна за номером телефону 
095-420-74-41.

Михайло ЧУБ

Решетилівщина продовжує 
підтримувати військових із Харківщини

Минулого тижня чергову 
партію гуманітарної допомоги, 
яку зібрали небайдужі жите-
лів нашої громади, волонтери 
відвезли на Харківщину. Цього 
разу наші земляки передали 
захисникам продукти хар-
чування, домашню випічку, 
а також взуття та інші необ-
хідні речі.

«8 липня було зібрано та 
передано допомогу для військо-
вих Харківщини. Дякуємо колек-
тиву школи села Покровське за 

надані пиріжки з вишнями. Вже 
протягом кількох місяців вони 
нам надають смачні пироги. 
Дякуємо небайдужим реше-
тилівцям за надані смаколики, 
зокрема, Сніжані Степановій, 
Аліні Бодні, за продукти Ользі 
Яресько, Марині Шаповал. За 
тушонку для військових дяку-
ємо Анастасії Пилипенко, 
Дмитру Федак. Також дякуємо 
за випічку Олесі Швендіх та 
колективу дитячого садочка із 
села Колотії, дякуємо жителям 

села Кукубівка. Також дякуємо 
пану Віталію з Решетилівки за 
надані чоботи для наших хлоп-
ців військових. Дякуємо усім, 
хто нам допомагає!» — зазначає 
волонтер Віта Приходько.

Майже щодня жителі гро-
мади збирають допомогу, готу-
ють їжу, закуповують взуття та 
одяг, щоб військові на передо-
вій відчували підтримку та не 
втрачали віру у нашу перемогу.

Віктор БІЛОКІНЬ
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Коротко про головне
Залужний скасував 
рішення Генштабу 
про порядок 
видачі дозволів 
на виїзд військово-
зобов’язаним

Документ, що спричи-
нив хвилю обговорення 
у суспільстві і стосувався 
можливого обмеження на 
пересування, відправили 
на доопрацювання. Про це 
повідомив Головнокоман-
дувач ЗСУ.

«Прийнято рішення про 
скасування дії Порядку 
з відправленням на доопра-
цювання. Оновлений доку-
мент буде розроблено на 
основі змін до законів України 
та підзаконних норматив-
но-правових актів, які регулю-
ють переміщення громадян 
в умовах воєнного стану», 
зазначив Валерій Залужний.

Захисників України 
звільнили від сплати 
військового збору

Закон, підписаний пре-
зидентом 7 липня, вносить 
зміни до Податкового кодексу 
щодо військових зборів. Від 
оподаткування звільняються 
зарплати військовослужбов-
ців та інших громадян, які 
беруть участь в бойових діях 
в умовах воєнного стану та 
інших утворених відповідно 
до законів України військових 
формувань та інших осіб.

Йдеться про «період 
їх безпосередньої участі 
в здійсненні заходів із 
забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі 
і стримування збройної агре-
сії Російської Федерації», — 
зазначається у документі.

В Україні віднині 
будь-яке куріння 
у громадських 
місцях під 
забороною

З 11 липня набули чинності 
зміни статті 13 Закону Укра-
їни №2899-IV щодо захисту 
населення від шкоди тютю-
нового диму.

Якщо ви покурили 
у недозволеному місці, то на 
вас чекає штраф сумою від 51 
до 171 грн. За повторне пору-
шення, доведеться заплатити 
від 170 до 340грн.

За розміщення попіль-
н и ч о к  т а  к а л ь я н і в 
у недозволених місцях 
штрафи вищі — 1000 грн за 
перше порушення, 10  000 
грн за повторне протягом 
року. Для кафе та ресторанів 

все ще жорсткіше — вперше 
доведеться заплатити 3 000 
грн, за повторне порушення — 
15 000 грн.

Виїзд дитини 
закордон можна 
оформлювати у «Дії»

Про це повідомила 
Держприкордонслужба.

Відповідний законопроект 
№6146 ухвалила Верховна Рада 
України. Це означає, що один 
із батьків зможе надавати 
дозвіл на виїзд дитини до 16 
років закордон онлайн», — 
наголосили в ДПСУ.

Раніше для виїзду дитини 
закордон з одним із батьків 
потрібно було отриму-
вати нотаріально засвідчену 
письмову згоду.

Місцеві 
надзвичайними 
навчають запобігати 
пожежам 
під час жнив

Співробітники Полтав-
ського районного управ-
ління ГУ ДСНС України 
у Полтавській області провели 
інструктажі з працівниками 
сільськогосподарських під-
приємств, розташованих на 
території Решетилівської та 
Кобеляцької громад.

Під час заходів рятуваль-
ники Решетилівської ДПРЧ-
10 нагадали працівникам 
правила пожежної безпеки 
під час збору врожаю та поря-
док дій у разі виникнення 
пожежі. Також під час занять 
пожежники навчали агра-
ріїв техніці гасіння пожежі 
за допомогою вогнегасників 
та пожежної техніки під-
приємств та відпрацювали 
правила поведінки при вияв-
ленні вибухонебезпечних або 
підозрілих предметів.

Молодіжна рада 
«Прогрес UA» 
шукає таланти

Учасники Решетилівської 
Молодіжної ради шукають 
молодих поетів та музикан-
тів, готових поділитися своєю 
творчістю. Голова молодіжки 
Вікторія Криндач дещо «від-
крила карти» і розповіла, що 
в планах — організація куль-
турного івенту для жителів 
і гостей Решетилівки, який, 
імовірно, нестиме благодійний 
характер на підтримку котиків 
із ЗСУ. Тож, якщо ви молоді 
і маєте хист до віршування 
чи музики — шукайте сто-
рінки «Прогрес UA» у Фейсбук 
та Інстаграм і пишіть їм 
у месенджер або дірект.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Кращих учнів громади преміюють 
за кошти з міського бюджету

Депутати Решетилівської 
міської ради прийняли рішення 
направити зекономлені 
кошти на придбанні предме-
тів і матеріалів для закладів 
освіти громади в сумі 140 тисяч 
гривень на винагороди учням — 
переможцям конкурсів, зма-
гань, олімпіад, турнірів тощо.

Таке рішення ухвалили під 
час останнього пленарного 
засідання сесії.

Як повідомили у міському 
відділі освіти, за результатами 

своїх здобутків на премію-
вання претендують понад 200 
учнів Решетилівської громади. 
Серед них і вихованці закладів 
позашкільної освіти, Решети-
лівської ДШМ, та спортив-
ної школи.

Винагороди становлять від 
100 до 2 000 тисяч гривень.

Начальник міського відділу 
освіти Алла Костогриз розпо-
віла, що сума преміювання 
залежить від рівня змагань та 
кількості перемог. Адже є учні, 

які, приміром, стали одночасно 
переможцями учнівської пред-
метної олімпіади і лауреатом 
творчого конкурсу тощо, відпо-
відно одержать більшу грошову 
винагороду.

Отримати преміювання за 
свої старання учнівська молодь 
зможе після завершення про-
цедурних моментів та опри-
люднення відповідного наказу 
міської влади.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Переселенцям продовжують 
надавати гуманітарну допомогу

У вівторок, 12-го липня, 
в приміщенні Центру надання 
адміністративних послуг 
у Решетилівці розпочали вида-
вати чергову партію гуманітар-
ної допомоги.

Як повідомила на своїй 
офіційній сторінці у мережі 
Фейсбук Решетилівський 
міський голова Оксана 

Дядюнова, допомога при-
значена для людей, що мають 
статус вимушено перемі-
щених осіб після 24 лютого 
2022 року та проживають на 
території Решетилівської 
громади.

Продуктовий набір призна-
чений для однієї сім’ї за наявно-
сті оригіналів документів, що 

посвідчують особу, та довідки 
ВПО. У пакунку з розрахунку 
1 на сім’ю  — рис, спагеті, 
паштет, олія.

Лише за перший день 
видачі за допомогою звер-
нулися представники понад 
300 сімей.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Стартував прийом проектів у рамках 
«Шкільного громадського бюджету»

11 липня стартував прийом 
проектів на конкурс «Шкільний 
громадський бюджет Решети-
лівської міської ради» в рамках 
швейцарсько-українського 
проекту «DECIDE».

Прийом проектів триватиме 
до 17 липня включно.

Створити, оформити 
і подати власний проект 
на шкільний конкурс може 
команда від 5 осіб (учні 5–11 
класів, педагогічні працівники, 
батьки) з одного закладу освіти.

Відповідно до параметрів 
шкільного громадського 
бюджету Решетилівської 
міської ради на 2022 рік , про-
екти, які учні подаватимуть, 
повинні відповідати таким 
критеріям: створення нового 

освітнього простору в школі 
та громаді; фізична культура; 
спорт, здоров’я; культура та 
мистецтво; історія громади/
рідного краю; інноваційні 
технології; екологія та захист 
навколишнього середовища; 
рівні права — рівні можливо-
сті; наука та просвіта.

Терміни проведення аналізу 
поданих проектних заявок та їх 
доопрацювання командами — 
18 липня — 19 серпня.

Голосування за подані ініціа-
тиви розпочнеться з 5 вересня 
і фінішуватиме 19 вересня.

Як інформували у відділі 
освіти Решетилівської міської 
ради, за результатами голосу-
вання проекти-переможці пла-
нують реалізувати у 2022 році.

До слова,  швейцар-
сько-український проект 
DECIDE відновив роботу 
з реалізації шкільних проек-
тів у громадах-партнерах Іва-
но-Франківської, Полтавської та 
Одеської областей після виму-
шеної паузи, яку спричинило 
повномасштабне вторгнення 
росії в Україну.

Але, незважаючи на потен-
ційні труднощі, які пов’язані 
з війною рф проти України, 
в DECIDE вважають за необ-
хідне докласти усіх зусиль для 
повернення до нормального 
життя, відновлення держави 
і залучення до цього процесу 
школярів.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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До Дня родини та свята Івана Купала 
у бібліотеці відбулися тематичні заходи

Напередодні свята Івана 
Купала у центральній міській 
бібліотеці ім. О. М. Дмитренка 
відбулася літературна година 
на тему «Ой, на Івана, ой, на 
Купала». Присутні ознайоми-
лися з вшануванням народ-
них звичаїв і традицій під 
час святкування. Працівники 
бібліотеки підготували для 
найменших відвідувачів цікаві 
заняття. Зокрема, близько 
десятка юних читачів вчи-
лися плести вінки із польових 

квітів, від чого отримали 
безліч позитивних емоцій. 
На завершення заходу для 
дітей влаштували тематичну 
фотосесію.

До Дня родини в Україні, 
який припадає на 8 липня, 
у бібліотеці провели конкур-
сно-пізнавальну програму на 
тему «Тільки родина, як зірка 
єдина». На зустрічі звучали 
поетичні твори про родину. 
Присутні розповідали цікаві 
випадки з життя своєї родини, 

влаштували презентацію світ-
лин, які принесли для фото-
виставки «Родинна реліквія». 
У свою чергу Володимир Гайдар 
продемонстрував учасникам 
заходу дерево свого роду, яке 
він зібрав власноруч.

Учасники заходу брали 
активну участь у пізнавальних 
вікторинах та конкурсах, а на 
завершення зробили фото 
на згадку.

Михайло ЧУБ

«Фотозона: Фауна моєї Батьківщини»: школярі 
із Калеників завоювали перемогу у всеукраїнській акції

Національний еколого-нату-
ралістичний центр учнівської 
молоді Міністерства освіти 
і науки України провів всеу-
країнську акцію «Фотозона: 
Фауна моєї Батьківщини». 
Участь у акції взяли заклади 
освіти із всієї України. Най-
активнішими були навчальні 

заклади Дніпропетровської, 
Херсонської, Чернігівської та 
Полтавської областей. Зага-
лом на розгляд оргкомітету 
було представлено понад 2000 
проектів.

Учнів 7–8 класів Калени-
ківського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Решетилівської міської 
ради також взяли участь 
у Всеукраїнській акції та 
завоювали призові місця. 
Зокрема, Ангеліна Громан-
ська, учениця 7 класу, посіла 
друге місце і нагороджена 
грамотою Національного 
еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді МОН 
України, Дарина Одокієнко, 
учениця 8 класу, та Ярослава 
Таран, учениця 7 класу, посіли 
треті місця і нагороджені 
грамотами.

Подяку Національного 
еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді 

МОН України за залучення 
учнівської молоді до сучас-
них проблем приваблювання 
та охорони, поширення 
і збільшення чисельності та 
видового різноманіття тварин 
у всеукраїнській акції «Фото-
зона: Фауна моєї Батьківщини» 
отримала вчитель Калени-
ківського закладу загальної 
середньої освіти Людмила 
Тищенко.

Віта ШАФОРОСТ

У Решетилівці вчать 
створювати обереги 
для захисників

Понад місяць у центральній 
міській бібліотеці ім. 
О. М. Дмитренка проходять 
майстер-класи на тему 
«Лялька-мотанка, оберіг для 
захисників». Минулого чет-
верга до бібліотеки завітали 
не тільки діти, а й дорослі, 
щоб опанувати мистецтво 
виготовлення народного 
оберегу — ляльки-мотанки.

С т в о р ю ю ч и  л я л ь -
ки-мотанки, присутні 
вкладали всю свою душу, 
бажаючи нашим захисникам 
найшвидшої перемоги. А на 
завершення діти прикріпили 
письмові привітання до 
ляльок, для того щоб захис-
ники, прочитавши поба-
жання дітей, відчули дитячу 
любов, гордість за військових 
та мрії про якнайшвидшу 
перемогу!

Потрапити на май-
стер-класи можуть усі охочі, 
але за попереднім записом 
за номером телефону — 099-
252-31-21. Зазвичай навчання 
відбуваються по четвергах, 
у другій половині дня.

Віктор БІЛОКІНЬ

Учні із Решетилівки взяли участь 
у міжнародному архітектурному
конкурсі

Команда вихованців 
гуртка Решетилівської філії 
І ступеня «ReCs» взяла участь 
у міжнародному архітек-
турному конкурсі для дітей 
«ОSCAR». Конкурс з моменту 
його існування був і є транскор-
донним, що проводиться серед 
дітей із Франції, Німеччини та 
Швейцарії під егідою Європей-
ського дому архітектури Maison 
européenne de l’architecture — 
Rhin supérieur. У конкурсі до 
початку війни планували взяти 
участь 42 команди, але всього 16 
команд надіслали свої макети. 
У свою чергу організатори віді-
брали 11 макетів для фіналу, 
серед фіналістів — команда 
учнів із Решетилівки.

Українські школярі втретє 
мали змогу долучитися 

до конкурсу «ОSC AR», 
а решетилівські юні архітек-
тори — вперше. Учні протягом 
кількох місяців створювали 
проект та макет проекту на 
тему глобального потепління 
«It getting hot» із підручних 
матеріалів, мали онлайн кон-
сультацію із справжнім архітек-
тором з міста Києва — Андрієм 
Синяговським. Як результат, 

створили проект міста, яке 
використовує «зелені» види 
енергії  — вітряки, сонячні 
панелі, повторне використання 
водних ресурсів і не шкодить 
навколишньому середовищу.

За свою роботу команда 
гуртківців «ReCs» отримала 
сертифікат фіналістів.

Михайло ЧУБ

«Завдяки тобі»:  
учні із Покровськогоо 
долучилися до руху 
вдячності військовим

Школярі із Покровського 
навчального закладу при-
єднується до національної 
кампанії подяки захисникам 
і захисницям України «Завдяки 
тобі». Діти записали відео-
звернення до всіх захисників 
України, які нині борються із 
ворогом.

«Дякуємо нашим найкра-
щим захисникам за кожен 
новий день, за можливість 
відчувати, вірити, любити, 
прокидатися у своєму ліжку, 
посміхатися рідним. Дякуємо, 
що захищаєте нас! Дякуємо за 
наше життя! Подякуй захис-
никам та захисницям України 
при зустрічі простим жестом. 
Приклади долоню до серця 
та скажи: «Завдяки тобі», — 
зазначає вчитель Покровського 
навчального закладу Аліна 
Перепелиця.

Рух «Завдяки тобі» започат-
кували небайдужі волонтери, 

щоб подякувати військовим за 
їх роботу. Мережею шириться 
флешмоб, де вдячні українці 
прикладають долоню до серця 
та дякують нашим захисникам 
та захисницям за те, що мають 
змогу творити добро та жити 
в Україні.

Віта ШАФОРОСТ
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Наталія ВОДОЛІВОВА: «Увага зараз —  
це головне, до всіх: до дітей, літніх 
людей і, звісно ж, до наших захисників»

Повномасштабне втор-
гнення російської армії 
зіпсувало плани на цей рік 

усій країні. І М’якеньківській гро-
маді зокрема. Наприкінці лютого 
три населені пункти колишньої 
сільської ради мали об’єднатися 
із сусідами у великий старостат, 
а староста Наталія Водолівова 
вже планувала після складного 
перелому ноги зайнятися влас-
ним здоров’ям і продовжити 
реабілітацію. Але сталося 24 
лютого  — М’якеньківський 
старостат лишився у власних 
межах, а Наталія Вікторівна на 
посаді старости мала згуртувати 
громаду, організувати прийом 
біженців і разом із земляками 
збирати допомогу захисникам на 
фронт. Про настрої й дії у перші 
дні вторгнення і те, які проблеми 
доводиться вирішувати нині, ми 
й говорили із М’якеньківським 
старостою Наталією Водолівовою.

Наталія Водолівова: Рано-
вранці 24 лютого мені зателефо-
нували знайомі, потім прийшло 
повідомлення від міської ради — 
так і дізналася про початок війни. 
Зрозуміла, що лишаюся працю-
вати і потрібно збирати всю 
свою громаду разом. Адже мали 
стати надійним тилом для нашої 
армії. Переговорила з людьми, 
в кожному селі активізували 
роботу ініціативні групи, котрі 
були створені раніше і які мали 
допомагати нашим хлопцям, 
які пішли боронити Україну. 
В перший же день повномасштаб-
ного вторгнення повістки отри-
мали наші земляки — колишні 
атовці. На сьогодні 15 мешканців 
старостату боронять країну 
в лавах ЗСУ, з них 12 — на пере-
довій. Тож окрім того що, як і всі 
старостати, збирали кошти та 
продукти й відправляли на ЗСУ, 
ми ще й окремо своїм хлопцям 
допомагаємо — шукаємо шляхи 
й волонтерів, аби відправити їм 
на передову все, в чому мають 
потребу.

— Перші найзапекліші 
тижні, коли бої точилися 
в Києві, війська окупантів 
вступили до Харкова і були 
думки, що й до нас війна доко-
титься, як реагувала громада, 
що люди говорили?

Н. В.: Це був страх. Попри 
усвідомлення того, що це сусіди, 
росіяни, яких пропаганда все життя 
називала братнім народом. Та 
чомусь дуже боялися, на підсві-
домому рівні було відчуття, що це 
ворог і ворог лютий, потрібно від 
нього рятуватися. Тоді ще не було 
Бучі й Маріуполя, але був великий 
страх. І на сигнали повітряної 
тривоги всі реагували, ховалися 
в укриття. Це зараз трішки роз-
слабилися. Коли зараз говорю, 
аби дбали про власну безпеку, 
відповідають: «Вікторівно, та кому 
ми потрібні, щоб такі дорогі ракети 
витрачати на наші села. Ми краще 

будемо на городах, працюватимемо, 
аби було що хлопцям відправляти». 
А в перші дні це були паніка і страх.

Зараз переживаємо за наших 
хлопців на фронті, бо всі 
ж розуміють, який жах і пекло там 
на передовій. Декілька односель-
ців приходили додому у відпустку, 
розповідали, що відбувається 
у найгарячіших точках. А в тилу 
війна ще більше згуртувала нашу 
дружню громаду — допомагаємо 
фронту усім, чим можемо. Дуже 
добре допомагає ФГ «Василенко», 
одноосібники. Хто олії відвезе, як 
Дмитро Колесников: лишилося 
насіння, забив олію і доправив до 
міської ради, де збирали хлопцям 
на передову гостинці.

— Чи організовували 
у громаді патрулювання 
в перші місяці?

Н. В.: Звісно. У перші дні 
повномасштабного вторгнення 
наші чоловіки швидко само-
організувалися. Молодший 
Василенко — Сергій Сергійо-
вич — надав необхідне пальне, 
і хлопці буквально за два-три 
дні наколотили бандерів-

ське смузі, аби запас був про 
всяк випадок. Організували 
добровільне патрулювання, 
повідомили у правоохоронні 
органи про автівки, які в різних 
населених пунктах виїздили 
вночі на маршрути. Очолював 
патрулювання Петро Харченко, 
у кожному селі були свої відпові-
дальні за чергування. Чоловіки 
виходили на патрулювання 
вночі, а вдень пильнували всі 
небайдужі мешканці: телефо-
нували й мені, я, в свою чергу, 
викликала поліцію, бо було 
декілька випадків, коли увагу 
привертали незнайомі люди.

— Звідки до вас зараз їдуть 
вимушено переміщені особи? 
Як із будинками, бо колеги 
розповідали, що і власників 
доводилося шукати по всій 
країні, й навіть за кордоном, 
бо багато помешкань зачинені, 
були проблеми із підключен-
ням енергомереж?

Н. В.: Перший наплив був на 
початку вторгнення, масований 
такий заїзд — відразу сто чоловік. 

Приїздили із Охтирки, Харкова. 
Охтирчани вже поїхали додому, 
натомість приїхали мешканці 
Дергачів. Та на сьогодні найбільше 
їде родин з Луганщини, із сіл 
поблизу Бахмута на Донеччині. 
Громада в нас невелика — всього 
три села, близько 700 людей, які 
мешкають постійно. Зараз дода-
лося ще 98 переселенців. Вони 
з дітками — 30 діток до 18 років. 
Проблем із житлом оминути нам 
теж не вдалося. Бо щоб у селі була 
нормальна хата для життя — таких 
дуже мало, на пальцях однієї руки 
можна перелічити. Це переважно 
будинки, виставлені спадкоєм-
цями на продаж. Лишилися 
пустки, в яких по 7–10 років ніхто 
не жив. Проте наша газова служба 
пішла назустріч щодо підклю-
чення таких будинків, я шукала 
спадкоємців, просила впустити 
людей. Відгукувалися, приїздили, 
оформляли необхідні документи, 
аби підключити газ. А в решті 
осель люди готові були жити, якщо 
хоча б світло там є. Так що надали 
допомогу з електрообладнанням, 
електроплитками тощо.

Коли зрозуміли, що в селах не 
зможемо розмістити людей через 
відсутність житла, в нагоді став 
громадський будинок у Михнівці. 
Це будівля, де раніше розміщува-
лася початкова школа і бібліотека. 
Бібліотека там і нині працює, 
а праве крило, де були класи, учи-
тельська та комп’ютерна кімната із 
їдальнею, пустували. Взимку туди 
переїздив Будинок культури. От 
коли зрозуміли, що не вистачає 
помешкань, аби розселити людей, 
а дуже хочеться їм допомогти, 
наші мешканці (а український 
народ запасливий) познімали 
з горищ ліжка з панцерними сіт-
ками, матраци, ковдри, принесли 
постільну білизну і облаштували 
все у громадському будинку. Там 
всередині є туалет, вода. Вирі-
шили, що принципово в це при-
міщення будемо селити тих, кому 
нічим заплатити за оренду житла, 
в кого дітки до 3 років та літні люди 
у віці за 70, які не можуть себе 
самі обслуговувати. Створили всі 
умови, місцеві мешканці знесли всі 
необхідні продукти, одяг. Сьогодні 
вимушено переміщені особи, які 
живуть у громадському будинку, 
повністю забезпечені, бо мешканці 
громади продовжують допомагати 
продуктами, несуть з власних 
городів кабачки, молоду карто-
плю, огірочки. У громадському 
будинку вимушені переселенці 
готують їсти на газовій плиті, 
котра підключена до газового 
балону. Заправляють його міс-
цеві фермери по черзі — Петро 
Харченко, Сергій Василенко. 
Також долучався водій швидкої 
Леонід Бодня.

— А самі біженці городи 
саджали?

Н. В.: Ті, хто оселився 
у приватних будинках, мають 
невеликі городи біля хати. 

А от для тих, хто мешкає 
у громадській будівлі, шукала 
землю. Місцева мешканка від-
мовилася від городу — нехай 
люди саджають. Розділили на 
п’ять ділянок, біженці посадили 
картоплю, горох, моркву тощо. 
Ходять щодня полоти, збирають 
врожай — і хоч трохи відволіка-
ються від новин. Запрошували 
на першу молоду картоплю — 
гарна вродила.

До речі, ще до війни плану-
вала облагородити закинуті 
пустки, яких чимало у громаді, 
перетворити, скажімо, на екоса-
диби. А тепер у рамках програми 
«Сади Перемоги» плануємо пови-
пилювати чагарники і насадити 
фруктовий сад. Так сталося, що 
одна із пусток знаходиться якраз 
напроти громадського будинку. 
Потроху, скільки можемо, випи-
люємо зарослі.

— Як комунікація із міським 
головою у військовий час? Із 
якими проблемами зверталися 
до Оксани Анатоліївни?

Н. В.: З міським головою у мене 
завжди була чудова взаємодія 
і співпраця — і до війни, і зараз. Нині 
оперативно вирішуємо нагальні 
проблеми з усіма представниками 
міської влади — і з міським головою 
Оксаною Анатоліївною, і з заступ-
ником, що відповідає за комунальні 
питання, Юрієм Невмержицьким, 
і з Сергієм Тищенком, з керівником 
КП «Ефект» Ростиславом Грибом. 
От родини переселенців у колишні 
школі влаштували, а на дитячий 
майданчик цього року не встигли 
завезти пісок. Озвучили проблему — 
і комунальники оперативно завезли 
пісок, аби створити комфортне 
середовище для ігор діток. Складно 
було із покосами через проблеми 
з пальним. Поки покосили центр 
села, біля пам’ятників, не всти-
гаємо  — швидко заростають 
цвинтарі. Самі біля громадського 
будинку з працівником старостату 
викосили траву електрогазоноко-
саркою. Міська влада допомагає 
вирішувати нагальні проблеми 
у міру своїх сил і можливостей. 
Вдячні за гуманітарну допомогу, 
яку переселенцям надає місто. 
До речі, ми співпрацюємо ще 
й із міжнародною християнською 
організацією «Сумка самарянина», 

представники котрої привозили 
допомогу в Михнівку і М’якеньківку. 
Співпрацюємо з усіма, хто може 
допомогти. З Полтави організа-
ція, котра опікується проблемами 
СНІДу, приїздила і робила безко-
штовне тестування. А ще привезли 
гуманітарну допомогу.

— Вимушені переселенці, 
котрі зараз приїхали в громаду 
і залишаться на зиму, бо лиши-
лися без житла через війну, 
напевно, що й самі раді були 
б влаштуватися на роботу 
і заробити кошти?

Н. В.: А це та проблема, яку 
будемо вже після війни вирішу-
вати — створення робочих місць. 
Бо в селі роботи немає. Та, як 
закликав Олександр Біленький 
і Оксана Дядюнова, ми залуча-
ємо вимушених переселенців 
до життя громади. Вони допо-
магали нам навесні наводити 
лад у селах, долучалися до робіт 
із благоустрою. Декільком чоло-
вікам місцеві фермери навесні 
надавали роботу на посівній, 
коли сіяли кукурудзу. Маємо ще 
одну проблему — з громадським 
транспортом. У суботу та в неділю 
складно виїхати зі старостату, бо 
маршрутка виходить на маршрути 
лише тричі — понеділок, середа 
і п’ятниця. А головне — у старости 
М’якеньківського немає тран-
спорту — ні власного, ні служ-
бового. Це складно, бо немає 
мобільності. Тому коли була велика 
буря, працювала у телефонному 
режимі. Ще хотіли цього року 
у М’якеньківці облаштувати пляж. 
Роками цим питанням не перейма-
лися. Ми планували із керівниц-
твом громади, де можна зробити 
офіційний пляж, розчистити, 
облаштувати зону відпочинку. 
Але плани порушила війна. Та 
й розуміємо, що зараз не до цього. 
Це не головне. Головне — бути 
з хлібом і з картоплею. А ще — 
підтримувати переселенців. Нама-
гаємося їх не просто прихистити, 
а й відігріти, попіклуватися про 
діток, бо їм особливо складно. 
Увага зараз — це головне, до всіх: 
до дітей, літніх людей і, звісно ж, 
до наших захисників. Бо віримо 
в ЗСУ і підтримуємо невтомно.

Настя ТОПОЛЯ

“Ще до війни планувала 
облагородити 
закинуті пустки, 
яких чимало у громаді, 
перетворити, 
скажімо, на екосадиби. 
А тепер у рамках 
програми «Сади 
Перемоги» плануємо 
повипилювати 
чагарники і насадити 
фруктовий сад.
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Борис пішов у відставку, але підтримка 
Великобританії не припинилася

Новина про вимушену 
відставку Бориса Джонсона 
з посади голови Консервативної 
партії, а відтак — і з посади 
глави уряду Сполученого Коро-
лівства, стала неприємним 
післясмаком минулого тижня. 
Її дуже активно мусували росій-
ські пропагандисти, потираючи 
в ефірах лапки — мовляв, тепер 
вам, українці, увірветься і зброя, 
і допомога. Навіть російські 
ліберали (а ми ж пам’ятаємо, 
що лібералізм у сусідів закін-
чується там, де починається 
українське питання — і вони 
миттєво перетворюються 
на затятих імперців) єхидно 
коментували, що Джонсон 
допомагав Україні лише для 
того, аби зберегти за собою 
крісло прем’єра. Щоправда, 
при цьому промовчали, що пре-
тенденти на лідерство у партії 
консерваторів не поступаються 
Джонсону у русофобстві, 
а нелюбов до росіян — це сві-
товий тренд нині.

Що ж до допомоги, то вона 
не те що не припинилася. 
Навпаки, британські військові 
вже почали навчання укра-
їнських колег, про що Борис 
Джонсон заявляв ще під час 
одного з візитів до Києва. До 
Сполученого Королівства вже 
прибула перша група укра-
їнських військових. Загалом 
у рамках нової великої про-
грами навчання мають пройти 
до 10 000 українців.

Міністр оборони Бен 
Воллес, який відвідав нав-
чання, зауважив: «Ця нова 

амбітна навчальна програма 
є наступним етапом підтримки 
Сполученим Королівством 
Збройних Сил України в їхній 
боротьбі з російською агресією. 
Використовуючи передовий 
світовий досвід британської 
армії, ми допоможемо Україні 
відбудувати її сили та збіль-
шити масштаб спротиву, тоді 
як вона захищає власні сувере-
нітет і право обирати власне 
майбутнє».

Близько 1050 британських 
військовослужбовців буде 
задіяно під час виконання 
програми в якості інструкторів. 
Кожен курс триватиме кілька 
тижнів і проводитиметься 
підрозділами 11-ї бригади 
сприяння силам безпеки. 
Підготовка дасть новобран-
цям-добровольцям з невеликим 
військовим досвідом або без 
нього навички для ефектив-
ного ведення бойових дій 

на передовій. Курс охоплює 
поводження зі зброєю, першу 
допомогу на полі бою, польову 
техніку, тактику патрулювання 
та право збройних конфліктів.

Уряд Сполученого Коро-
лівства оперативно закупив 
автомати АК для програми 
навчання, тобто українські 
солдати зможуть тренуватися 
зі зброєю, яку вони використо-
вуватимуть на передовій. Бри-
танці також надали нашим 
військовим, що проходять нав-
чання, повне обмундирування, 
включно з формою і взуттям, 
бронежилетами та шоломами, 
спальними мішками тощо.

До речі, після відставки 
Джонсона з’явилася інфор-
мація про те, що пан Борис 
цілком може претендувати 
на посаду глави НАТО. Якщо, 
звісно, у жовтні не побореться 
за лідерство у рідній партії. Так 
що шах і мат, росіянці.

«Вже не поїдемо звідси 
такими, як приїхали»

Ці слова належать главі 
Сенату Французької Респу-
бліки Жерару Ларше, котрий 
разом із депутатами фран-
цузького парламенту відві-
дав минулого тижня Україну. 
Французьку сенатори побували 
у Верховній Раді, зустрілися із 
президентом Володимиром 
Зеленським. Та напередодні 
офіційних зустрічей бували 
у зруйнованих російськими 
військовими Бучі, Бородянці 
та Ірпені. «Коли ми відвідали 
ці місця, я особисто і сенатори 
також, вже не поїдемо звідси 
такими, якими приїхали, 
бо це надзвичайно глибоко 
вразило нас. Ми зрозуміли, 
що винуватці цих злочи-
нів  — представники росії 
і військово-політичного 
керівництва — мають понести 
відповідальність за свої дії. Бо 
неможливо бути постійним 
членом Ради Безпеки ООН, 
але водночас робити так, що 

жодна з тих цінностей, на 
якій ґрунтується сучасний 
військовий порядок, не була 
дотримана. Ми вважаємо за 
необхідне, щоб відбувся судо-
вий розгляд на міжнародному 
рівні», — заявив Ларше.

Він також наголосив, 
що французький Сенат 
і національні парламенти 
Європи будуть пліч-о-пліч 
з Україною у найближчі місяці: 
від статусу кандидата до затвер-
дження рішення про вступ до 
ЄС. Під час виступу у Верховній 
Раді голова Сенату Франції 
наголосив: «У цих стінах, 
у будівлі парламенту, б’ється 
серце європейського парла-
ментаризму. Яка ж радість 
бачити у цій залі прапор ЄС 
разом з українським стягом. 
12 зірок на блакитному тлі 
є символом єдності та надії. 
І цей прапор об’єднує нас від 
Парижа до Києва, від Києва до 
Брюсселя».

Як «Химери» змінюють хід війни,  
Південь готується зустрічати своїх 
визволителів і чому український хліб — 
найдорожчий у світі
Минулого тижня крем-

лівський диктатор 
спробував заспокоїти 

внутрішньоросійського спо-
живача телевізійних помий 
і підняти в глибинного 
народу-бурундука хоч трохи 
патріотичний дух. Бункерний 
дід грізно щурився ботоксним 
обличчям у камеру і бурмотів 
щось на кшталт «а ми ще нічого 
й не починали», обіцяючи росі-
янам нові героїчні звершення 
на українському фронті. Ну, 
а для цього армії, мовляв, 
потрібна оперативна пауза. 
Українці у відповідь кивали — 
і заряджали HIMARSи. Бо вже 
добре знають ціну путінському 
слову, котрий і нападати «не 
збирався», і Маріуполь «не давав 
наказ зрівнювати з лицем землі».

Своє ставлення до брех-
ливої політики кремля і не 
менш брехливих російських 
дипломатів минулого тижня 
продемонстрував цивілізова-
ний світ в Індонезії на саміті 
зовнішньополітичних відомств 
країн «Великої двадцятки». 
Туди приїхав і глава російського 
МЗС Лавров. Проте бойкот, 
що його влаштували «сумній 
російській коняці» дипломати 
інших країн, засмутив його 
настільки, що той вимуше-
ний був достроково залишити 
зустріч, а фактично — ганебно 
втекти із саміту.

Скандали під час саміту 
розпочалися практично 
одразу після прибуття Лав-
рова. Як повідомляє Reuters, 
під час зустрічі глави МЗС 

Росії з його індонезійським 
колегою Ретно Марсуді було 
чути чиїсь крики «коли ви 
припините війну?» і «чому 
ви не зупините війну?» Неза-
баром після початку саміту 
з’явилися повідомлення, що 
частина міністрів закордон-
них справ, які представляють 

країни «великої сімки» і нині 
активно допомагають Укра-
їні, з ініціативи державного 
секретаря США Ентоні Блін-
кена категорично відмови-
лися брати участь у спільній 
фотосесії разом із Лавровим. 
Міністр закордонних справ 
Німеччини Анналена Бербок 
заявила про бойкот відкрито. 
«Я не можу стояти поруч із 
тим, хто паралельно бомбар-
дує Україну, нападає на дітей, 
дорослих, мирних жителів. 

Тому групової фотографії 
з цього саміту не буде», — ска-
зала вона журналістам.

Сідати за один обідній стіл 
з Лавровим учасники саміту 
теж відмовилися. Тож, як 
кажуть росіяни, «не солоно 
хльобавши», піджавши хвоста, 
мов шолудивий побитий пес, 
глава російського МЗС дав 
драла додому, на московські 
болота. Не без того, що спро-
бував відгавкатися від усіх, але 
вийшло не дуже вдало.

британські військові вже почали навчання українських колег, про 
що Борис Джонсон заявляв ще під час одного з візитів до Києва.
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ВІЙНА

Жнива на мінному полі
Цього тижня світ облетіли 

вражаючі відео та світлини 
з українських полів. Як то 
кажуть — не для слабкодухих: 
боляче дивитися на те, як на 
пшеничному полі підривається 
комбайн, що збирає урожай. І на 
те, як наші військові лопатами 
намагаються збити вогонь на 
пшеничному полі. Бо клятий 
ворог усі ці дні гатить не лише 
по мирних містах та селах — 
цілить у поля із достиглою пше-
ницею, аби спалити цьогорічний 

врожай. От тому ці жнива дорогі, 
а український хліб — найдо-
рожчий у світі, бо дається він 
ціною людських життів. Проте 
аграрії не відступають і станом 
на 8 липня вже намолотили 
перший мільйон тонн зерна 
нового врожаю. За прогнозами 
Міністерства аграрної політики 
та продовольства України сумар-
ний вал зернових, зернобобових 
та олійних культур цього року 
попередньо планується на рівні 
65 мільйонів тонн.

Жнивують і полтавські агра-
рії. Їхній внесок у мільйонний 
український коровай — 2500 
тонн ранніх зернових. Проте 
влітку дбаємо не лише про 
хліб насущний на столі, а й 
про те, аби в помешканнях 
жителів області було тепло 
взимку. Йдеться насамперед 
про багатостраждальний Кре-
менчук, де «освободітєлі» роз-
гатили теплоцентраль. Про її 
відновлення, зокрема, йшлося 
під час пленарного засідання 
Полтавської обласної ради, що 
з міркувань безпеки 8 липня 
відбулося в Решетилівці. Задля 
відновлення обласна рада має 
намір взяти частину об’єктів 
ТЕЦ у свою власність і, як 
зауважив голова обласної ради 
Олександр Біленький, таким 
чином підтримати мешканців 
наддінпрянського міста. Керів-
ник військової адміністрації 
Дмитро Лунін додав, що від-
новлювати ТЕЦ область буде 
у співфінансуванні з державою: 
«На це плануємо закласти 100 
млн грн в обласному бюджеті. 
Наступним кроком має стати 
рішення Фонду держмайна про 
передачу частини підприєм-
ства, бо після ракетних ударів 
попередній орендар попередив 
ФДМУ, що відмовляється від 
користування цим майном». 
«Поки військові на передовій 
відвойовують у ворогів нашу 
землю, ми повинні подбати про 
роботу підприємств критич-
ної інфраструктури, — вважає 
Олександр Біленький. — Адже 
попри воєнний стан, кожен 
житель області повинен мати 
можливість отримати чисту 
питну воду та тепло в оселях».

Настя ТОПОЛЯ

Херсонців закликають готувати укриття і чекати ЗСУ
«Херсонську область 

полірують в нуль. 
По самому Херсону 

завдають прицільні точкові 
удари по військових частинах 
і складах. Так що сили про-
тивника артилерія прорідить 
ще до того, як у Херсон увійдуть 
ЗСУ», — так прокоментував під-
готовку до звільнення Півдня 
все той же Олексій Арестович. 
А напередодні міністр оборони 
Олексій Рєзніков офіційно 
повідомив, що ЗСУ отримали 
від президента завдання део-
купувати Південь України. 
Ця заява стала відповіддю 
путіну на його «ми ще нічого 
не починали».

Про серйозність намірів 
і впевненість у своїх діях 
української армії свідчать 
і знищення ворожих складів, 
і заклики місцевої влади до 
херсонців готувати укриття, 
аби «пережити наступ ЗСУ». 
Жителям тимчасово оку-
пованої Херсонщини варто 
виїхати з області, а хто не 
може — готуватися до бойових 
дій, шукати укриття, воду та 
їжу. «Ми розуміємо, що наші 
хлопці будуть працювати мак-
симально акуратно, хірургічно, 
щоб зберегти кожне життя, але 
війна є війна», — попередив 
перший заступник голови Хер-
сонської обласної ради Юрій 
Соболевський.

Активізувалися й херсонські 
партизани, які допомагають 
ЗСУ у ворожому тилу «про-
ріджувати» ряди окупантів та 
колаборантів. Так само дають 
жару партизани на Донбасі, 
у тому ж Донецьку, наводячи 
українську арту на військові 
об’єкти. Бачачи всі ці влучання, 
вибухи та займання російські 
військові у прикордонних 
з Україною областях починають 
«включати задню» — оскільки 
«самостріл» не проходить, вони 

ламають свою ж військову тех-
ніку, аби не їхати в Україну 
на війну. Як свідчать перехо-
плення СБУ та ГУР, армійське 
керівництво русні просить 
допомоги у ФСБ, аби зупинити 
кампанію зі «шкідництва».

Доки ЗСУ готуються звіль-
няти тимчасово окуповані 
території, російська пропа-
ганда бравурно розповідає про 
заплановане відновлення та 
відбудову зруйнованих ними 
ж міст. Звучить це дико, осо-
бливо інформація про те, що 
фінансове шефство над «звіль-
неними» містами Донбасу 
братимуть російські регіони. 
Для прикладу, Чувашія, котра 
нібито планує відбудувати два 
заводи — у Донецьку й Торезі. 
Це тоді, коли у самій Чувашії 
чотири тамтешні підприємства 
не просто проблемні — вони 
у стадії банкрутства. Ну, це 
як сліпий, що веде глухого. Та 
й що вони можуть відбудувати, 
якщо зруйнований вщент Марі-
уполь не здатні забезпечити 
елементарним  — водою та 
продуктами. А тому містяни, 
що лишилися у цьому пеклі, 
змушені набирати воду з калюж 
і ловити голубів…

«Розумієте, росіянам сьо-
годні не потрібні наші міста, — 
пише з передової блогер 
і волонтер Роман Донік. — Їм 
не потрібні будівлі. Пам’ятки, 
архітектура, то все їм не треба. 
Їм не потрібна забудова. Вони 
не збираються їх використо-
вувати та відновлювати. 
В більшості випадків не зби-
раються в них жити самі. Їм 
не потрібні люди в окупованих 
населених пунктах. Вони їх 
з часом вивезуть або змусять 
виїхати. Просто не потрібні. 
Все що вціліло вони розгра-
бують. В деяких вцілілих 
забудовах вони тимчасово 
будуть мешкати. І навіть якщо 
там не буде комунікацій та 
цивілізації, це буде краще, ніж 
у них дома. Але це тимчасово. 
Поки не приведуть до стану, 
в якому буде неможливо жити. 
Зараз їм потрібні відстані. 
«Асвабаждьонниє теріторіі». 
Відстані та площі, які вони 
міряють лінійкою на картах. 
Пустеля. Їх це абсолютно вла-
штовує. Вони просто лишають 
після себе спустошені терито-
рії. І вони будуть це робити 
і надалі. Бо поки що тільки так 
можуть отримати перевагу».

Зброя, від якої немає захисту
Події минулого тижня ще 

раз довели — росіяни недарма 
так боялися американських 
HIMARS — «Химер». Бо за 
даними різних джерел з 28 
червня по 8 липня українські 
військові із цих сучасних РСЗВ 
завдали 14 прицільних ударів 
по складах, нафтобазах та 
командних пунктах ворога. 
Причому  — у глибокому 
тилу на Донбасі та на Пів-
дні країни. Чого лише варті 
кадри з Нової Каховки, де 
у ніч з понеділка на вівто-
рок бійці ЗСУ «роззброїли» 
склад боєприпасів святковим 
салютом. Як прокоментували 
жартівники у соцмережах, 
у головнокомандувача 
Збройними Силами Валерія 
Залужного день народження 
був три дні тому, а українці 
продовжують святкувати 
феєрверками. Окупантів 
добряче наполохало влучання 
у штаб-квартиру росгвардії 
в Херсоні, де від доблесних 
гвардійців майже нічого не 
лишилося. Ну, а після влу-
чання в нафтобазу на Донеч-
чині ліквідувати наслідки 
масштабної пожежі ворог 
не міг декілька діб. Звідси — 
й путінська «оперативна 
пауза». Як прокоментував 
радник Офісу президента 
Олексій Арестович, після всіх 
цих влучань і втрати артиле-
рійських озброєнь на скла-
дах, росіянці знову почали 
закидати позиції українських 
захисників танками та живою 
силою. І знову лік знищених 
росіян пішов на сотні, як 
і в перші тижні вторгнення. 
У списку  — й командири. 

Так, після влучання у один 
лише командний пункт 
у Херсонській області, 
російська армія втратила 
12 вищих офіцерів, з яких 
щонайменше двоє генералів. 
Олексій Арестович називає 
HIMARS зброєю, від якої 
немає захисту. І це лише 
перші поставки. Саме тому 
кацапи спрямували свою 
брехливу пропаганду проти 
цієї зброї. Своїм співгромадя-
нам розповідають, що її всю 
вже тричі знищили. Нашим 

партнерам  — що HIMARS 
захопили доблесні руські 
військові. Інший варіант — 
установки їм продали жадні 
українці. Союзники лише 
знизують плечима, українці 
відверто регочуть на брехню: 
недолугим мешканцям мок-
шанських боліт не доходить, 
що всі установки обладнані 
сучасними супутниковими 
засобами стеження та безпе-
ковими технологіями. Тож, 
якби навіть HIMARS потрапив 
до рук ворога, історія була б, 
як із викраденими кадирів-
цями в Україні комбайнами: їх 
би дистанційно заблокували 
й заглушили. Пленарне засідання Полтавської обласної ради  

з міркувань безпеки 8 липня відбулося в Решетилівці.
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Що потрібно знати про роботу Укрпошти в умовах воєнного стану
Як і під час карантину, Укрпошта про-

довжує працювати і під час війни: всі 
4 місяці компанія виплачувала пенсії, 
соціальну допомогу та субсидії в усіх 
областях, здійснювала торгівлю продуктами 
харчування та товарами першої необхід-
ності, приймала комунальні та інші види 
платежів і навіть оформлювала передплату 
на улюблені видання. Велике навантаження 
лягло на сусідні з «фронтовими» області. 
Наприклад, Укрпошта організовувала 
роботу пересувних відділень в Сумській 
та Харківській областях через Полтавську 
дирекцію, а в Миколаївській в час, коли 
велика частина області була окупована, 
через Кіровоградську. Така взаємозаміна 
не можлива, коли є лише стаціонарні 
відділення. А саме завдяки пересувним 
відділенням Укрпошта чи не єдина ком-
панія, яка змогла надавати послуги на 
всій території України з початку війни.

Пересувні відділення — це можливість 
жителям за місцем проживання отримати 
ширший спектр послуг в майбутньому (циф-
рові та банківські послуги у кожному насе-
леному пункті країни). А ще — виконувати 
соціально важливу функцію доставки пенсій 
та соціальних допомог. Це не так відчутно 
у більш спокійних областях, проте в тих 
регіонах, де відбуваються активні бойові 
дії, роль пересувних відділень безцінна. На 
щойно звільнених територіях, де відсутній 
інтернет та світло, завдяки пересувним 
Укрпошта могла буквально на наступний 
день після дозволу військової адміністрації 
доставляти виплати пенсіонерам, продукти, 
ліки чи гуманітарну допомогу.

Хоч війна, на щастя, прямо не торк-
нулася всіх областей, її наслідки відчули 
всі. Через внутрішню міграцію відділення 
Укрпошти на Заході стали приймати 
більше клієнтів. І хоч Укрпошта по 
всій Україні надає однакові послуги, 
опиняючись в новому місті, клієнти часто 
зверталися до операторів та листонош 
з проханням роз’яснити, як працює 
пошта і які послуги можна отримати.

«Ми бачимо, що у людей є багато 
питань, особливо у тих, хто змінив місце 
проживання і, відповідно, відділення, 

в якому обслуговувався раніше. Пенсіо-
нери цікавляться, чи можна отримувати 
пенсію через відділення Укрпошти, чи 
з доставкою листоношею. Багато питають 
про фінансові послуги. Щоб наші клієнти 
могли все почути з перших уст, Укрпошта 
в червні почала проводити Дні Укрпошти 
в громаді, де начальники відділень разом 
із працівниками обласних дирекцій 
Укрпошти відповідають на всі питання 
клієнтів» — розказала начальник відділу 
фінансових послуг Полтавської дирекції 
АТ «Укрпошта», Городинська Н. М.

День Укрпошти — це cвоєрідний день 
відкритих дверей, де всі клієнти Укрпошти — 
як існуючі, так і потенційні — зможуть 
отримати відповіді на всі питання щодо 
послуг, які зараз надає Укрпошта. На 01 
липня 2022 року в Полтавській області Дні 
Укрпошти вже пройшли у двох громадах. 
Особливо клієнтам сподобалась можли-
вість подати документи для переходу на 
отримання пенсії в Укрпошті прямо під 
час таких заходів — не завжди знаходиться 
час і можливість для цього. І тепер вони 
отримають пенсію у себе вдома або на 
відділенні, зекономивши кошти на поїздку 
до банкомату або на комісію за зняття цих 
самих коштів з карт через термінали або 
банкомати інших фінансових установ.

День Укрпошти в громаді проходить 
регулярно, про що заздалегідь Ви можете 
дізнатися з об’яв, які будуть розміщені 
у Ваших населених пунктах, повідомлен-
нях у соціальних групах Ваших громад.

А поки винесемо ТОП питань, які 
найчастіше ставлять клієнти.

Чи займається Укрпошта доставкою 
пенсій, бо до війни говорили, що відді-
лення будуть закриватися.

Укрпошта надає всі необхідні жителям 
послуги у пересувних та стаціонарних 
відділеннях. Всього в Полтавській області 
працюють 395 відділень: 320 стаціонарних 
та 75 пересувних відділень. І в стаціонар-
ному, і в пересувному відділенні пенсіонери 
зможуть отримати пенсії. Тим, кому пенсії 
додому приносила листоноша, так само 
будуть отримувати свої гроші з доставкою 
додому. Доставка пенсії — це не просто 

рядова послуга Укрпошти. Компанія несе 
відповідальність перед кожним клієнтом 
і мусить доставити соціальні виплати, 
субсидії та пенсії всім адресатам. Зокрема, 
за червень в Полтавській області Укрпошта 
пенсія успішно виплачена, почалась 
виплата пенсії за липень.

Якщо пенсіонер раніше отримував 
пенсію на банківську картку, а зараз хоче 
перейти на обслуговування до Укрпошти, 
потрібно звернутися із відповідною зая-
вою до Пенсійного Фонду України. Зараз 
навіть не потрібно їхати до Пенсійного 
фонду — все можна оформити на місці. 
Що і як зробити підкаже листоноша або 
оператор найближчого до Вас відділення 
поштового зв’язку.

Чи можна отримувати 
пенсію в Укрпошті, якщо 
в селі немає відділення?

Навіть якщо у вашому селі немає 
стаціонарного відділення це не впли-
ває на роботу Укрпошти. У ті населені 
пункти, де немає стаціонарних відділень, 
приїжджають пересувні.

Із початку воєнних дій вже 266 пере-
сувних відділень Укрпошти почали 
працювати у 9 областях України. 25 точок 
базування у Вінницькій, Дніпропетров-
ській, Житомирській, Івано-Франківській, 
Львівській, Полтавській, Тернопільській, 
Хмельницькій та Харківській областях 
вже обслуговують 2600 населених пунк-
тів. Тепер 1,3 млн жителів відділених 
сіл отримують всі необхідні послуги 
компанії.

Так, у Полтавській області працюють 
75 пересувних відділень Укрпошти. У них 
крім пенсій і соціальних виплат, можна 
отримати всі послуги, що і в стаціонар-
них: оплатити комунальні та інші види 
платежів, оформити передплату, відпра-
вити або отримати посилку, придбати 
продукти харчування та товари першої 
необхідності. Графік роботи пересувного 
відділення у вашому селі можна уточнити 
у листоноші або у старости.

Як отримати пенсію 
на новому місці?

Для тих українців, які змінили місце 
проживання у зв’язку з війною або 
з інших причин, та хочуть продовжувати 
обслуговуватися в Укрпошті, зокрема 
отримувати пенсійні чи інші виплати, 
потрібно оформити переадресацію.

Якщо ви виїхали з місця фактичного 
проживання, ви можете отримати свої 
виплати наступним чином:

1. Зателефонуйте: або до Контакт-центру 
Укрпошти за номером телефону 0 800 300 
545 та оберіть кнопку 2 — розділ «Пенсії, 
соціальні виплати та субсидії» (усі дзвінки 
безкоштовні); або до відділення Пенсійного 
фонду України, також можливо передати 
інформацію через особистий електронний 
кабінет на сайті Пенсійного фонду України.

2. Повідомте про необхідність отри-
мання пенсії, грошової допомоги за 
іншою адресою та передайте наступну 
інформацію:

прізвище, ім’я та по батькові одержу-
вача пенсії та/або грошової допомоги;

адресу отримання пенсії/грошової 
допомоги до березня 2022 року;

паспортні дані (серія та номер 
паспорту);

номер телефону одержувача пенсії/
грошової допомоги;

спосіб отримання виплати (на від-
ділення або за домашньою адресою);

нову адресу доставки: індекс відді-
лення Укрпошти або адресу тимчасового 
проживання.

Якщо ви отримуєте пенсію або грошову 
допомогу поштовим переказом, повідомте 
оператору додатково код переказу, який 
отримали в смс-повідомленні.

Ваші кошти будуть виплачені за заяв-
леною адресою проживання протягом 
декількох днів.

Якщо ви поки не визначилися з місцем 
отримання виплати та бажаєте її отримати 
на будь-якому автоматизованому відді-
ленні Укрпошти, до якого буде доступ, 
повідомте про це оператору.

Олександр Несвіцький 
про Решетилівський край
Сьогодні  у  рубриці 

«Ретроспектива» хочемо  
познайомити читача 

із  постаттю громадського 
діяча, лікаря Олександра 
Олександровича Несвіцького. 
Він народився 21 липня 1855 року 
в місті Кременчук, в сім’ї міського 
архітектора. Після закінчення 
Полтавської гімназії навчався 
в Санкт-Петербурзькій меди-
ко-хірургічній академії. 
Будучи студентом захопився 
революційним рухом. Був зааре-
штований поліцією, невдовзі 
відпущений. Закінчив курс ака-
демії та отримав звання лікаря. 
Надалі продовжив навчання 
у Київському університеті.

У 1882–1902 роках пра-
цював земським лікарем 
у Кременчуцькому повіті, після 
чого перебрався до Полтави 
і став міським лікарем, а також 
консультантом по внутрішнім 
хворобам в Полтавському жіно-
чому інституті. Неодноразово 
друкувався у місцевій пресі 
на лікарсько-санітарну тему. 

Організував безоплатну міську 
амбулаторію і керував нею 
близько 30 років. Після чого 
взяв на себе керівництво амбу-
латорії трикотажної фабрики. 
Олександр Несвіцький належав 
до Конституційно-демократич-
ної партії (кадети).

Олександр Олександрович 
Несвіцький помер в окупованій 
нацистами Полтаві 16 квітня 
1942 року . Був похований на 
міському монастирському 

кладовищі. Про нього 3 травня 
був опублікований некролог 
в газеті «Голос Полтавщини». 
Підшивки цієї газети за 1941–1943 
рр. в повній мірі зберігаються 
в Державному архіві Полтавської 
області (ДАПО), там міститься 
дуже багато цікавих матеріалів 
про Решетилівський край.

У 1917–1922 роках Олександр 
Несвіцький вів щоденник, 
який згодом став важливим 
історичним документом, який 
описує революційні події та 
Громадянську війну, особливо 
на Полтавщині. Протягом кіль-
кох десятиліть щоденник збері-
гався в тайнику, поки на нього 
випадково не наткнувся серед 
зібраної макулатури Микола 
Пелих. Невдовзі щоденник 
придбав Державний архів Пол-
тавської області (ДАПО) і видав 
у 1995 році їх окремою книгою 
під назвою «О. О. Несвіцький. 
Полтава у дні революції та 
в період смути 1917–1922 рр.». 
Оригінал щоденника зберіга-
ється в ДАПО у Ф.Р-9188 оп.1 
«Несвіцький Олександр Олек-
сандрович (1855–1942 рр.)-пол-
тавський лікар, хронікер подій 
Української революції у м. Пол-
таві (1917–1922)».

Що ж стосується Решетилів-
ського краю, Несвіцький зафіксу-
вав декілька важливих епізодів. 
Вони пов’язані безпосередньо 
з Решетилівкою, залізничною 
станцією Решетилівка, «бать-
ком» Нестором Махно, пов-
станським отаманом Андрієм 
Левченком, керівником решети-
лівських більшовиків Бутенком. 
У щоденнику він докладно опи-
сав про діяльність денікінських 
та чекістських спецслужб та їхні 
репресивні дії. Багато також 
цікавих фактів про цінову полі-
тику, зарплати тощо. Наведено 
велику кількість фактів різного 
політичного спрямування, які 
щоправда хоча в цілому спів-
падають з документальними, 
але містять деякі розбіжності. 
Важливо, що в книзі є примітки 
та алфавітний показчик імен.

На жаль, ці матеріали не 
можемо опублікувати у жодному 
вигляді, адже усі права на дане 
видання застережені, і їх друк мож-
ливий тільки з письмової угоди 
з ДАПО. Проте усіх, хто цікавиться 
історією рідного краю, рекомен-
дую ознайомитись з унікальним 
архівом у Решетилівській цен-
тральній міській бібліотеці ім. 
О. М. Дмитренка.

P.S. Добре, що у цьому 
випадку вдалося зберегти 
історію. Але ж скільки важ-
ливих і цікавих документів 
та світлин втрачено на сміт-
никах, пунктах збору маку-
латури, або просто спалено. 
Пригадую, був такий випадок, 
коли до нас в музей прийшов 
працівник сміттєзвалища на 
Пасічниках і приніс загаль-
ний зошит синього кольору 
на 96 сторінок. Там виявилися 
мемуари на 82 сторінки одного 
з решетилівських ветеранів, 
який описав все своє життя, 
заповівши цей зошит дітям та 
онукам. Але спогади пращура 
виявилися їм не потрібними… 
Тож принагідно прошу — не 
робіть подібних речей, а краще 
передайте важливі світлини та 
документи нам до музею. Ми 
будемо щиро вдячні, все буде 
збережено, і можливо щось 
буде використано в експозиції 
та в краєзнавчих доробках. 
Адже народ, який не вчить і не 
пам’ятає власну історію, при-
речений не мати майбутнього. 
Тому давайте разом берегти 
історичну правду!

Юрій КІСІЛЬ
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ЗНАЙ НАШИХ

Денис ШАПОШНИК: «Не думали, що наша допомога набере 
такого розголосу: батьки навчали робити гарні справи тихо»

Добрі справи робляться 
тихо. За прикладом свя-
того Миколая, коли дітки 

отримують подарунки, проте 
нікому не вдається застати 
дарувальника за справою, 
коли той пакунок під подушку 
з гостинцем прилаштовує. Так 
Дениса і Миколу Шапошників 
тато навчав, так вони по життю 
й діяли. Тому обидва брати 
були щиро здивовані, коли 
їхній вчинок із закупівлею для 
земляків-захисників комплекту 
мобільної автономної соняч-
ної станції сонячної батареї 
з акумулятором набув розголосу 
в соцмережах. 

Та живемо в такі часи, коли 
про добрі справи потрібно 
говорити і розповідати, як 
і про небайдужих земляків, які 
допомагають армії і тримають 
в тилу економічний фронт.

Професію обрали 
за порадою батька

Напевно що найбільша 
винагорода для батьків  — 
слова вдячності від земляків 
за правильне виховання дітей. 
А подружжя Шапошників із 
Решетилівки якраз такими 
своїх синів і ростило — чес-
ними, мужніми, щирими, 
справжніми громадянами своєї 
країни. Глава родини виховував 
на власному прикладі, бо свого 
часу Василь Шапошник про-
йшов «інтернаціональне» пекло 
Афганістану. Потім у мирній 
Україні майже все життя про-
працював податківцем. Обоє 
хлопців теж пішли татовим 
шляхом: спочатку старший 
Микола, а потім і молодший 
Денис обрали для навчання Уні-
верситет державної фіскальної 
служби, факультет податкової 
міліції. Цей навчальний заклад 
в Ірпіні завжди був престиж-
ним, тож, аби потрапити туди, 
потрібно було й гарні знання 
мати, особливо в царині права 
та математики, ще й тримати 
себе у гарній фізичній формі.

«Тато хотів, аби ми обрали 
цю професію, — розповідає 
Денис. — Спочатку порадив 
брату звернути увагу на універ-
ситет. Той поїхав у Ірпінь, поди-
вився заклад і так прикипів до 
нього душею, що вирішив після 
гімназії вступати лише сюди. 
Ми родиною їздили до брата 
і на присягу, і на випускний. 
Якщо відверто, то і я для себе 
іншого вишу не уявляв і доклав 
усіх зусиль, аби потрапити 
в університет на навчання».

Про осіннє 
полтавське 
пиво і рибу 
«з документами»

У податковій міліції хлопці 
пропрацювали декілька років. 
Проте 2021-го цю структуру 
в рамках реформування фіскаль-
ної служби було ліквідовано. 
Брати лишилися без роботи. 
Натомість з’явилася думка 
розпочати власний родинний 
бізнес, долучивши до нього 
й батьків. На заощадження сини 
придбали у рідній Решетилівці 
пивний магазин. «Батьки на той 
момент теж були без роботи, — 
розповідає Денис. — Мама все 
життя пропрацювала в торгівлі. 
Тато на той момент ще мав 
роботу, але працював за мізерну 
зарплату. Як то кажуть, нічого 
було втрачати». Отак у місті 
з’явився родинний і фірмовий 
«Пивко&Co». Денис жартує, 
що сам на той момент пиво 
любив ще й пивний бізнес 
започаткував.

З постачальниками проблем 
не було, адже хмільний товар 
до Решетилівки нині привозить 
хороший друг, з яким Денис 
познайомився і потоваришував 
ще під час роботи у фіскальній 
службі. Пиво переважно не пол-
тавське, а виробництва пивза-
водів Умані, Берегового, Луцька, 
Золотоноші. Полтавські сорти 
хмільного напою з’являються 
вже восени. Денис зауважує, 
що влітку, тобто у високий 
пивний сезон, бувають пере-
бої з поставками з Полтави. 
Адже попит на полтавське 
пиво великий, виробник має 
власну фірмову торговельну 
мережу, тому потужностей 
не вистачає. Та й для бізнесу 
умови не надто вигідні — само-
вивіз і передоплата. «Нам малі 
об’єми не вигідні на літо. А от 
восени полтавське пиво з’явля-
ється і в нас. Нині ж попитом 
у завсідників користується 
уманське», — додає Денис.

Воєнний час вніс свої корек-
тиви у асортимент снеків та 
рибки під пиво. Раніше снеки 

замовляли в Харкові, зважаючи 
на вигідну ціну та високу якість 
продукції. Проте через військові 
дії співпраця призупинилася. 
Зараз рибка до Решетилівки їде 
з Кременчука та Лубен. А от із 
тіньовою рибною столицею — 
Градизьком — вчорашні подат-
кові міліціонери принципово не 
працюють: тамтешні виробники 
на свою продукції документів не 
дають. «Без документів рибу не 
беремо, бо поважаємо свого клі-
єнта і дбаємо про його безпеку 
і власну репутацію. Тим більше 
влітку, коли щороку фіксуються 
випадки отруєння неякісною 
рибою та ботулізму», — відверто 
пояснює Денис.

Пивний магазин 
закрили, не чекаючи 
«сухого закону»

Коли почалася повномасш-
табна війна, Денис мешкав 
у Полтаві, Микола у Києві. Денис 
розповідає, що на той момент 
готувався до іспитів та конкурс-
ного відбору в Бюро економічної 
безпеки — правонаступника 
податкової міліції. Його мали 
оголосити 25 лютого. Проте 
зранку 24-го хлопця і його кохану 
в Полтаві розбудили сирени 
повітряної тривоги. Спочатку 
зателефонували батькам, ті ска-
зали, що чули вибухи і додали: 
«Повертайтеся в Решетилівку, 
тут спокійніше. Будемо всі 
разом — а далі буде видно». Обоє 
синів відразу ж повернулися 
до батьків у Решетилівку. Про 
бізнес тоді ніхто не думав — всі 
були в шоковому стані й не 
знали, що буде далі. Просто 
вирішили триматися разом. 
Ну, а пивний магазин закрили 
відразу ж. Денис зауважує, що 
тоді ще не було оголошено 
заборону на продаж алкоголю, 
це було рішення тата, до якого 
всі прислухалися.

19 березня торгівлю від-
новили. Про відміну «сухого 
закону» дізналися за два дні 
після ухваленого Урядом 
рішення. Цілком випад-
ково — від постачальника: той 
зателефонував і запитав, чи 
привозити пиво в Решетилівку. 

На родинній раді прийняли 
колегіальне рішення: якщо все 
буде тихо і лишимося в тилу, 
мають працювати на економіку 
країни і допомагати армії та 
хлопцям на передовій.

Як сонячні станції для 
земляків діставали…

Подячний допис від дружин 
захисників, які поїхали на пере-
дову з новеньким комплектом 
сонячної станції, братів Шапош-
ник заскочив зненацька. «Не 
думали, що наша допомога 
набере такого розголосу: батьки 
навчали робити гарні справи 
тихо, як святий Миколай. Тому 
відверто не очікували, що буде 
такий розголос і таке схвалення. 
Трішки були здивовані такій 
реакції», — зізнається Денис. Бо 
хлопці й до цього допомагали 
армії, донатили Решетилів-
ському «кулінарному полку» 
на м’ясні консерви для ЗСУ.

Коли земляків з тероборони 
відправляли на фронт, хлопці 
запитали, що їм потрібно. 
З’ясувалося, що нагальна 
потреба — це мобільна сонячна 
станція, необхідна, аби заряд-
жати мобільні пристрої, рації 
і квадрокоптер, котрий, до 
слова, брати вже зараз планують 
придбати для земляків. Про 
сонячні батареї бійці сказали 
буквально за два дня до від-
правлення на передову. Пошук 
необхідного обладнання став 
ще тим квестом, бо сонячних 
станцій у межах області взагалі 
не було. Це якщо купувати «на 
вчора». Потрібно було стати 
в чергу і чекати на замовлення 
щонайменше тиждень. Шукали 
станцію всі знайомі, щаслив-
чиком виявився земляк Віталій 
Хиль, родом із Шевченкового. 
От він і знайшов батареї у своїх 
друзів на складі. Сам Віталій 
доукомплектував гостинець 
захисникам дизельним гене-
ратором. «Коли повезли облад-
нання хлопцям, з’ясувалося, що 
ті у розпорядження отримали 
старенького легковика,  — 
розповідає Денис. — Відпові-
дальний за автівку зізнався, 
що акумулятор зовсім сів, на 
нулі. Тож ми з братом поїхали 
і швиденько придбали хлопцям 
ще й акумулятор».

… і як втрималися 
на плаву 
у військовий час

На календарі — літо і високий 
пивний сезон. Любителі хміль-
ного напою знають, що у цей 
період можна «нарватися» на 
напої не зовсім добросовісних 
виробників. Бо попит висо-
кий, пива бракує. Технологи 
пивзаводів самі зізнаються, що 
інколи підприємства у гонитві 
за об’ємами продають пиво, 
яке не вибродило. Так було і до 

війни. А нині обсяги спожи-
вання хмільних напоїв збільши-
лися в рази: українці не лише 
спрагу тамують, а й «запивають» 
стрес. Проте брати Шапошник 
дуже відповідально ставляться 
до напоїв, яке продають своїм 
клієнтам. Так що браковані 
партії не проходять, адже хлопці 
дбають про своє реноме. Тому 
їм і вдалося відкрити бізнес 
у пандемію і втриматися на 
плаву нині, навіть другий 
фірмовий магазин відкрити.

Секрет такого успіху дуже 
простий. «Своєю справою 
потрібно займатися і вкладатися 
в неї на всі сто, — пояснює 
Денис. — У цьому приміщенні, 
що ми викупили, пиво прода-
вали 5 власників перед нами. 
Ми шості. Тобто чимало людей 
у бізнесі не втрималися, у тій 
же ніші і з тим же продуктом. 
У чому секрет? Якщо займа-
тися бізнесом і підходити до 
справи добросовісно, то все 
вдасться. Якщо не працювати, 
то й результату не буде. От 
я прокидаюся о пів на 7-му 
ранку і першою справою їду до 
крамниці — промивати крани. 
Це ми робимо майже кожного 
дня, особливо інтенсивно про-
миваємо обладнання перед 
вихідними, коли великий потік 
клієнтів. Бо якщо не дбатимеш 
про чистоту обладнання, якість 
пива буде погана: у трубках 
заводяться бактерії, з піни 
утворюються пластівці — і це 
все псує смак пива. Можна раз 
напартачити — і втратиш клі-
єнта назавжди, людина більше 
не повернеться. А зіпсовану 
репутацію важко повернути, 
як і довіру клієнта».

Брати Шапошник й надалі 
планують допомагати ЗСУ. По 
мірі можливостей. І бізнес також 
розвивати, тримаючи економіч-
ний фронт. Про це не прийнято 
говорити, але підприємці навіть 
в умовах воєнного часу мають 
платити податки. І колишні 
податкові міліціонери чинного 
законодавства не порушують.

«Працюємо з  вірою 
в перемогу,  — додає Денис 
Шапошник. — Якби не хлопці, 
котрі зараз на передовій, мож-
ливо б, ми й не працювали. 
І невідомо, куди б дійшли ті 
орки. Так що працюємо з вірою 
в наших хлопців, допомагаємо 
їм. Про себе не розповідаємо, які 
ми молодці. Наші земляки на 
передовій, а ми тут тримаємо 
тил. От завдяки взаємодопомозі 
й можемо перемогти цього 
лютого ворога. Коли вдома зби-
раємося увечері всі разом після 
робочого дня і обговорюємо 
новини, певні того, що ми від-
воюємо свою землю. Інакше 
й бути не може з таким народом, 
як у нас, коли кожен робить 
посильний внесок у спільну 
перемогу. За нами правда і ми 
на своїй землі».

Настя ТОПОЛЯ

Денис Микола
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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 1-кімнатну 

квартиру 4/4 в центрі 
Решетилівки.  
Тел. 050-737-79-44

 ■ Продам 3-кімнатну 
квартиру. Центр, 
Решетилівка. Тел. 066-434-60-
97, 066-113-85-52

ЖИВНІСТЬ
 ■ Продам сухі дрова. 

Терміново. Решетилівка.  
Тел. 095-561-31-81

 ■ Продам 2 кізочки. Вік 
4 місяці. Від продуктивних 
кіз. Тел. 095-60-15-853

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

РІЗНЕ
 ■ Запрошую одинокого 

порядного вдівця 
до 70 років, щоб мав 
бажання жити в довірі 
і злагоді, допомагаючи по 
господарстві, має автомобіль. 
Тел. 095-601-58-53

 ■ Продам масажний пояс 
для водія, який допоможе 
справитись з болями 
і зберегти здоров’я на довгі 
роки. Ціна договірна.  
Тел. 095-601-58-53

 ■ Продам дзеркало 
з тумбочкою, ціна договірна. 
Тел. 095-601-58-53

 ■ Продам «Славута» інжект. 
пробіг 78286 км, 2007 р.в. 
з ручн. керув. Тел. 098-023-23-
60, 099-251-35-53

 ■ Продам або здам в аренду 
0,4 соток городу для 
користування.  
Тел. 095-601-58-53

 ■ Продам ел. газовий котел 
б/в «Феролі» (Італія).  
Тел. 066-809-45-78

 ■ Продам каченят-шипунів. 
Решетилівка.  
Тел. 066-982-20-15

 ■ Куплю електродвигун 
(можна неробочий), редуктор. 
Тел. 063-849-93-40

 ■ Продається сіно 
свіжотюковане.  
Тел. 096-5444490, 067-713-84-77

 ■ 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

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

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.

Шостий відділ Полтавського РТЦК та СП проводить 
відбір кандидатів для проходження військової 

служби за контрактом у військових частинах ДШВ, 
частин ССО, морської піхоти та інших військових 

частин Збройних Сил України.
Відбір кандидатів віком від 21 до 27 років, які не проходили військову 

службу, придатних за станом здоров’я, не судимих, розвинутих 
у фізичному відношенні. Дані громадяни окрім стабільного та гідного 
грошового забезпечення матимуть можливість бути направленими 
за кордон для набуття навиків та вивчення озброєння та техніки 
закордонних зразків.

Більш детальну інформацію ви зможете дізнатися в шостому 
відділі Полтавського РТЦК та СП за адресою:

м. Решетилівка, вулиця Шевченка, 25 або за телефоном 2-14-70; 
066-988-33-37.

Начальник шостого відділу Полтавського РТЦК та СП
підполковник С. НОВОСЕЛЯ

Із перших днів війни наш земляк  
Андрій Горобець допомагає забезпечувати військових 
обладнанням та технікою. Прохання всіх небайдужих 

долучатися до зборів. Кожна гривня допоможе закрити 
потребу. Картка для благодійних внесків:  

4441 1144 5667 6665

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

Швидкий штрудель 
з вишнею

Інгредієнти: вишня  — 
300 г; цукор — 40 г; лаваш 
тонкий — 120 г; ванільний 
цукор; яйце; крохмаль — 1 ч. 
л. з гіркою, молоко — 1 ст. л.; 
цукрова пудра — 1 ст. л.

Духовку розігріти на 180 
градусів.

Вишню очистити від 
кісточки. Засипати цукром, 
хай вона пустить сік.

Збити яйце з ванільним 
цукром та молоком.

Злити зайвий сік з вишні, 
додати крохмаль та перемі-
шати. Змастити лаваш сумі-
шшю з яйця, ванільного цукру 
та молока, викласти вишню 
і скрутити штрудель. Зверху 
штрудель теж змастити цією 
сумішшю.

Випікати 20 хвилин. При-
сипати цукровою пудрою.П’ять способів заморозити 

помідори на зиму
Зазвичай господині готують 

із помідорів на зиму мари-
нади, соління, зимові салати. 
Звичайно, вони смачні, але 
в них зберігається не так 
вже й багато вітамінів, як 
у свіжих. А в заморожених 
помідорах є все: і смак, і запах, 
і вітаміни. Досвідчені госпо-
дині рекомендують!

Помідори можна заморожу-
вати по-різному, в залежності 
від їх подальшого застосування. 
Щоб заморозити помідори, 
спочатку необхідно їх вимити 
і висушити. Заморожуйте помі-
дори в порційних пластикових 
пакетах, контейнерах або ста-
канчиках, щоб по кілька разів 
не розморожувати продукт.

Спосіб 1. Якщо у вас достат-
ньо місця в морозилці, про-
понуємо заморозити томатне 
пюре. Пропустіть помідори 
через м’ясорубку, подрібніть 
блендером чи натріть на терці 
і наповніть цим пюре разові 
пластикові стаканчики, фор-
мочки для кексів, для льоду, 
пластикові пакети для льоду 
і заморозьте. Взимку така 
порція пюре згодиться для 
приготування борщу, смачного 
вітамінного соусу, підливи. До 
слова, якщо любите готувати 

пасту, до пюре перед замо-
рожуванням можна додати 
подрібнений базилік чи інші 
ароматні трави.

Спосіб 2. Поріжте помі-
дори шматочками, поставте 
їх у морозильну камеру. До 
речі, зручно їх заморозити на 
підносі або деку. Після того як 
шматочки замерзнуть, пере-
кладіть у пакети із застібками.

Такі помідори будуть зна-
хідкою для піци, сендвічів, 
теплих салатів.

Спосіб 3. Можна заморо-
зити помідори кружечками, 
товщину яких варіюйте за 
своїм бажанням. Але пам’я-
тайте, що при заморожуванні 
частина рідини випаровується. 
Щоб отримати соковиті кру-
жечки, ріжте помідори товщі 
звичайного. Розкладіть їх на 
підносі, обробній дошці або 
деку, а після процесу заморо-
жування складіть стопкою один 
на одного і в такому вигляді 
зберігайте в морозилці.

Використовувати такі кру-
жки помідорів можна для 
піци, запіканки або пирогів, 
попередньо не розморожуючи.

Спосіб 4. Частину помідо-
рів можна заморозити без 
шкірки шматочками. Надріжте 

навхрест верхівки помідорів, 
ошпарьте окропом на кілька 
хвилин, а потім охолодіть кри-
жаною водою. Зніміть шкірку 
і наріжте на четвертинки (або 
дрібніше). Розкладіть обро-
блені помідори в пластикові 
стаканчики і заморозьте. Після 
заморожування кожен стакан-
чик вкладіть в поліетиленовий 
мішечок і зберігайте (насипом).

П о р ц і я  п о м і д о р і в 
в стаканчику знадобиться 
для овочевого рагу, яєчні або 
доповненням до різних соусів 
і страв.

Спосіб 5. Для заморожу-
вання томатів у формочках 
відберіть спілі(але не пере-
зрілі). Зніміть, як вказано 
вище, шкірку з помідорів, 
подрібніть блендером чи 
пропустіть через м’ясорубку 
і перекладіть у формочки. 
Помістіть їх у морозильну 
камеру на 2 години. Після 
цього формовані помідорки 
герметично запакувати у ті 
ж пакети із зіперами і скласти 
у морозилку. Такі морожені 
томати можна використову-
вати при приготуванні борщу, 
овочевих супів та рагу, соусів.

Олександр СТЕПАНЕНКО

Позбавляємося плям 
іржі на одязі
Металеві предмети 

є всюди: двері, перила, 
лавочки, гойдалки, 

заклепки та інша фурнітура 
на одязі. Якщо відшарувалася 
фарба і на поверхню вийшов 
голий метал, він згодом окислю-
ється — звідси утворюється іржа. 
А при зіткненні з тканиною вона 
утворює плями. Але не поспі-
шайте викидати речі. Навіть ці 
руді плями можна видалити, 
якщо набратися терпіння. Іржа 
з тканини може піти не відразу, 
а через кілька прань та обробок. 
Ми розповімо, як це можна 
зробити.

Перш ніж виводити іржаву 
пляму, вивчіть етикетку на 
одязі. А ще випробуйте засіб на 
непомітній ділянці тканини. 
Також не варто використову-
вати засоби для виведення 
плям на основі хлору, тому що 
він марний у боротьбі з іржею.

Лимон. Щоб видалити 
плями від іржі, зробіть суміш 
з дрібної солі та лимонного 
соку. Перемішайте до стану 
кашки, нанесіть на пляму 
і залиште на 1–2 години. 
Потім ретельно виполощіть 
тканину. Цей спосіб підходить 

і для білих, і для кольорових 
речей, для натуральних 
і синтетичних тканин.

Оцет. Оцтова кислота 
гарно відновлює колір і добре 
бореться з іржею. Вона забирає 
як свіжі, так і застарілі іржаві 
плями. Змішайте 2 ст. ложки 
оцтової есенції та 1 склянку 
теплої води. Замочіть пляму 
та залиште на 5 хвилин. 
Потім прополощіть у воді 
з додаванням нашатирного 
спирту з розрахунку 10 мл на 
4 літри води. За необхідності 
повторіть процедуру, й іржа 
з часом піде.

Лимонна кислота. Налийте 
в каструлю воду і доведіть 
до кипіння. Посипте пляму 
лимонною кислотою. Потри-
майте річ так, щоб іржава 
пляма опинилася над парою. 
Коли тканина насичиться 
вологою, кристали розчи-
няться, а іржа почне світлішати 
і зникати. Майте на увазі, що 
цей спосіб може бути небез-
печним для синтетики, тому 
що волокна від високої темпе-
ратури можуть оплавитися.

Настя ТОПОЛЯ

Чим замінити тональний крем влітку: бьюті-лайфхаки
Використовувати влітку 

тональний крем не 
з а в ж д и  п р и є м н о 

і корисно для шкіри. Він досить 
важкий, забиває пори, заважає 
дихати шкірі. А в спеку — то ще 
й неймовірний дискомфорт для 
красунь, адже деякі тональні 
засоби мають «звичку» текти 
під дією високих температур. 
Проте існують засоби, які 
мають легшу текстуру, допо-
магають почуватися комфортно 
і виглядати чудово навіть 
у спекотну погоду. Ось декілька 
порад від стилістів, чим можна 
замінити звичну тоналку.

ВВ-крем. У цей крем вхо-
дять усі важливі компоненти 
для зволоження шкіри, що так 
необхідне у літній період. На 
відміну від тоналки трохи 
слабше перекриває нерівності, 

зате заспокоює і зволожує 
шкіру. Крім того, він містить 
SPF, що робить його незамін-
ним для сонячного сезону.

Пудра. Для літа краще 
в и б р ат и  л е г к у  п уд ру 
з матуючим ефектом і не пере-
старатися при її нанесенні на 
шкіру. Пудру найкраще вико-
ристовувати зі спеціальною 
щіточкою, щоб не було відбит-
ків рухів на шкірі. Але якщо 
у вас на обличчі шкіра облазить, 
тоді пудра — не найкращий 
вибір, бо аж занадто підкрес-
лить всі існуючі недоліки.

Консилер. Гарна засмага 
зазвичай не потребує посиле-
ного макіяжу з ефектом маски. 
Для надання шкірі свіжості та 
краси достатньо використо-
вувати зволожуючий денний 
крем після ранкового вмивання. 

А дрібні недоліки можна захо-
вати під консилером, напри-
клад, прибрати синці під очима.

Коректор. Цей засіб  — 
мабуть, найпростіший варі-
ант для тих, хто користується 
тоналкою, щоб точково прихо-
вати запалені ділянки шкіри, 
наприклад, прищик на лобі. 
Щільна текстура коректора 
дозволяє зробити це буквально 
за декілька хвилин.

Праймер. Завдання цього 
засобу — підготувати обличчя 
до подальшого нанесення тону. 
Він зволожує шкіру та вирів-
нює її рельєф. Тож, якщо вам 
потрібно просто вирівняти 
шкіру, можете взяти основу для 
макіяжу як самостійний засіб.

Матуючі серветки. Гідна 
альтернатива декоратив-
ній косметиці знадобиться 

власницям жирної та комбі-
нованої шкіри. Серветки, що 
матують, допоможуть позбу-
тися жирного блиску, а також 

освіжать шкіру і повернуть 
обличчю здоровий вигляд.

Настя ТОПОЛЯ
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Гороскоп
на тиждень

(18.07 — 24.07)

a
Овен. Відкриваються перспективи 
професійного зростання. Хапайтеся за 
будь-яку можливість продемонструвати 

свої навички та сильні сторони. Ви можете 
переконливо викладати свою точку зору.

b
Телець. Ви зможете реалізувати свої 
ідеї і досягти бажаного у важливій 
для вас сфері. Ви енергійні. Такий 

ентузіазм знаходить позитивний відгук 
начальства. Ваша ініціатива може принести 
кар’єрне підвищення.

c
Близнюки. На цьому тижні все 
частіше доведеться звертатися до 
досвіду і знань, накопичених раніше. 

Це допомагає вам ефективно вирішувати 
виникаючі проблеми і долати труднощі. Ваші 
ідеї знаходять позитивний відгук оточуючих.

d
Рак. На цьому тижні зберігайте опти-
мізм і бадьорість духу. Ви наповнені 
енергією, яка допомагає впоратися 

навіть з найскладнішими завданнями. Спри-
ятливий період для нових починань. 

e
Лев. Цього тижня самовпевненість 
може зіграти з вами поганий жарт. 
З одного боку це вона підштовхує вас 

удосконалювати свої професійні навички, 
а з іншого, наполегливо доводячи свою 
правоту, ви можете вплутатися в суперечки.

f
Діва. Досягнете успіхів у професійній 
діяльності. Удача посміхнеться 
наполегливим і ініціативним пред-

ставникам знака, які не бояться брати на 
себе відповідальність. Випаде можливість 
зайнятися цікавою справою.

g
Терези. Ви виявите в собі приховані 
ресурси енергії. Вам не доведеться 
звертатися за допомогою до оточую-

чих, у вас буде достатньо сил, щоб виконати 
всі поставлені завдання. Не варто витрачати 
час на суперечки.

h
Скорпіон. Заздрість суперників 
і конкурентів, їх інтриги за вашою 
спиною можуть бути згубними для 

репутації. Не дозволяйте себе скомпро-
метувати і в будь-якій ситуації зберігайте 
холоднокровність.

i
Стрілець. На цьому тижні колек-
тивна робота допоможе досягти 
найкращих результатів. Енергії 

і сил вистачає, щоб не тільки впоратися зі 
своїми обов’язками, а й допомогти колегам 
у вирішенні важливих питань.

j
Козеріг. Ваша енергія разом 
з упевненістю в собі значно під-
вищують ймовірність успіху як 

в професійному, так і в особистому плані. 
Ви залучаєте людей в приємну бесіду, яка 
допомагає їм побачити вашу точку зору. 

k
Водолій. Не варто намагатися досягти 
свого агресивними методами, навко-
лишні охоче вам допоможуть, якщо 

натиск поміняти на делікатність. Не варто 
поспішати, поспіх може зіграти з вами 
поганий жарт.

l
Риби. Ваше серйозне ставлення до 
роботи відзначає начальство. Мак-
симально використовуйте довіру, 

якою ви володієте, проявляючи увагу до 
своїх друзів і тих, про кого ви найбільше 
дбаєте.
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Відповіді

з №27

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
— Що цікаве приготувати 

із вишні?
— Миєте, складаєте 

у пакетики і до морозилки. 
А в наступному році, 
ближче до нового врожаю 
вишні, викидаєте все. Дуже 
цікаво. Принаймні моїй 
дружині.

***
В Херсоні ювелірне влу-

чання по військовій частині 

окупантів. Повідомляють 
про дивні звуки, ймовірно 
від того, що учасники 
попали на концерт кобзона.

***
Якщо вас у липні ніхто 

не запитає: «Тобі кабачки не 
потрібні?» — то ви, прямо 
скажу, така собі людина.

***
За статистикою уже 

понад 36 тисяч російських 

дівчат напередодні Івана 
Купала дізналися долю свого 
судженого завдяки вінкам.

***
— Я тебе благаю на колі-

нах: виходь за мене!
— Слухай, чоловіче, 

завтра твоя зміна, то ти 
й виходь!

***
Батько миє посуд, 

а маленький син запитує:
— Тату, а скільки років 

ти вже працюєш у мами?
***

— Чому ти не сказав, що 
в тебе є дружина та діти?

— Я стидливий!
***

— Ну, яка у тебе на цей 
раз відмазка, щоб не їхати 
до мами у село?

— Мене воєнком не 
відпускає!

***
У військових частинах 

рф з’явилися дошки ганьби 
з фотографіями солдатів, 
які відмовилися воювати 
проти України. P.S. Дошка 

ганьби значно краще, ніж 
чорний пакет.

***
Якби у вас був вибір між 

дієтою і плиткою шоколаду. 
Щоб ви вибрали: чорну, 
молочну чи білу?

***
Для того, щоб живіт був 

пласким, потрібно їсти 
пласку їжу: піцу, деруни, 
відбивні, шоколадку.

***
Сьогодні вчилася водити 

машину. Відчула себе пре-
зидентом. Всі повтікали на 
узбіччя і махали руками.

***
Коли 20-річну дівчину 

намагаються познайомити 
із чоловіком, вона запитує: 
«Який він?». Коли 30-річну 
жінку намагаються позна-
йомити, то вона запитує: 
«Хто він?». А коли 40-річну 
намагаються познайомити, 
то вона запитує: «Де він?».

***
Хочеться чогось доро-

гого, але безкоштовно...

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