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Найбільшим страхом 
путіна у війні проти 
України стали героїзм 

та професіоналізм ЗСУ, які зро-
стають на тлі поставок Україні 
озброєння об’єднаним колек-
тивом Заходу. І це не красиві 
слова й не пропаганда. Це заява 
фахового військового, екскоман-
дувача Сухопутних військ США 
в Європі генерала Бена Ходжеса.

Героїзм наших доблесних ЗСУ 
і відчайдушний спротив усього 
українського народу шокували 
бункерного діда настільки, що 

«друга армія світу» не гребує від-
вертим тероризмом, закидаючи 
мирні українські міста ракетами, 
прицільно б’ючи саме по цивіль-
них об’єктах. Роблять це спеці-
ально, аби залякати й змусити 
Україну до миру, бо інших аргу-
ментів, а тим більше «перемог» 
на лінії фронту окупанти не 
мають. Та не на тих напали. 
Ракетні удари, що мали б нас 
налякати й примусити (за заду-
мом «великого» кремлівського 
стратега) тиснути на владу, аби 
та сідала за стіл перемовин, 

лише більше гуртують, дода-
ють лютого й холодного гніву, 
бажання помститися за кожну 
невинного загублену душу, 
за кожне скалічене життя. 
І стверджують світ у думці, що 
людство має справу з дикою 
ордою і державою- терористом. 
Подробиці чергового тижня 
війни, жахіття у Вінниці 
й Миколаєві, допомога світу та 
те, як полтавська громада планує 
життя і куди витрачає фінанси, 
читайте на 6-ій сторінці нашого 
видання.

Передплачуйте  
улюблену газету 
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«Ми вдома — в Україні»: 
на Решетилівщині для дітей 
запрацювали літні клуби

Кілька тижнів тому швей-
царсько-український проект 
DECIDE — «Децентралізація 
для розвитку демократичної 
освіти» проводив відбір тери-
торіальних громад для прове-
дення літніх клубів у межах 
ініціативи DECIDE Summer 
Clubs «Ми вдома — в Україні». 
30 громад отримали підтримку 
від проекту в організації літ-
ніх клубів для дітей громади 
та дітей з числа внутрішньо 
переміщених осіб. У Топ-
30 увійшли шість громад 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 нашій громаді з 15 липня 
розпочали свою роботу літні 
клуби в 11 закладах освіти. 
Триватиме хвиля змістовного 
дозвілля та активного відпо-
чинку дітей тут до 28 серпня. 
До участі долучилися дітки 
громади, а також ті, які виму-
шено проживають на території 
Решетилівської громади.

«Ми пропонуємо цікаво та 
весело провести літнє дозвілля, 
дізнатися більше про свою 
країну, її історію, культуру та 
звичаї, краще зрозуміти, як 
влаштоване життя в громаді, 
де ми проживаємо, знайти 

нових друзів з різних куточків 
України. І все це в поєднанні 
з іграми, розвагами, спортив-
ними змаганнями та твор-
чими заняттями», — йдеться 
у повідомленні організаторів.

Літні клуби діють у закладах 
освіти за визначеним графі-
ком. Оскільки наша громада 
увійшла в число переможців 
кампанії Summer Clubs «Ми 
вдома — в Україні!», організа-
тори на місцевому рівні отри-
мають від ідейників проекту 
методичну та матеріальну 

підтримку, а саме: навчання 
педагогів для роботи в клубах, 
уже готові практичні матеріали 
щодо психологічної підтримки, 
безпеки, рухової активності, 
які стануть у пригоді під час 
роботи з дітками, постійний 
супровід та консультування, 
необхідне обладнання (для 
облаштування зон відпо-
чинку, спортивний інвентар, 
настільні ігри, канцелярське 
обладнання) тощо.

Віта ШАФОРОСТ

У громаді продовжують збір коштів 
на важливе озброєння для земляків

Волонтерський фронт 
у нашому місті тримають 
люди, які готові витрачати 
день і ніч на збори колосаль-
них сум коштів та необхідні 
речі для наших захисників, 
опрацьовувати логістику за 
кордоном і шукати безпечні 
шляхи передачі гумвантажів 
на фронт.

Місцевий активіст Андрій 
Горобець продовжує коор-
динувати збір коштів на два 
тепловізори для наших хлоп-
ців у військову частину А4467. 
Їх вартість 72 454 грн.

Крім того серед нагальних 
потреб  — бензогенератор, 
який коштує понад 12  000 
гривень для військової 
частини А7097.

Нині загальна вартість збору 
складає 84 554 грн.

На момент підготовки цього 
номера газети небайдужі 
решетилівці, наші земляки 
за кордоном зібрали близько 
20 тисяч гривень. Тож знайти 
швидко всю необхідну суму 
вкрай непросто.

Волонтери прохають долу-
читися до збору усіх, хто має 
таку змогу, наголошуючи, що 
будуть вдячні кожній гривні.

Номер картки незмінний —
4441 1144 5667 6665

Долучайтеся! Разом вже 
вдалося забезпечити наших 
земляків тактичним одя-
гом, бронежилетами, гене-
раторами, тепловізорами 
й іншими необхідними 
речами. Крім того, міський 

голова Оксана Дядюнова 
повідомила на своїй сторінці, 
що нашим землякам, які 
захищають нас на нульових 
позиціях, вкрай необхідні 
радіатор і рульовий редуктор 
для машини ГАЗ 2217(404). 

Якщо ви можете допо-
могти, приносьте запачастини 
у волонтерський центр за адре-
сою вул. Покровська, 17.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У Решетилівці триває збір 
речей для вимушених 
переселенців

У Решетилівському центрі 
прийому/видачі продовжують 
збирати речі для тимчасово 
переміщених людей, які 
знайшли прихисток у нашій 
громаді. Наразі є такі потреби: 
чоловічі спортивні штани, 
шорти, футболки, кросівки, 
бейсболки, мокасини, капці, 
жіночі спортивні штани, 
шорти, футболки, кросівки, 
бейсболки, а також рушники, 
матраци, постільна білизна, 
подушки, ковдри, пледи.

«Речі можна приносити до 
міського будинку культури, 
де діє пункт прийому/видачі 
одягу для тимчасово пере-
міщених осіб. Якщо можете 
допомоги, допоможіть. Добро 
завжди повертається! Разом 
ми переможемо!» — йдеться 
у повідомленні.

Із перших днів війни наша 
громада стала надійним 

прихистком для кількох 
тисяч людей, які вимушено 
покинули свої домівки. Наразі 
у місті діє потужний волон-
терський рух, де небайдужі 
жителі допомагають пересе-
ленцям, військовим та тим, 
хто знаходиться під постій-
ними обстрілами.

Віктор БІЛОКІНЬ

Для нашого земляка-
військовослужбовця 
збирають кошти 
на тепловізор

Цього тижня небайдужі 
волонтери, які із перших днів 
допомагають нашим захисни-
кам та передають на передову 
необхідні для перемоги речі, 
оголосили про збір грошей на 
тепловізор. Цей прилад вкрай 
необхідний для батальйону, 
де несе службу житель Реше-
тилівщини. Вартість приладу 
майже 50 тисяч гривень.

«До мене звернулися хлопці 
із 116 батальйону з проханням 
допомогти їм придбати тепло-
візор. Хлопці боронять нашу 
землю і їм необхідний тепло-
візор для виявлення ворога. 
Один із військових — це наш 
з вами земляк. Його повинні 
добре знати жителі саме 
сіл Сухорабівка, Каленики, 
Паненки, Шилівка, бо він 
житель села Сухорабівка — 
Сергій Прус. Людина, яку 
я знаю особисто дуже давно. 
Тож ми відкриваємо збір 

коштів на тепловізор. Хлопці 
просять про допомогу, вони 
готові надати і свої кошти, 
але їм не вистачає необхід-
ної суми. Тепловізор коштує 
майже 46 000 гривень. Розу-
мію, що сума не маленька, але 
я вірю, що разом ми зможемо 
назбирати таку суму. Не соро-
мтеся скидати 20, 30, 40 чи 50 
грн. Важлива кожна гривня. 
Ви можете не випити 2 чашки 
кави чи не купити пачку сига-
рет, а ці кошти перекинути 
на допомогу нашим хлопцям, 
які зараз там, на передовій, 
захищають нас, щоб ми з вами 
могли й на далі спокійно пити 
каву», — наголошує волонтер 
Віта Приходько.

Карта для збору коштів на 
тепловізор: 

4731 2196 4067 8714
Приходько Віта Сергіївна.

Михайло ЧУБ

Як повідомляє Решетилів-
ська служба порятунку, за 
минулий тиждень з 11 по 17 
липня на території Решети-
лівської громади сталася одна 
надзвичайна подія — загоряння 
дачного будинку кооперативу 
«Дружба» в урочищі «Стінка», 
що поблизу с. Пустовари. 
Пожежа сталася близько 
15:20 14 липня. 35-річна жінка 
отримала опіки обличчя та 
передпліччя. Вона відмовились 

від госпіталізації. Пожежу 
загасили о 17:11. Причину 
загоряння нині з’ясовують.

Нагадуємо номери телефо-
нів, за якими Ви маєте можли-
вість повідомляти інформацію 
щодо місця перебування зни-
клих людей, а також відомі Вам 
обставини вчинення злочинів 
або порушення публічного 
порядку: (05363) 2-50-72 ( чер-
гова частина Решетилівського 
ВП) або 102.
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Коротко про головне
Президент 
відсторонив 
від посади голову 
Офіса генпрокурора 
Ірину Венедіктову 
та усунув від 
виконання обов’язків 
голову СБУ Івана 
Баканова

Президент Володимир 
Зеленський відсторонив від 
посади голову Офіса генпро-
курора Ірину Венедіктову, 
а також усунув від виконання 
обов’язків голову Служби без-
пеки України Івана Баканова 
через зафіксовані зв’язки 
між працівниками силових 
структур України та спец-
службами росії. Відповідні 
Укази з’явилися на сайті Офісу 
президента.

За його словами, зокрема, 
понад 60 працівників органів 
прокуратури та СБУ залиши-
лися на окупованій території 
та працюють проти нашої 
держави.

«Такий масив злочинів 
проти основ національної 
безпеки держави та звʼязки, які 
зафіксовані між працівниками 
силових структур України та 
спецслужбами росії, ставлять 
дуже серйозні запитання до 
відповідних керівників».

Верховна Рада України 
підтримала ініціативу Зелен-
ського та звільнила Івана Бака-
нова та Ірину Венедіктову із 
займаних посад.

Уряд продовжить 
виплачувати субсидії 
українцям, які 
потребують допомоги 
з оплатою комуналки

Про це повідомив Прем’єр-мі-
ністр України Денис Шмигаль. 
Окремо Прем’єр додав, що 
в липні Україні вдалося домо-
витися зі Світовим банком та 
ЄБРР про виділення більш ніж 
500 млн доларів для підготовки 
до опалювального сезону.

Закон про мову 
набув чинності

Від 16 липня в Україні всі 
інтернет-ресурси повинні 
мати базову стартову сто-
рінку українською мовою 
(вона для українських корис-
тувачів відкриватиметься 
за замовчуванням). В дію 
вступає норма закону про 
забезпечення функціону-
вання української мови як 
державної, який Верховна 
Рада прийняла 25 квітня 
2019 року.

Зазначається, що норма не 
поширюється на сайти ЗМІ, які 
публікуються винятково крим-
ськотатарською, англійською, 
іншими мовами корінних 
народів України та офіційними 
мовами Європейського Союзу.

В Україні 
заморозили тарифи 
на електроенергію

Кабінет міністрів Укра-
їни повідомив, що ціна на 
електроенергію для спожи-
вачів залишиться без змін. 
Прем’єр-міністр Денис Шми-
галь наголосив, що рекордні 
ціни в європейських країнах 
дають змогу, в свою чергу, зро-
бити тарифи для українців ста-
більними за рахунок експорту.

Денис Шмигаль оголосив 
про заморожування будь-
якого підвищення тарифів, 
що перебувають у сфері 
відповідальності Уряду. Це 
зокрема стосується і тарифів 
на електроенергію. Жодного 
підвищення для людей не 
заплановано і не передбачено.

МОН запустило 
онлайн-помічник 
по питаннях вступної 
кампанії

У співпраці з Урядовим кон-
тактним центром запрацював 
чатбот, що стане онлайн-по-
мічником у питаннях вступної 
кампанії 2022 року. На сайті 
МОН  майбутні вступники 
можуть отримати відповіді 
на запитання щодо вступу до 
закладів фахової передвищої 
та вищої освіти.

Натиснувши на кнопку 
«Поставити запитання», що 
розміщена в правому ниж-
ньому куті сайту, вступники 
можуть розпочати спілкування 
з консультантами. Консультації 
надаються фахівцями опера-
тивно, отримати консультацію 
через сервіс можна з понеділка 
по четвер (09:00–17:00), а також 
у п’ятницю (09:00–16:00).

Полтавщина 
отримала дві нові 
карети швидкої 
допомоги

Це надсучасні авто Toyota 
класу «С» із дефібрилятором, 
моніторами, ношами, елек-
трокардіографом та іншим 
медобладнанням. На цих 
авто працюватимуть мобільні 
бригади — лікар і медсестри, 
які виїжджатимуть до паці-
єнтів у віддалених громадах. 
Це ініціатива Міжнародного 
Комітету Червоного Хреста, 
обласної організації Товари-
ства Червоного Хреста України 
та Полтавської ОВА.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У Решетилівці переселенці отримають 
продуктові набори від міжнародних партнерів

Цього тижня вимушені 
переселенці, які нині про-
живають у Решетилівській 
громаді, зможуть отримати 
продуктові набори від все-
світньої гуманітарної органі-
зації «World Central Kitchen». 
Видача продуктових наборів 
буде здійснюватися 22 липня 
о 16 годині за адресою Покров-
ська, 17.

«Шановні наші гості (внутріш-
ньо переміщені особи)! Запро-
шую вас отримати продуктові 
набори від гуманітарної орга-
нізації «World Central Kitchen». 
Кожен набір розраховано на 
родину. Видача триватиме лише 
1 день і здійснюватиметься за 
попередньо розданими тало-
нами»,  — зазначає керівник 
громади Оксана Дядюнова.

Подібні набори уже 
отримали переселенці із 
Диканської та Гадяцької гро-
мад. Це продуктові набори 
вагою понад 10 кілограмів. 
У кожному наборі — цукор, 
гречка, борошно, горох, 

вівсяна крупа, тушковане 
м’ясо птиці, шпроти, сардини, 
квасоля, згущене молоко, олія, 
арахіс, солодкі батончики 
та фрукти.

Зазначимо, що американ-
ський благодійний фонд 
«World Central Kitchen» під-
тримує харчовими продуктами 
переселенців з багатьох насе-
лених пунктів різних областей 
України. Гуманітарна орга-
нізація була заснована у 2010 

році іспанським шеф-кухарем 
Хосе Андресом. Її місія — году-
вати людей у гарячих точках, 
які постраждали внаслідок 
гуманітарних катастроф. 
WCK допомагала людям 
у Гаїті, Пуерто-Рико, Нікарагуа 
та Перу. На сьогодні World 
Central Kitchen допомагає 
українцям, які постраждали 
через війну.

Михайло ЧУБ

У конкурсі від радіо ReLIFE зібрали 
понад 30 тисяч гривень на підтримку 
«тушоночних військ» Решетилівки

Благодійний конкурс 
«ДОПОМОЖЕМО ЗСУ», який з 5 
липня проходив на медійних 
платформах ФМ-радіо «ReLIFE» 
завершився.

20 липня організатори 
провели розіграш призів та 
підбили підсумки благодійної 
ініціативи на підтримку міс-
цевого волонтерського руху, 
який разом з однодумцями 
очолила волонтерка Анастасія 
Пилипенко.

Команда Анастасії приго-
тувала і відправила на фронт 
понад 1500 банок тушонки. 
Тож радійники вирішили допо-
могти волонтерам назбирати 
якомога більше коштів для 
приготування м’ясних консер-
вів для військових ЗСУ, а також 
на інші потреби (солодощі, 
каву, цигарки, амуніцію, гене-
ратори тощо).

До слова, радіо «ReLIFE» 
любить «частувати» свою 
аудиторію цікавими подарун-
ками і не вперше проводить 
розіграші.

Так і цього разу за донати 
на підтримку мужніх захис-
ників України роздавали круті 
подарунки.

Зокрема, в прямому 
ефірі розіграли вишиванку 
у техніці «білим по білому», 
м’яч та футболку з підписами 
гравців футбольного клубу 
«Ворскла», вінілові платівки 
(двійник) з автографом Сер-
гія Бабкіна, книгу Сергія 
Жадана «Інтернат», патріо-
тичну футболку й інші цікаві 
і оригінальні призи.

А той, хто пожертвував на 
підтримку волонтерського 
руху 1000 гривень, гарантовано 
отримав фірмову футболку від 

ReLIFE FM та продовжив участь 
у розіграші призів.

Згідно умов конкурсу бла-
годійні пожертви стартували 
від 100 грн. В благодійному 
конкурсі взяли участь понад 
80 людей, які загалом зібрали 
35 тисяч гривень. Найбільший 
внесок склав 1000 гривень.

Тож тепер «тушоночні 
війська», як себе звикли нази-
вати волонтери нашого міста, 
мають кошти на м’ясо і інші 
потреби. І вже продовжують 
подальшу роботу на спільну 
перемогу.

Організатори конкурсу 
радять спостерігати за нови-
нами, адже «ReLIFE FM» вже 
починає готувати нові та цікаві 
проекти, і найголовніше — 
вони на користь ЗСУ!

Юлія ГРІНЧЕНКО

Військові записали відеозвернення зі словами 
вдячності до учнів та вчителів із Покровського

Нещодавно наші захисники 
отримали від волонтерів кілька 
саперних складних лопат, 
кошти на ці речі зібрали учні 
9-х класів Покровського опор-
ного закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів. Ідею дітей 
передати гроші на підтримку 
військових підтримали батьки 
та класні керівники — Наталія 
Антонець та Євгеній Зимогляд. 
Загалом, школярі зібрали пів-
тори тисячі гривень.

Розчулені вчинком шко-
лярів, наші захисники 
записали відеоролик, щоб 
подякувати небайдужим 
дітям, батькам та вчите-
лям-наставникам. Перебува-
ючим на лінії фронту нашим 
хлопцям важливо відчувати, 
що в тилу працюють над 
пришвидшенням перемоги 
та вірять у ЗСУ.

Віктор БІЛОКІНЬ
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Жителів та гостей Решетилівки 
запрошують на майстеркласи 
зі створення оберегів

Уже другий місяць поспіль 
у центральній міській бібліо-
теці ім. О. М. Дмитренка прохо-
дять майстеркласи зі сворення 
народних ляльок-мотанок під 
назвою «Лялька-мотанка, оберіг 
для захисників». За цей час 
створено кілька десятків обере-
гів, які передані нашим захис-
никам. Мистецтво створення 
ляльок-мотанок опановують 
місцеві дітлахи, гості та жителі 
нашої громади.

Минулого місяця у читальній 
залі бібліотеки пройшла серія 
майстер-класів із виготовлення 
ляльок-мотанок під пильною 
увагою майстрині з Херсонської 
області. Євгенія Довженко зна-
йомила присутніх із історією 
ляльки-мотанки як окремого 
виду культурної та історич-
ної спадщини українського 

народу, продемонструвала різні 
види ляльок та вчила техніці 
їх створення.

Навчитися самостійно 
створювати народні обереги 
можуть усі охочі. Для того, щоб 
потрапити на майстерклас 
у бібліотеці, необхідно зазда-
легідь записатися.

«Ці майстеркласи набира-
ють „обертів“ і проходять у нас 
кожен четвер о 14.00 годині. Ми 
запрошуємо всіх бажаючих, 
хто шанує народні традиції, 
хоче більше дізнатися про істо-
рію та особливості створення 
ляльки-мотанки», — йдеться 
у повідомленні.

Детальну інформацію можна 
також дізнатися за номером 
телефону: 099-252-31-21.

Михайло ЧУБ

Навчальні заклади громади подали 
понад 30 проектів на конкурс 
«Шкільний громадський бюджет 
Решетилівської міської ради»

17 липня завершився при-
йом проектів на конкурс ініці-
атив «Шкільний громадський 
бюджет Решетилівської міської 
ради», який проходить в рамках 
швейцарсько-українського про-
єкту «DECIDE».

Як розповіли у міському 
відділі освіти Решетилівської 

міської ради у першому етапі 
(подача проектів) взяли участь 
14 навчальних закладів громади.

Так, 13 з них подали 
по 2 учнівські ініціативи, 
а Решетилівський опорний 
ліцей імені І. Л. Олійника — 
запропонував на розгляд 
5 проектів.

Найбільше заявлених на 
участь проектів відповідають 
критерію — «Створення нового 
освітнього простору в школі 
та громаді», а також «Фізична 
культура», «Спорт і здоров’я».

Зараз стартував етап 
проведення аналізу пода-
них проектних заявок та їх 

доопрацювання командами. 
Він розпочався з 18 липня 
і триватиме до 19 серпня.

Голосування за подані ініціа-
тиви розпочнеться з 5 вересня 
і фінішуватиме 19 вересня. Як 
повідомила очільниця міського 

відділу освіти Решетилівської 
міської ради Алла Костогриз, 
за результатами голосування 
проекти-переможці планують 
реалізувати у 2022 році.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Молодіжна рада  
влаштовує культурний івент 
для жителів Решетилівки

В умовах війни надзви-
чайно важливо «перезаванта-
жуватися» і «розслаблятися». 
Так само важливо, як 
і підтримувати ЗСУ. Саме 
з цією метою решетилівська 
молодіжна рада «Прогрес UA» 
анонсувала культурний івент 
для жителів та гостей міста 
під назвою «Літепло».

Культподія відбудеться 
цієї п’ятниці о 18:00 
у центральному парку 
Решетилівки. 

Попередньо у молодіжці 
оголошували відбір молодих 
літераторів та музикантів для 
участі в заході.

«Літепло» — це про атмос-
феру та мистецво, про музику 
та поезію»,  — зазначають 
учасники «Прогрес UA».
Усіх деталей організатори 
не відкривають, відомо, що 

участь у заході візьмуть понад 
5 місцевих талантів.

Вхід на культурну подію 
нашого міста — вільний, але 
кожен зможе залишити свій 
донат на підтримку наших 
мужніх захисників. Усі 
зібрані кошти, організатори 
відправлять фонду «Повер-
нись живим».

Юлія ГРІНЧЕНКО

«Світ навколо нас»: вихованка 
дитячої школи мистецтв перемогла 
на обласному конкурсі

Для того, щоб стимулювати 
талановиту молодь та прище-
плювати любов до рідного 
краю, національної культури та 
творчості, на Полтавщині дис-
танційно в режимі онлайн орга-
нізували та провели перегляд 
творчих робіт обласного кон-
курсу образотворчого та декора-
тивно-прикладного мистецтва 
«Світ навколо нас». Загалом на 
розгляд журі було представ-
лено 291 конкурсних робіт 
з 19 мистецьких навчальних 
закладів Полтавської області, 
виконаних у різних техніках 
за допомогою різноманітних 
матеріалів. Серед учасників 
і вихованці Решетилівської 
дитячої школи мистецтв, які 
продемонстрували високий 
рівень виконавської майстер-
ності та, як завжди, креативно 
та оригінально підійшли до 
оформлення робіт. А відтак 
здобули визнання журі.

Зокрема, Дипломом пере-
можця нагородили ученицю 
дитячої школи мистецтв 
Решетилівської міської ради 
Іванну Зозулю. Дівчинка посіла 
третє місце у молодшій віковій 

групі у номінації «Графіка» зі 
своєю роботою під назвою «Хай 
буде весна».

Усі роботи дітей можна 
переглянути у режимі 
онлайн на офіційному сайті 

Полтавського обласного мето-
дичного кабінету навчаль-
них закладів мистецтва та 
культури.

Віта ШАФОРОСТ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Олена ГЛАЗКОВА: «Тримаємося єдиною 
громадою і віримо в перемогу!»

Кожен день цієї війни 
переконує  — наш 
н а р од  н е з л а м н и й 

і непереможний. Бо там, де 
інші здалися б і зневірилися, 
українці не опускають рук. 
Несуть з дому останнє, аби 
поділитися із земляками, котрі 
змушені були втікати від війни 
у їхнє місто чи село. Хоч по 
гривні, але донатять на армію, 
на Байрактари, підтримують 
сусідів. Так живуть і в Лимані 
Другому, Братешках, Дем’янівці, 
Коліньках, Шишацькому та 
Потеряйках-Горових. Про це 
і про те, як війна об’єднала гро-
маду, ми й говорили із Оленою 
Глазковою — Друголиманським 
старостою.

Олена Глазкова: Перший день 
повномасштабного вторгнення 
застав, як і багатьох, вдома. 
Спочатку це був шок. І добрячий 
емоційний струс, бо люди в нас 
і так небайдужі до чужого горя, 
проте спільна біда об’єднала ще 
міцніше й згуртувала громаду. 
Попри стрес і шок від новин, 
з перших днів повномасштаб-
ного вторгнення всі мешканці 
старостату допомагали дуже 
активно — збирали допомогу 
на потреби ЗСУ, гуманітарну 
допомогу. Коли поїхали перші 
переселенці, долучилися до при-
йому мешканців інших облас-
тей, котрі рятувалися в нас, 
у тилу, від обстрілів і жахіть 
війни. Так само з перших днів 
повномасштабної війни було 
багато бажаючих долучитися до 
загону місцевої самооборони. 
Чоловіки самоорганізувалися, 
влаштували чергування у всіх 
населених пунктах старостату. 
Хтось виїздив на нічні патрулю-
вання на власних автівках, інші 
«скидалися» для них на пальне. 
Патрулювали не обов’язково 
чоловіки зі зброєю, мисливці — 
просто небайдужі люди, котрі 
прагнули захистити свої села, 
власні домівки, родини і дати 
відсіч ворогу. Якщо потрібно, то 
зробити це й голіруч. І певною 
мірою така рішучість вражала 
і надихала.

— 25 лютого мала відбу-
тися сесія міської ради, де 
депутати планували перегля-
нути формат старостинських 
округів у громаді і змінити 
їхні межі. Що було б із Друго-
лиманським старостатом, аби 
не війна?

О. Г.: Ми об’єдналися б із 
сусідами. Три громади — наша, 
Малий Бакай та Лобачі — мали 
об’єднатися у один великий 
старостат із центром у Лобачах. 
Я на посаді не лишалася б, була 
інша кандидатура на місце 
старости, у громаді збирали 
й підписи на її підтримку. Але 
два дні не вистачило до об’єд-
нання та для того, аби призна-
чити нового старосту. Тому отак 
і лишилися — кожен у своїх ста-
ростатах на період військового 

стану і в старих адміністра-
тивних межах. Працюємо 
й далі, зараз наводимо лад 
на території своїх населених 
пунктів. Нам із благоустроєм, 
до слова, й переселенці охоче 
допомагають.

— А загалом перші виму-
шені переселенці коли почали 
до вас їхати? Звідки були ці 
люди й хто шукає прихисток 
у вашому старостаті зараз?

О. Г.: Перші переселенці 
до нас прибули з Харківської 
області, є люди із Краматорська, 
з Харкова також. Переважно із 
сусідньої області й зараз люди 
в нас мешкають. Вони охоче 
купують будинки у селах, зде-
більшого у Братешках, адже 
поруч київська траса. Громада 
допомагає й підтримує виму-
шених переселенців — з якими 
б потребами вони не зверта-
лися, починаючи від продуктів 
харчування, одягу і закінчуючи 
будівельними матеріалами чи 
посадковим матеріалом. Для 
прикладу, власники надали 
в користування родині виму-
шених переселенців будинок за 
сплату комунальних послуг. Та 
помешкання потребувало ще 
аби його трішки «освіжили». 
Так що ми допомагали зробити 

ремонт, закупили будівельні 
матеріали, криницю почи-
стили, аби була чиста питна 
вода. Все, що потрібно  — 
робимо, допомагаємо.

— А наскільки громада 
збільшилася завдяки виму-
шеним переселенцям?

О. Г.: Спочатку зареєструва-
лися більше 50 переселенців. 
Зараз кількість зменшилася, 
бо люди виїздять, на сьогодні 
залишилася 31 людина. Їдуть 
не додому, а шукають кращих 
умов у нашій громаді. Насам-
перед — роботу. От родина із 
8 осіб планує виїхати в Глибоку 
Балку, де придбали будинок 
і планують влаштуватися на 
роботу. Як і в інших староста-
тах, є такі родини вимушених 
переселенців, котрі в громаді 
планують лишитися на трива-
лий час, а тому подбали про 
власні городи. Ми допомогли 
знайти земельні ділянки, аби 
люди могли посадити горо-
дину — картоплю, овочі, зелень. 
Подбали про те, аби увійти 
у зиму із власними продук-
тами, бо чимало таких, кому 
просто нікуди повертатися, бо 
через війну втратили все. Тому 
й роботу шукають, а її на тери-
торії громади, на жаль, немає.

— Із житлом для пересе-
ленців у вашому старостаті 
труднощі виникали?

О. Г.: Так. У нас у Лимані 
є два 16-квартирні будинки, 
там квартири стоять порожні. 
Проте потрібно відновити 
водопостачання, відремонту-
вати каналізацію. Будинки про-
блемні, та все ж вимушеним 
переселенцям помешкання 
показували, як варіант для 
поселення. Комусь подобалося 
і люди погоджувалися жити 
в цих квартирах, ладні навіть 
були власними силами робити 

ремонт. Старостат із громадою 
в таких випадках допомагали 
будівельними матеріалами.

— А щодо приватних 
будинків?

О. Г.: Є такі. І в ці будинки 
їхні власники впускали виму-
шених переселенців без жод-
них орендних плат, аби лише 
сплачували по лічильниках за 
комунальні послуги. На увесь 
старостат таких будинків неба-
гато — буквально 5 штук.

— Перепитую, бо прочитала 
в одній із решетилівських 
груп у соцмережах дивний 
допис однієї з користувачок 
із претензіями. Та ледь не 
звинувачує старост у тому, 
що вимушених переселен-
ців ніде поселити. Мовляв, 
є будинки-пустки, з боргами 
за енергоресурси, так от якби 
ними займалися, сплатили 
борги, то й жити було б де. 
Була здивована, адже ста-
рости навпаки докладають 
всіх зусиль, аби допомогти 
вирішити питання боргів 
і підключень до енергомереж.

О. Г.: Це дійсно несправед-
ливе обвинувачення. Адже 
в кожного будинку є власник, 
котрий і має подбати про 
вчасну сплату комунальних 
послуг і передачу показників 
лічильників. На щастя, на 
території нашого старостату 
не знаю таких випадків, аби 
будинки стояли відключені 
за борги. І там, де зараз меш-
кають вимушені переселенці, 
немає боргів ні за газ, ні за 
світло. Проблем із підклю-
ченням енергоносіїв теж не 
виникало. До того ж ми доволі 
конструктивно спілкуємося із 
керівником територіального 
відділення «Полтавагазу», 
котрий оперативно допома-
гає, коли виникають нагальні 
питання.

— Як комунікація у воєнний 
час із міською владою та 
міським головою? З якими 
нагальними проблемами 
доводилося звертатися 
і вирішувати зараз?

О. Г.: Ви знаєте, з міським 
головою у нас співпраця була 
й лишається доволі плідна. Пре-
красно розумію, що викликів 
зараз у міського голови Оксани 
Дядюнової та в її заступників 
додалося. Але по можливості 
міська влада, коли ми звертає-
мося, допомагає і не відмовляє 
у підтримці. Стосунки в нас 
добрі. Так само комунальне 
підприємство «Ефект» надає 
посильну допомогу. Паль-
но-мастильними матеріалами 
нас навіть у найскрутніші 
часи забезпечували. Де 
могли, робили все власними 
силами. Зараз ситуація із тим 
же пальним більш-менш нала-
годилася. Так що не опускаємо 
рук і працюємо далі. Нині всі 
сили кинуті на роботи із бла-
гоустрою в населених пунк-
тах старостинського округу. 
Торік нам дуже допомагало 
господарство СТОВ «Говтва», 
котре працює на нашій 

території, особливо в період, 
коли потрібно було викошувати 
траву в громадських місцях. Але 
нинішнього року чесно попе-
редили, що у зв’язку із пробле-
мами з пально-мастильними 
матеріалами поки таких послуг 
не надаватимуть. З розумінням 
ставимося до ситуації, бо для 
аграріїв зараз головне — зібрати 
хліб для країни, тому боремося 
із бур’янами власними силами. 
Косимо вже по другому колу.

— Олено Петрівно, які 
задуми в старостаті довелося 
поставити на паузу?

О. Г.: У планах була рекон-
струкція водогону на двох 
вулицях — Прибережній та 
Лиманській, де мали замінити 
старі мережі. Але поки що 
проекти призупинено. Торік 
ремонтували дорогу від київ-
ської траси до Лиману, цього 
року мали ремонтувати дорогу 
на Братешки. Всі ці плани 
обговорювали та узгоджували 
з міським головою, але війна 
внесла свої корективи.

— Як загалом настрої 
у громаді?

О. Г.: А який може бути 
настрій, коли йде війна? Хоча 
з іншого боку ця страшна ситуа-
ція для нашої країни ще більше 
згуртувала громаду. Так що мої 
земляки не лише вимушеним 
переселенцям допомагають, 
намагаються створити їм ком-
фортні умови для життя, а й 

один одного підтримують та 
допомагають. Старостат теж 
долучається, особливу увагу 
зараз приділяємо пенсіоне-
рам та самотнім мешканцям 
громади. Ними, звісно, опіку-
ються соціальні робітники, та 
коли виникають ситуації, що 
потрібно до лікарні повезти, 
закупити ліки чи продукти — 
охоче долучаємося. Не від-
мовляємо у допомозі нікому. 
А люди хочуть перемоги і дай 
Боже, щоб якомога швидше 
наші захисники вигнали ворога 
з нашої землі. Ми в тилу волон-
теримо всі разом, збираємо 
одяг переселенцям. Якщо 
виникає потреба й оголошують 
збір на допомогу землякам, 
котрі служать на передовій — 
долучаємося всі дуже активно. 
Для прикладу, перераховували 
кошти на потреби ЗСУ волон-
теру Андрію Горобцю. А так 
тримаємося єдиною громадою 
і віримо в перемогу.

Настя ТОПОЛЯ

“На щастя,  
на території нашого 
старостату не знаю 
таких випадків, 
аби будинки стояли 
відключені за борги. 
І там, де зараз 
мешкають вимушені 
переселенці, немає 
боргів ні за газ,  
ні за світло.

“Мої земляки  
не лише вимушеним 
переселенцям 
допомагають, 
намагаються 
створити  
їм комфортні умови 
для життя, а й один 
одного підтримують 
та допомагають.
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Коли гинуть українці,  
рашисти п’ють шампанське

На цьому фоні якось дико 
й неприродньо виглядають 
спроби декого із українських 
ЗМІ і наближених до влади 
медіа-персон затягнути 
в Україну так званих «хоро-
ших росіян». А вони їх не 
полишають. Після Марини 
Овсяннікової до Києва прип-
хався російський письменник 
Дмитро Биков. За його вер-
сією — приїхав писати книгу 
про Зеленського. Притяг росі-
янина до столиці воюючої 
країни радник міністра МВС 
Антон Геращенко, котрого 
вже неодноразово звинува-
чували і в інформаційному 
мародерстві, і в оприлюд-
ненні світлин та відео із місць 
«прильотів» російських ракет. 
І все б нічого, та пан Биков 
поводився у Києві, мов таки 
справжній «пан»  — борзо 
та нахабно. Розглагольству-
вав про те, як добре було 
в радянському союзі, а в 
ефірі одного з українських 
телеканалів дозволив собі 
хамські заяви, що він буде 

поводитися так, як вважає 
за потрібне й жодні україн-
ські націоналісти йому не 
будуть вказувати, що робити. 
Ще й заявляв, що в Україні 
насправді не так багато 
людей, які ненавидять росіян. 
Серйозно? Нехай це ще раз 
скаже після Вінниці, Кре-
менчука, Дніпра, щоденних 
обстрілів Харкова та Мико-
лаєва, котрі рашисти просто 
цілеспрямовано стирають 
з лиця землі.

Землячки пана Бикова теж 
собі не зраджують. Оті прості 
росіяни, до яких українці 
намагалися достукатися на 
початку війни, після обстрі-
лів Вінниці, після світлин 
скривавленого дитячого 
візочка, жахливих кадрів 
із відірваними людськими 
кінцівками у соцмережах 
писали коментарі на кшталт: 
«Укатайте их всех!», «Такие 
удари нужно наносить каждый 
час», «Пойду открою шам-
панское»… «Братній народ», 
кажете? А як же ж!

Чорнобаївка 30:0?
Українські військові вже 

помстилися і за маленьку 
«сонячну» Лізу, і за її пора-
нену маму, і за решту жертв 
бузувірських обстрілів 
мирних українських міст. 
У ці дні на літаки та РСЗВ 
українські бійці заряджали 
боєкомплекти із написами 
«За Вінницю», «За Кре-
менчук», «За Миколаїв», 
«За Лізу». Летіло все це 
у військові цілі. Аби прозві-
тувати за виконані завдання, 
у деяких пабліках навіть 
спеціальну рубрику завели 
«знищені склади боєкомп-
лектів і бази рашистів». 

Ось лише частина витягів 
із сумлінних звітів артиле-
ристів. «Донеччина. 16.07. 
Чистякове. Мінус база. 
Луганщина. 17.07. Алчевськ. 
Мінус база рашистів. 15.07, 
17.07, Кадіївка. Мінус 2 БК. 
16.07. Скаргівка. Мінус БК. 
Херсонщина: 14.07. Нова 
Каховка. Мінус БК і база. 
14.07. Раденськ. Мінус 
БК. 15.07. Нова Маячка. 
Мінус база.

15.07. Дар’ївка. Мінус база. 
17.07. Лазурне. Мінус база. 
Миколаївщина: 14.07, 15.07. 
Снігурівка та район. Мінус 
БК і штаб».

Про легендарну Чорно-
баївку теж не забуваємо. Там 
з 11 по 16 липня прилітало 
аж чотири рази  — мінус 
4 БК. Статистика влучань тут 
так стрімко оновлюється, 
що десь на 26-му разі вже 
й з ліку збилися. Так що 
кількість «феєрверків» на 
честь рашистських військ 
у Чорнобаївці, схоже, вже за 
30 перевалила.

«Збройні Сили нашої 
держави змогли завдати 
окупантам істотних логістич-
них втрат. Російській армії 
дедалі складніше утриму-
вати позиції на захопленій 
території. Крок за кроком 
ми просуваємося, ламаємо 
постачання для окупантів, 
виявляємо та знешкоджуємо 
колаборантів. Перспектива 
очевидна — український пра-
пор буде в усіх наших містах 
і селах. Питання — тільки 
час. І поки цей час триває, 
не забувайте підтримувати 
інформаційно та емоційно 
наших людей в окупованих 
районах», — прокоментував 
успіхи української армії 
в одному із вечірніх звернень 
Володимир Зеленський.

ОПАЛЕНЕ ВІЙНОЮ ЛІТО: про державний тероризм  
як спосіб примусу до миру, як українська артилерія 
продовжує ворога «чорнобаїти», а «дядько Сем» 
закручує російського нафтового вентиля

Пам’ятаєте затягану фразу 
такого собі заштатного 
радянсько-російського 

гумориста михайла задор-
нова: «Ну ви й тупі»! Це він 
так тролив та принижував 
американців, допомагаючи 
російському народу-бурун-
дуку самоствердитися та 
підживити власне его. Автор 
фрази (котрий, до слова, як 
зарозумілий імперець, підтри-
мував війну проти України та 
жартував з приводу збитого 
на Донбасі малайзійського 
«Боїнга») давно відправився 
на концерт до кобзона. А от 
крилата фраза про тупих якнай-
краще характеризує його 
земляків і президента путіна. 
Бо кремлівський дід і вся його 
шобла за ці майже 5 місяців 
війни так і не допетрали, з ким 
насправді мають справу. Як 
можна здолати народ, котрий 
після ударів ракет не тікає вріз-
нобіч, а нехтуючи власною 
безпекою мчить в епіцентр 
вибухів — рятувати поране-
них, гасити пожежу?! Так було 
у Кременчуці після удару по 
ТРЦ «Амстор», коли звичайні 
чоловіки обмотували голови 
футболками і першими, до 
прибуття рятувальників зі 
спорядженням, кидалися 
в охоплену пекельним полум’ям 
будівлю, аби врятувати вцілі-
лих, витягти поранених.

Так сталося й минулого 
тижня у Вінниці. Там 14 липня 
ворог поцілив ракетами у центр 
мирного міста. Влупили 
у квартал біля будинку побуту 
«Ювілейний» з купою офісних 
приміщень та в Будинок офіце-
рів. Останнім вже традиційно 
прикривалися, виправдовуючи 
цей цинічний прояв нелюд-
ської жорстокості. За версією 
кремля Будинок офіцерів — це 
не культурний центр, а якраз 

«центр прийняття рішень». 
Далі московити висунули аж 
три версії подій — вони зруй-
нували склад боєприпасів, 
хоча радше таки поцілили 
у зібрання «неонацистів», 
а може й узагалі ліквідували 
керівництво ЗСУ, яке нібито 
зібралося тут на нараду із захід-
ними партнерами. Насправді 
ж росіяни влучили у будівлю, 
що приймала концерти укра-
їнських зірок і де працювали 

дитячі гуртки, громадські 
організації та профспілки, 
студії звукозапису, кафе та 
банківське відділення. Під час 
ракетного удару було зруйно-
вано 55 багатоквартирних та 
приватних будинків, спалено 
понад 40 автівок. Загинуло 25 
людей, з них троє діток. Понад 
50 людей було госпіталізовано 
з травмами різної тяжкості, 40 
мешканців Вінниці рятуваль-
ники й досі не знайшли. Серед 

загиблих і 4-річна «сонячна» 
дівчинка Ліза, котра разом із 
мамою йшла на заняття до 
логопеда. Дитина із синдро-
мом Дауна, що росла у любові 
та піклуванні, намагалася 
жити нормальним життям, 
а натомість стала жертвою 
пекельного й ницого зло-
чину. Світлини «лавандової 
дівчинки» (з останньої фотосе-
сії посеред лавандового поля) 
облетіли увесь світ. І світ вко-
тре вжахнувся жорстокості 
росіян і знову на повний голос 
заговорили про визнання росії 
державою-терористом на між-
народному рівні.

Версією про неточність 
ракет цього разу прикритися 
теж не вдасться. Адже по 
Вінниці, на відміну від Кре-
менчука, гатили не старими 
радянськими ракетами, а «Калі-
брами», так що все робилося 
цілком свідомо.

Власне, одного лише дня — 
14 липня — рашисти безжально 
обстріляли не лише Вінницю. 
По Миколаєву ворог випустив 
відразу 9 ракет, причому всі — 
по мирній інфраструктурі. 
У місті корабелів поцілили 
у готель «Миколаїв», руйнувань 
також зазнав сусідній з ним 
ТРЦ, були пошкоджені 18 тро-
лейбусів. Також ворожими раке-
тами було вщент зруйнована 
частина будівлі однієї зі шкіл, 
в іншій вибито вікна й двері, 
пошкоджено дах і фасад. Цього 
ж дня окупанти били по Донеч-
чині, Запоріжжю, Миколаїв-
щині, Сумщині, Харківщині, 
Слов’янську. За інформацією 
першого заступника міністра 
внутрішніх справ Євгена Єніна 
з початку широкомасштабного 
вторгнення росіяни нанесли 
17 314 ударів саме по цивільних 
об’єктах і лише близько 300 — 
по військових.
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Про допомогу бійцям і кошти з обласного бюджету для військових і Кременчука

Наші земляки цього 
тижня також переда-
вали «гостинці» бійцям 

на передову. Серед необхідних 
гаджетів — і сонячні батареї, 
потрібні для зарядки рацій, 
ноутбуків, квадрокоптерів та 
мобільних телефонів. Вартість 
такого обладнання — близько 
23 тисяч гривень (зі знижкою 
для ЗСУ). Та не встигли реше-
тилівські волонтери оголосити 
збір коштів, у коментарі на 

Фейсбуці прийшов Олександр 
Біленький і запропонував 
віддати хлопцям на передо-
вій свій власний комплект 
обладнання. Зрозуміло, що 
безкоштовно. Окрім того, пол-
тавські захисники отримали 
ще й 8 станцій супутникового 
інтернет-зв’язку Starlink від 
американської компанії SpaceX 
Ілона Маска. Їх передали пред-
ставники обласної військової 
адміністрації. Дмитро Лунін 

повідомив, що до цього вже 
кілька десятків таких систем 
область вже отримала від 
Мінцифри.

Минулого тижня керівники 
обласної ради та адміністрації 
разом із депутатським корпу-
сом натхненно працювали над 
підготовкою до чергової сесії 
обласної ради. Як прокомен-
тував Олександр Біленький, 
попри війну у державі, Пол-
тавщина має перевиконання 

планових показників обласного 
бюджету за 2022-й. «Звісно, 
2022 рік — складний. Війна 
поставила на паузу фінансо-
во-господарську діяльність 
багатьох підприємств. І це не 
могло не позначитися на над-
ходженнях в обласний бюджет. 
Втім, Полтавщина має значну 
перевагу — рентні платежі. 
Тому ми закінчуємо перше 
півріччя 2022-го з певним пере-
виконанням. На найближчій 
сесії розподілимо кошти, 
аби максимально ефективно 
спрямувати їх на завдання, 
продиктовані викликами сьо-
годення», — зауважив голова 
обласної ради Олександр 
Біленький.

Перерозподілити мають 
понад 913 млн грн обласного 
бюджету. З них 200 млн грн 
депутати мають направити 
у резервний фонд обласного 
бюджету, щоб упевнено про-
йти майбутній опалювальний 
сезон. Майже 155 млн грн 
піде на медицину: закупівлю 
ліків, витратних матеріалів, 
обладнання й генераторів. 
Ще 50 млн грн  — на будів-
ництво фортифікаційних 
споруд в області. Близько 46 
млн грн витратять для збіль-
шення фінансової підтримки 
військових, правоохоронців 
і рятувальників. Зокрема, 

кошти направлять на заку-
півлю модульних бліндажів, 
спецтранспорту й обладнання 
для розмінування. Ще майже 
41 млн грн використають на 
соціальні виплати для захисни-
ків і захисниць України, їхніх 
сімей і малозахищених жителів 
області. На дитяче харчування 
та придбання генераторів — ще 
33 мільйони.

До слова, область вже зараз 
готується до опалюваль-
ного сезону. І Дмитро Лунін, 
і Олександр Біленький запев-
няли, що Кременчук не залишать 
замерзати взимку. За інформа-
цією Дмитра Луніна, Кабмін вже 
виділив на ремонт тепломережі 
в наддніпрянському місті 100 
мільйонів гривень, депутат-
ський корпус обласної ради 
додасть ще 100.

Ще одна невеличка, проте 
приємна подія: минулого 
тижня у Градизькій терито-
ріальній громаді встановили 
дитячий майданчик, котрий 
є проектом‒переможцем 
Бюджету участі Полтавської 
області. Олександр Білень-
кий прокоментував це 
коротко: «Вдячність ЗСУ, що 
є можливість надалі робити 
комфортне життя в громадах 
нашої області»!

Настя ТОПОЛЯ

Хто «доточить» руки арті 
і пошиє нову форму  
для захисниць

Ну й не забуваємо, що всі 
оті знищені бази та склади — 
результат дії сучасних РСЗВ, 
що їх наші вояки отримали від 
західних партнерів, зокрема 
й американських HIMARS. 
На честь останніх українські 
бійці склали черговий музич-
ний хіт, як свого часу про 
«Байрактара» заспівали. До 
того ж до «Химер» додався 
новий вид озброєнь — до Укра-
їни прибули перші системи 
залпового вогню MLRS M270. 
Про це повідомив міністр 
оборони України Олексій Рез-
ніков. «Вони складуть гарну 
компанією для HIMARS на 
полі бою. Дякуємо нашим 
партнерам», — написав Рез-
ніков у твіттері. У нового 
надбання українських арти-
леристів «ручки» довші, 
ніж у «Химер» — дальність 
польоту ракет сягає від 120 до 
300 км. А кількість боєкомп-
лекту в одному пострілі — 
удвічі більша.

Українське військо посту-
пово переходить не лише на 
нові й сучасні види озбро-
єння. Наші захисниці нарешті 
одягнуть жіночий однострій. 
Бо до цього майже 57 тисяч 
жінок, які служать у ЗСУ, зму-
шені були носити чоловічу 
форму, зокрема чоловічу 

спідню білизну та взуття 
великих розмірів. Наразі ЗСУ 
введуть уніфіковану жіночу 
військову форму, розробкою 
якої займаються волонтери 
двох ініціативних груп.

«Жінкам доводиться 
перешивати форму або при-
стосувати її булавками та так-
тичним ременем у польових 
умовах.  Це незручно 
й нефункціонально», — зазна-
чають ініціатори проекту. 
Першу партію штанів, кітелів 
і тактичної білизни вже цього 
тижня передадуть захисни-
цям на безоплатній основі 
для того, щоб протестувати 
та переконатися, що форма 
функціональна й зручна.

Санкції не знімуть, енергетичну голку зламають
Натомість навіть за кордоном 

зрозуміли, що зло — це не лише 
путін, а й самі росіянці, які його 
підтримують. Ось і глава Сейму 
Польщі Ельжбета Вітек днями 
заявила, що в російських звір-
ствах в Україні винен не лише 
путін, але і весь російський 
народ, який схвалює такі дії 
кремля. «Цю війну не можна 
забувати, не можна до неї зви-
кати, бо путін не зупиниться 
в Україні. Навіть не країни 
Балтії, а насамперед Польща. 
Ми прифронтова країна, 
у нас є безпосередній кордон 
з Україною, і ми знаємо, що таке 
радянська окупація та радянська 
жорстокість. Сьогодні українці 
борються не лише за себе, за 
свою країну, а й за нас, поляків, 
тому що ми наступні», — зая-
вила Ельжбета Вітек. І додала, 
що у війні та пов’язаних з нею 
звірствах винен не лише лідер 

росії та його соратники, але 
і весь російський народ, що 
схвалює це.

До слова, ЄС збільшує обо-
ронну допомогу Україні. Днями 
міністри закордонних справ 
ЄС на зустрічі у Брюсселі пого-
дили п’ятий транш військової 
допомоги на 500 млн євро. Про 
це рішення Європейської Ради 
повідомив її очільник Шарль 
Мішель. Загалом підтримка ЄС 
військовою технікою для ЗСУ 
вже становить 2,5 млрд євро. 
Посилюється і санкційний 
тиск. Причому санкції з росії не 
знімуть, якщо мирна угода буде 
укладена на умовах Москви. 
Про це канцлер Німеччини 
Олаф Шольц написав у колонці 
для Frankfurter Allgemeine 
Zeitung: «Ми від початку знали, 
що нам, можливо, доведеться 
зберігати наші санкції в силі 
довгий час, і нам також ясно, 

що жодна з цих санкцій не буде 
знята у разі продиктованого 
росією миру».

Восени та наступної зими на 
росію чекає впровадження най-
болючішої частини санкцій — 
енергетичного ембарго. Тим 
часом світ готується замінити 
енергоносії на альтернативні 
джерела. Саме тому президент 
США Джо Байден минулого 
тижня вирушив на Близький 
Схід. 16 липня він мав зустріч із 
принцом Саудівської Аравії, де 
йшлося про збільшення об’ємів 
видобутку нафти. Як стало 
відомо за підсумком брифінгу 
сторін, Саудівська Аравія на 
прохання США збільшить 
видобуток нафти з десяти до 
тринадцяти мільйонів барелів 
на день. Російській Тюмені 
палкі вітання. Отак світ поти-
хеньку злазить із російської 
енергетичної голки.
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Наш край в Описах 
Лівобережної України 
кінця 18–19 ст.
Сьогодні у рубриці «Ретроспектива» знову проаналізуємо 
важливі історичні документи, які дають уявлення про те,  
чим і як жив Решетилівський край на зламі 18 та 19 століть.

Історична наука завжди 
виявляла значний інтерес 
до описово-статистичних 

матеріалів з історії України 
кінця ХVIII  — початку ХIХ 
ст. На той час описи, як істо-
ричний жанр, перебували 
у розквіті. Серед них славетне 
«Черниговского наместничества 
топографическое описание» 
Афанасія Шафонського, 
«Опис Чернігівського наміс-
ництва» Дмитра Пащенка, 
«Опис Харківського наміс-
ництва» 1785 та 1788 років, 
«Опис Новгород-Сіверського 
намісництва» Андрія Пригари, 
«Опис Київського намісництва» 
Василя Новгородцева тощо. Ці 
цінні історичні джерела, ори-
гінальні пам’ятки історичної 
та географічної думки з’яви-
лися не тільки і не стільки 
через замовлення «згори», 
скільки завдяки безпосереднім 
виконавцям на місцях, які 
підготували для них досить 
продуктивну основу.

У цій статті ми розглянемо 
документи, які були створені 
наприкінці 90-х років ХVII та 
на початку ХIХ століть, коли 
відбувалися великі адміністра-
тивно-територіальні реформи. 
Вони стимулювали оформ-
лення описово-статистичних 

документів, зокрема матері-
алів історико-географічного 
та економічного обстеження 
Лівобережної України. Серед 
них історико-географічні, 
топографічні, статистичні 
документи, описи Малоро-
сійської губернії, заснованої 
у 1796 році Чернігівської та 
Полтавської губернії, утвореної 
у 1802 році.

Згідно «Топографічного 
опису Малоросійської губер-
нії 1798–1800 років», а саме 
в розділі «Топографіческое описа-
ніе повѣта Полтавскаго» знахо-
димо, відомості про наш край. 
Зокрема, факт, що у селі Деми-
дівка у полковниці Потьомкіної 
було 6 жеребців і 100 кобил анг-
лійської породи. Зазначено, що 
від приплоду конезаводу коні 
продавалися по ціні від 50 до 
250 рублів. У Потьомкіної було 
також 300 голів рогатої худоби 
(черкаська порода) та ще 
й вівчарня на 1000 голів овець 
(тієї ж черкаської породи). На 
початку ХIХ століття маєток 
полковниці Потьомкіної 
вже належав губернському 
предводителю дворянства 
С. М. Кочубею.

Тут же знаходимо цікаві 
описи того, як на той час 
відбувалися Решетилівські 

ярмарки. «Въ мѣстѣчке Реше-
тиловкѣ торги бываютъ по 
воскреснымъ днямъ; а ярмарковъ 
въ году четыре. Первая во весь 
Великій постъ, вторая въ 
Троицынъ день, третья августа 
1-го, четвертая ноября 25-го, 
на оные съезжаются купцы из 
городовъ , Полтавы и Хорола съ 
молочными товарами, да изъ 
разных мѣст для покупки скота 
и овчины; а иногда бываетъ 
купечество изъ россійскихъ горо-
довъ и продолжаютъ продажу 
одну неделю».

У «Топографічному описі 
Полтавської губернії», який 
був складений старшим вчи-
телем Полтавської губернської 
гімназії Федором Карунов-
ським 1809 року, в розділі 
«Естественныя произведения. 
Царство ископаемое», зазна-
чено, що в Хорольському 

повіті, у містечку Говтва та 
селі Шилівка «находится весьма 
бѣлая, нѣжная и мягкая глина 
съ маленькими камешками 
смѣшанная, которая употре-
бляется здѣсь вмѣсто извести 
для бѣления домовъ. Глина сія 
развозится по всей губернии для 
продажи. Желательно, чтобы 
на глину сію обратили болѣе 
вниманія, и употребленіе оной 
в экономіи здѣлали бы обширнѣе 
и полезнѣе».

Також в описі згадали і про 
решетилівські ярмарки та вівці. 
В розділі «Овцы» написано, 
що «Овчинки сіи по здѣшнему 
смушками называющіеся про-
даютъ или в каждомъ повѣтѣ 
пріѣжжающимъ нарочито для 
покупки оныхъ купцамъ, или 
привозятъ со всѣхъ мѣст Пол-
тавского повѣта въ мѣстечко 
Решетиловку, и здѣсь продаютъ 
//оныя нарочито приѣжжаю-
щимъ изъ турецкой границы 
и полуострова Крыма грекамъ, 
еврееямъ и великороссійским 
купцам».

У  с п и с к у  н а я в н и х 
у Малоросійській губернії селищ, 
знаходимо детальні відомості 
про населенні пункти Решети-
лівщини, із зазначенням, в яких 
вони містяться повітах і скільки 
в кожному душ чоловічої статі, 
що сплачують податки станом 
на 1799–1801 роки. В розділі 
«В повѣтъ Хорольском» зазачені 
такі населені пункти з наявною 
кількістю людей: Шилівка (536), 
Хрещате (117), Остап’є (2623). 
Відповідно у Кременчуцькому 
повіті: Шамраївка (297), 

Пов’якалівка (37), Миколаївка, 
а їх дві (34, 18), Лиманський 
(Лиман — прим. авт., 7), Кале-
ники (498), Сухорабівка (311), 
Григорівка (26), Михнівка (239), 
Решетилівські Плаксіївські 
(Плаксії  — прим. авт., 169), 
Говтва (2082), Буняківка (546), 
Паськівка (54). У Полтавському 
повіті такі населені пункти: 
Коржівка (18), Дігтярі біля 
Демидового мосту (Дігтярів-
щина, Замістя,3), Ольхва Говтва 
(Лютівка,12), Дроти (10), Іванівка 
(Долина, 20), Ландарі (6), Карна-
ухівка (Долина, 121), Бойки (9), 
Козирське (39), Келебердівка 
(Янківка,82), Плоске (166), Лиман 
(Лиман Другий, 91), Коломачок 
(Коломак, 72), Потеряйки (їх аж 
три — прим. авт.: х. Потеряй-
ківській (19), х. Потеряйківський 
(16), д. Потеряйки (95)), Псьолівка 
(44), Гречановка (52), Стінка (111), 
Соколій Байрак (9), Антонці (7), 
Піщане (512), Федіївка (25). Це 
далеко не повні дані, адже багато 
назв хуторів нашого краю важко 
ідентифікувати, можливі пов-
тори, зміни назв, транскрипція 
тогочасних слів тощо.

Стосовно нашого міста 
Решетилівка, то за кількістю 
населення — 6398, ми перева-
жали саму Полтаву, де на той 
час жило усього 3789 людей. 
Звідси навіть напрошується 
питання, чому в 1802 році саме 
Полтава, а не Решетилівка 
стала губерніяльним містом. 
Відповідь очевидна: бо саме 
там відбулася переможна для 
москалів Полтавська битва. Яка 
для нас закінчилася довгими 
століттями імперського поне-
волення. Але нічого, скоро всі 
москалі підуть услід за своїм 
кораблем на дно земне або мор-
ське. А наш народ продовжить 
будувати незалежну і успішну 
державу!

Юрій КІСІЛЬ

За кількістю населення — 6398,  
ми переважали саму Полтаву, де на той 
час жило усього 3789 людей. Звідси навіть 
напрошується питання, чому в 1802 році 
саме Полтава, а не Решетилівка стала 
губерніяльним містом. 

▲ Решетилівка та сусідні села 
на військово-топографічній карті 
Російської імперії 1869 р.
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ЗНАЙ НАШИХ

Олена НАЙДЬОН: «Війна навчила, 
що потрібно жити тут і зараз, 
не відкладати на завтра мрії та плани»

З приводу того, що таке 
краса та «правильно-
сті» її канонів, людство 

напевно сперечається, скільки 
існує. Причому в усіх часових 
і географічних поясах. Впадає 
в крайнощі так, що інколи 
химерність того, що вважа-
ється красивим, відверто дивує 
чи навіть жахає. Проте жінки 
готові йти на справжні тортури, 
бо краса ж вимагає жертв. На 
щастя, у сучасному світі тех-
нологій краси та досягнень 
у косметології ця «жертовність» 
навіть приємна. А відверто 
варварські канони на кшталт 
перебинтованих китайських 
дівочих ніжок «золотий лотос» 
нині переважують здоров’я та 
доглянутість. Помножити їх 
і зберегти молодість решетилів-
ським красуням ось вже декілька 
років допомагає косметолог 
Олена Найдьон.

Від психолога,  
що рятував бійців,  
до косметолога

Як і молодша сестра Таня 
(про неї наше видання розпо-
відало в одному із попередніх 
номерів) Оленці з дитинства 
судилося стати лікарем. Авто-
ритет бабуні-акушерки, на 
честь котрої батьки назвали 
свою старшу доню, перева-
жив усі можливі напрямки 
у виборі професійного шляху. 
Дівчина закінчила гімназію зі 
срібною медаллю і вступила 
до полтавської медакадемії. 
Та визначаючись на перших 
курсах зі спеціалізацію, все таки 
вагалася — обирала між хірур-
гом, анестезіологом чи навіть 
патологоанатомом. Проте від 
таких варіантів відмовили, мов-
ляв, не жіноча робота. І Олена 
обрала … психіатрію. При 
цьому декілька років вже після 
інтернатури пропрацювала 
керівником центру реабілітації 
воїнів АТО і учасників бойових 
дій. Про той час говорити не 
дуже хоче: повертати до нор-
мального життя чоловіків, що 
повернулися з пекла війни, 
насправді було доволі складно. 
Насамперед емоційно, хоча 
Олена й пройшла спеціальні 
програми навчання із психоло-
гічної реабілітації військових 
у литовських фахівців.

Шлях до косметолога довгим 
не був. Якось молодій жінці 
нагадали все та ж рідна сестра 
із кращою подругою, що Олена 
насправді все життя мріяла не 
лише дарувати людям здоров’я, 
а й повертати красу. Тож вона 
ще рік попрацювала психіа-
тром і паралельно навчалася на 
косметолога. У будні — психіатр 
у Полтаві, у вихідні — космето-
лог у Решетилівці. Практику-
валася на рідних і знайомих. 

Розповідає, що першою, хто 
повірив у неї, була місцевий 
майстер перманентного макіяжу 
Наталя. Вона стала першою 
клієнткою і півроку безкоштовно 
пускала до свого кабінету, аби 
Олена працювала і набиралася 
досвіду косметолога. Потім вони 
разом із сестрою Танею відкрили 
свій власний перший кабінет 
масажу та послуг косметолога 
в районі Поторочі, а останні два 
роки дівчата разом орендують 
кабінет у будівлі стоматологічної 
клініки.

«Все, як потрібно і як мрі-
яла — світлий і великий кабі-
нет, з дотриманням усіх норм 
септики і асептики, — говорить 
Олена і пояснює, що помішана 
на чистоті. — У цьому питанні 
сама прискіплива до майстрів, 
яких відвідую, і у своїй роботі 
дотримуюся жорстких вимог. 
Бо коли проходила медичну 
практику, бачила наслідки того, 
як пацієнти невдало сходили 
до спеціаліста і заразилися 
інфекційною хворобою. Тому 
асептика на першому місці, 
принципово: хочу, аби до мене 
люди йшли і знали, що тут 
безпечно».

Як побороти «чорну 
косметологію»

Ще одна принципова для 
Олени Найдьон річ — це 
рівень знань. Задля того, 
аби бути компетентним 
фахівцем, вона пройшла 
перенавчання у медичному 
університеті в Харкові 
й отримала сертифікат ліка-
ря-дерматолога — встигла 
якраз до війни. Бо пере-
конана, що пройти базові 
курси косметолога — це не 
значить бути фахівцем. Осо-
бливо, коли йдеться про здо-
ров’я і красу. Зізнається, що 
мріяла, аби в Україні нарешті 
з’явилася ліцензована спеці-
альність лікаря-косметолога, 
врегульована законодавчо. 
Це б перекрило кисень так 
званій «чорній косметології» 
та тіньовому ринку. Бо такі 
«косметологи», на жаль, 
нині породжують справ-
жніх жертв краси, коли 
після невдалих «дешевих» 
процедур дівчата й жінки 
спочатку колять філер на 
двох у якомусь сумнівному 
закладі, а потім змушені 
шукати лікарів, аби випра-
вити наслідки таких от 
сумнівних «уколів краси». 
Олена знає, про що говорить, 
адже окрім лікувальних 
і профілактичних, доглядо-
вих та апаратних процедур 
професійно займається ще 
й ін’єкційною косметоло-
гією. У її арсеналі — лише 
сертифіковані препарати 

та косметичні засоби. 
При чому сертифікація 
подвійна — вітчизняна та 
міжнародна сертифікація 
FDA, котрі гарантують без-
пеку препарату для людини. 
З іншого боку, зауважує, що 
косметолог — це перш за все 
лікар і не повинен йти на 
повідку своїх клієнтів. Бо 
панянки у гонитві за красою 
та молодістю іноді таки 
справді втрачають голову 
й здоровий глузд.

«Косметолог  — це лікар, 
який повинен розуміти, що 
він робить і для чого. І якраз 
не для того, аби гроші заро-
бити, а щоб додати краси 
і здоров’я пацієнту, — переко-
нана наша героїня. — Тому коли 
до мене приходять із вимогами 
щось вколоти, бо начиталися 
чи надивилися блогерок або 
ж подруга це собі вже вко-
лола, часто відмовляю, якщо 
бачу, що клієнтці насправді 
це не потрібно. Ін’єкції мак-
симально відтерміную в часі, 
використовую більш щадні 
методи омолодження, доки 
не прийде той час, коли вже 
дійсно варто робити ін’єкції. 
Всі процедури — відповідно до 
медичних показників і після 
індивідуальної консультації. 
Я за безпеку у всьому. За це 
мене клієнти і люблять».

За останні 5 місяців 
українці постаріли 
на декілька років

У Решетилівці чарівний 
косметолог не лише лікує, а й 
просвітництвом займається. 
Наприклад, пояснює пацієн-
там із проблемами шкіри, що 
висипи — це лише зовнішній 
вияв внутрішніх проблем. 
«Забуваємо, що всі наші про-
блеми глибоко в організмі. 
Проблеми на шкірі — це видима 
верхівка айсберга недугу, що 
сидить глибоко в нас, — гово-
рить Олена. — Косметологія 
виходить за рамки того, що 
можна зробити із обличчям. 
Я намагаюся вмикати увесь 
організм і пояснювати людям, 
що не всі проблеми можна 
вирішити масочкою чи укольчи-
ком — поки не зміниш стиль 
життя, їстимеш і далі тихцем 
шоколадки, то те ж акне не 
вилікуєш при всьому бажанні».

Дотримуватися правильного 
харчуванням, здорового спо-
собу життя зараз надзвичайно 
важливо. І це не примха моди, 
а необхідність, адже хвороби 
нині помолодшали. Косметолог 
зауважує, що раніше чистку 
проблемної шкіри рекоменду-
валося робити після 14-ти років. 
Нині ж наймолодшому пацієнту 
у практиці Олени виповнилося 

всього лише 6 рочків. Така 
ж історія і з доглядом за жіночою 
шкірою. Косметолог радить: пер-
ший засіб із догляду за шкірою, 
який має з’явитися у косметичці 
18-річної дівчини — це крем 
під очі, суперлегкої текстури, 
з найпростішим складом, аби 
зона навколо очей лишалася 
молодою і вже з 18 років розпо-
чиналася профілактика вікових 
змін. «Загалом наш організм 
починає старіти після 25 років, — 
пояснює Олена. — А останні 
майже 5 місяців війни процес 
старіння лише пришвидшили. 
За цей час українці постаріли 
на декілька років. Навіть по 
молоді це видно. У щасливої 
жінки зморшки з’являються 
навколо очей, бо вона часто 
посміхається. А у пригнічених 
жінок, з емоційним тягарем на 
душі, страждають лоб і міжбрів’я. 
За війну осунулася саме верхня 
третина обличчя. Плюс зморшки 
біля губ, опущені кутики рота — 
це від печалі, бо не можна на 
все це спокійно дивитися».

До косметолога —  
по себе, довоєнну

Напередодні повномасштабної 
війни Олена з чоловіком мешкали 
у Полтаві. А фактично жила на 
два міста — каталася туди-сюди, 
з обласного центру в Решетилівку, 
бо роботу мала і в Полтаві, і в 
рідному місті. Зранку 24 лютого 
молоду жінку розбудив жахливий 
віщий сон і звук сирени за вікном. 
Відразу ж зібрали речі й поїхали 
до батьків, перші декілька днів 
не відходили від телевізора — 
уважно стежили за новинами. 
А у Оленки ще й серце боляче 
стискалося від усвідомлення, 
що всі її хлопчики, котрих так 
старанно лікувала й так тяжко 
повертала до нормального життя, 
першими підуть на війну.

Всі записи на процедури 
косметолог відмінила на неви-
значений термін. Натомість разом 
із сестрою взялися волонтерити, 
збирати гуманітарну допомогу, 
медикаменти. Лишили свої 
номери телефонів, бо ж лікарі 
й на той момент невідомо було, 
куди саме дійде супостат. Заодно 
зареєструвалася на безкоштовний 

вебінар британських тренерів, 
аби згадати все, що стосується 
тактичної медицини. Олена 
протягом місяця телефоном 
надавала консультації психіатра 
у шпиталі. А за декілька тижнів 
почали писати колишні клієнтки 
й проситися на процедури, поя-
снювали: «хочу щось із минулого 
життя». І сестри почали поступово 
повертатися до звичної роботи.

«Зараз жінки зважуються на 
ті процедури, котрі відкладали 
на потім, — розповідає Олена 
Найдьон. — От нині топ-про-
цедура — це ботулінотерапія. 
Клієнтки хочуть позбутися змор-
шок, що з’явилися через нега-
тивні емоції. І жінки не хочуть їх 
бачити, зазираючи в люстерко. 
Зізнаються, що хочуть повер-
нути себе довоєнну — якщо 
не в психологічному сенсі, то 
принаймні у фізичному, і таким 
чином мати надію на життя, 
як до війни. Бо війна навчила, 
що потрібно жити тут і зараз, 
не відкладати на завтра мрії 
та плани».

От і Олена власні плани не від-
кладає. Нещодавно вона почала 
надавати послуги косметолога 
ще й у Полтаві: колега за симво-
лічну плату, суборенду, запро-
понувала приймати клієнтів 
у своєму кабінеті. А чому б і ні? 
Тим більше що планів їхати десь 
за кордон у молодої жінки немає. 
Свою справу вона хоче буду-
вати у власній країні. «Вважаю, 
якщо є така змога, лишатися 
тут і піднімати власну країну. 
Війна — страшна річ. Проте 
вона ще й відкриває можливості 
для тих, хто прагне змін. Війна 
дуже сильно оголила людей, 
показала справжню суть. Навіть 
тих, від кого ти вже нічого не 
очікувала — а вони здивували 
й тебе саму тепер надихають».

Нині перша медична спеці-
альність як ніколи стає Олені 
Найдьон у нагоді. Бо жінкам на 
кушетці косметолога потрібна 
ще й розуміння та підтримка 
психолога. «Нам теж потрібно 
розвантажуватися і дбати про 
здоров’я та красу шкіри. Бо краса 
ж рятує світ. Будемо гарні, аби на 
параді перемоги зустріти наших 
захисників у всеозброєнні».

Настя ТОПОЛЯ



10|21 липня 2022 РОКУ #29(219) РешетилівщинаUA

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
 ■ Продам каченят-шипунів. 

Решетилівка.  
Тел. 066-982-20-15

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

 ■ Продається сіно 
свіжотюковане.  
Тел. 096-5-4444-90, 
067-713-84-77

 ■ Продам до старого 
мотоцикла з коляскою 
Панонія двигун - 1 циліндр, 
працює без АКБ і катушки, 4л 
на 100 км, гарний стан, вилка 
та інші різні запчастини, 
вихлопні. Тел. 095-828-64-56

 ■ Продам коробку швидкості 
ГАЗ-52, новий блок шестернь 
до неї, УД-2 бензиновий 
двигун в робочому стані. 
Пускозарядний пристрій 12, 
24В з електрозваркою. Тел. 
098-204-48-97

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

 ■ Продам проволоку  
діам. 3 мм (обміднена).  
Тел. 050-405-32-65

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

 ■ 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

 ■ 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

М’ясні котлети 
з кабачками

Інгредієнти:
кабачок — 1 шт.;
яйця — 2 шт.;
манка — 2 ст. л.;
свинина — 500 г;
панірувальні сухарі;
сіль, перець.

Кабачок натерти, віджати 
сік руками. Вбити яйця, 
перемішати.

Додати манку, перемішати, 
залишити для набухання на 
10 хвилин.

Фарш посолити та попер-
чити. За бажанням можна 
додати цибулю.

Прибрати зайву рідину 
з кабачків. З’єднати фарш та 
кабачки, перемішати. Сфор-
мувати котлети, обваляти 
в сухарях. Смажити на олії 
до готовності.

А коли використовувати 
курячий фарш або індичку та 
запекти в духовці, то котлетки 
будуть не лише смачні, а ще 
й дієтичні.

Як виявити неякісні 
продукти харчування: 
лайфхаки для допитливих
Коли йдеш у магазин чи 

на базар, то сподіваєшся 
купити хороший продукт 

і щоб ціна його відповідала 
якості. Проте й вітчизняні 
виробники, і продавці тієї 
ж домашньої «молочки» ще й як 
уміють «чудити». А тому у складі 
рису може з’являтися… пластик, 
у молоці знайти крохмаль, соду, 
або навіть крейду, а у маслі 
з 82% нібито молочного жиру — 
рослинні жири. Аби перевірити 
якість продуктів, не обов’язково 
звертатися за експертизою до 
лабораторії і платити за це 
гроші. Перевірити продукти 
на «справжність» цілком можна 
і в домашніх умовах цілком 
нескладними методами. Як — 
радять експерти.

Підроблений рис
Останнім часом з’являються 

повідомлення, що виробники 
додають у рис пластик. На смак 
майже не відрізняється від нор-
мального, адже в його складі 
є крохмаль. Ось 4 способи, як 
відрізнити справжній рис від 
«нахіміченого» продукту.

Вода. Наповніть склянку 
з водою та насипте кілька ложок 
рису. Справжній рис швидко 
опуститься на дно. Коли в рисі 
пластик, то більшість зерен 
плаватиме на поверхні. А якщо 
залишити справжній рис у воді 
на декілька днів, за цей час він 
почне пліснявіти.

Вогонь. Для цього потрібно 
підпалити зерна за допомогою 
сірників. Відчуєте запах плас-
тику — рис не придатний до 
вживання. Якщо рис не горі-
тиме, і з’явиться легка кіптява, 
рис хороший.

Ступка або кавомолка. Для 
цього способу перевірки якості 
рису зерна потрібно подріб-
нити в крихту. Побачте, що 

з’являється біле борошно — 
рис якісний. Порошок жовтого 
кольору казатиме про те, що 
рис містить пластик.

Варіння. Для цього відваріть 
трохи рису і не зливайте воду. 
До речі, під час варіння у воді 
не має утворюватися щільний 
білий осад. Отже, варений рис 
залиште за кімнатної темпера-
тури на кілька днів. Хороший 
рис покриється дрібною пліс-
нявою, пластиковий не змінить 
зовнішній вигляд.

Тестуємо молоко 
на «додаткові 
інгредієнти»

Певно, найулюбленіший 
продукт для фальсифікаторів — 
це молоко. Чого в нього лише 
не додають «хіміки-любителі». 
Причому як удома в трилітрову 
банку, аби збільшити об’єми 
продукту, так і на молоко-
переробних підприємствах. 
Щодо магазинного, то несовісні 
виробники можуть розбавляти 
продукт водою або, що гірше, 
додавати крохмаль для густоти, 
соду або крейду для тривалі-
шого терміну зберігання.

Визначити погане молоко 
допоможуть йод, оцет та 
медичний спирт. Ці способи 
підходять для будь-якого 
молока — домашнього, мага-
зинного бутильованого та 
пакетованого.

Як перевірити молоко на 
присутність крохмалю? Несум-
лінні виробники можуть дода-
вати в молоко крохмаль, це 
робиться для того, щоб надати 
йому густини. Для перевірки 
використовуйте йод. Додайте 
кілька крапель у в молоко. Якщо 
побачите відтінки синього та 
фіолетового кольорів, у молоці 
є крохмаль.

Як виявити крейду та соду? 
Їх додають, щоб молоко довго 
не псувалося. Тут допоможе 
оцет. Лише кілька крапель 
у молоко — і стежте за реак-
цією. Якщо молоко миттєво 
згорнеться, воно якісне. 
Якщо з’явиться піна та почу-
єте шипіння, це означає, що 
у продукті є сода та крейда.

Як перевірити, 
чи розведене 
молоко водою?

У цьому допоможе медичний 
спирт. Його кількість має бути 
вдвічі більшою за кількість 
молока. Якісний продукт, тобто 
нерозбавлене молоко, одразу 
ж згорнеться, перетвориться 
на пластівці. Неякісне молоко, 
в якому багато води, згорнеться 
не так швидко, а впродовж 
кількох хвилин.

Шукаємо 
якісне масло

Перший спосіб. Заморозьте 
вершкове масло, потім діс-
таньте й спробуйте розрізати 
його ножем. Якщо воно іде-
ально піддаватиметься ножу, 
то перед вами більше не масло, 
а маргарин з великою кількі-
стю рослинних олій. Справжнє 
вершкове масло при нарізанні 
кришиться та ламається.

Другий спосіб. Також можна 
залити шматочок масла окро-
пом і дочекатися повного 
розчинення. Якісне вершкове 
масло дасть воді молочний 
відтінок, а на поверхні буде 
молочний жир, а не плівка олії.

Третій спосіб. Звертати 
увагу на наявність вологи та 
колір після того, як ви діс-
танете масло з морозилки. 
У справжнього масла на 

поверхні утворюються краплі 
води. Щодо кольору, то якісне 
масло набуває жовтого відтінку, 
якщо трохи побуде за кімнатної 
температури.

Четвертий спосіб. Добре 
розігрійте сковороду і киньте 
шматочок масла. Справжнє 
масло пахне молоком 
і піниться.

Домашній сир,  
він же «творог»

Рослинні жири та кро-
хмаль — от цього точно не має 
бути в якісному сирі. Виявити 
їх допоможе йод та окріп.

За допомогою йоду. Він 
виявить у складі сиру кро-
хмаль. Візьміть трохи йоду 
та налийте у сир. Зачекайте на 
реакцію 3–5 хвилин. Побачите, 
що він пофарбувався в бузковий 
або фіолетовий кольори, в сирі 
є крохмаль.

За допомогою окропу. Візь-
міть трохи сиру та покладіть 
в окріп. Справжній сир роз-
плавиться і перетвориться на 
тягучу масу. Окріп при цьому 
має залишитися чистим, без 
жирної плівки на поверхні. Рос-
линні жири не розплавляться, 
а утворюють на поверхні ту 
саму плівку або розпадуться 
на пластівці. Присутність рос-
линних жирів у сирі можна 
перевірити ще в один спосіб — 
залишити на певний час за 
кімнатної температури. Якщо 
на продукті з’явиться жовта 
скоринка, то це означає, що 
в сирі дуже багато рослин-
них жирів.

Як відрізнити твердий 
сир від підробки

По-перше, справжній сир не 
коштуватиме дешево. По-друге, 
хороший продукт швидко 
пліснявіє та обвітрюється за 
кімнатної температури.

Сирний продукт також може 
у вашому раціоні. Та бажано вико-
ристовувати його при запіканні 
різної їжі. А от з’їсти або додати 
в салат хочеться хороший сир.

Щоб виявити підробку, спро-
буйте залишити сир без упа-
ковки за кімнатної температури 
на 8–10 годин. Коли побачите, 
що він починає покриватися 
пліснявою і обвітрюватися, то 
хороший сир. Якщо не помітите 
таких змін, швидше за все, у вас 
сирний продукт.

Наступне — сир «потіє», це 
його нормальний процес. Якщо 
він «потіє» жиром — добре. 
Коли продукт покривається 
крапельками води, він містить 
рослинні жири.

Натуральний сир не ска-
чається в кульку. Спробуйте 
зробити це в долонях. Побачите 
в руках крихти — у вас хороший 
сир. Сирний продукт м’який, 
як пластилін.

І, наостанок, йод. Відріжте 
невеликий шматочок сиру 
і крапніть йод. Побачите 
зміну кольору на синій або 
зелений — це молочний продукт 
з крохмалем. Крохмаль у сир 
додають у якості загусника. 
Справжній сир не змінить свого 
кольору.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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a
Овен. Приплив життєвої енергії доз-
волить подолати труднощі і вирішити 
важливі питання. Покажіть, на що 

ви здатні, і максимально використовуйте 
можливості в міру їх появи.

b
Телець. Ваша самовпевненість 
і амбітність може обернутися проти 
вас. Ви зациклені на роботі. Такий 

стан речей може не сподобається колегам, 
не варто наживати собі ворогів з недавніх 
союзників. 

c
Близнюки. Ви зможете вирішити 
наболілі проблеми. Хороший тиждень 
для того, щоб довести до кінця розпо-

чате, і зайнятися справами, які відкладали 
в довгий ящик. Нові починання увінчаються 
успіхом, зірки на вашому боці. 

d
Рак. На цьому тижні фокус уваги 
Раків буде зосереджений на кар’єрі. 
Часу лінуватися у вас не буде. 

Обов’язків додасться, однак енергії виста-
чить на те, щоб впоратися з поставленими 
завданнями.

e
Лев. На цьому тижні впевненість 
Левів у власних силах підвищується 
і ви легко можете протистояти будь-

яким проблемам. Однак на ваші плечі може 
впасти вантаж вирішення чужих проблем. 
Це може викликати роздратування.

f
Діва. Ваша підвищена енергія 
і витривалість дозволяють вам пра-
цювати ефективно і з певним рівнем 

винахідливості і компетентності. Вам не 
потрібно занадто сильно наполягати, щоб 
отримати те, що ви хочете.

g
Терези. Не варто звалювати на свої 
плечі непосильний тягар обов’язків. 
Перш ніж погоджуватися на щось, оці-

ніть свої сили і можливості. Завжди прагнути 
проявити себе — це непотрібна трата енергії.

h
Скорпіон. Вам здається, що люди 
занадто багато чого від вас вимагають 
і ці запити викликають роздрату-

вання. Близькі люди можуть пригадати вам 
старі образи і попросити вибачення — це 
найкращий вихід, який допоможе налаго-
дити відносини.

i
Стрілець. Активний підхід до 
вирішення проблем вражає, у вас 
вистачає витривалості, щоб впора-

тися з будь-яким завданням. Ви берете на 
себе більше зобов’язань, навіть якщо у вас 
вже достатньо справ.

j
Козеріг. Як у професійному, так 
і в особистому плані ви святкуєте 
успіхи, які підвищують вашу впев-

неність у собі. Приділіть увагу, особливо тим 
людям навколо вас, яким пощастило менше.

k
Водолій. Переконайтеся, що ви 
тримаєте себе в руках і уникаєте без 
необхідності показувати своє незадово-

лення тим, про кого ви повинні піклуватися 
найбільше. Практикуйте більше стриманості 
і будьте більш обережні в словах.

l
Риби. Ефективність і уважність, 
з якою ви ведете себе на роботі, 
заслуговує особливої похвали і може 

допомогти вам просунутися по кар’єрних 
сходах. Пишайтеся і переконайтеся, що най-
важливіші люди знають про ваші досягнення.
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Відповіді

з №28

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
— Галю, що ти робиш?
— На КПП стою.
— А де це?
— Кухня. Плита. Посуд.

***
У Львові помітили новий 

весільний обряд: викрада-
ють тещу і відразу відправ-
ляють на роботу у Чехію.

***
Людина, яка сидить одна 

у кімнаті із цукерками і не 
їсть їх — страшна людина.

***
Не робіть нікому зла, 

адже зло завжди поверта-
ється. Робіть добро — воно 
не повертається ніколи.

***
З а й ш л а  с ь о г о д н і 

у магазин, щоб купити 
кавун. Сказали: не беріть 
ці імпортні, почекайте пару 
тижнів і привезуть наші, 
херсонські.

***
«Я закрию цей дім роз-

пусти!» — сказала баба Галя 

і спалила скирту сіна на 
краю села.

***
— Свєтка, ти посеред ночі 

додому прийшла нетвереза!
— Ігор, яка нетвереза? 

Я ще пішла на кухню 
і перемила весь посуд!

— Звісно перемила, але 
соняшниковою олією!

***
Колись був час, коли 

падав телефон і вискакувала 
батарея, а тепер падає теле-
фон і вискакує серце!

***
— Кума, а чому твій чоло-

вік цілує машину... і в двері, 
і в капот, і в бампер? Ще 
й плаче! Ви її продаєте?

— Ні, я отримала права!
***

— Куме, чому сусідські 
кури більше не ходять 
у твій город?

— Вночі я розіклав на 
городі 20 штук яєць, а зранку 
на очах у сусіда їх зібрав!

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