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Не потрібно бути екстра-
сенсом, уміти гадати 
на картах чи читати по 

зорях, аби зрозуміти — Укра-
їна переможе. Це не бравада 
та самозаспокоєння — факт, 
про який говорять і закордонні 
військові експерти, і більш ніж 
красномовно свідчать дії рашис-
тів. За скромними підрахун-
ками українського Генштабу 
росіяни вже втратили понад 41 
тисячу вояків убитими, посту-
паються ЗСУ на фронті, відсту-
пають, втрачають бази і склади 
в тилу — і з відчаю вдаються 

до бузувірств та актів вражаю-
чої, нелюдської жорстокості. 
Бо масове вбивство полонених 
захисників «Азовсталі» у таборі 
в Оленівці минулого тижня — це 
вияв безсилля. Як і викладене 
у соцмережі відео зі знущан-
нями бурятів над українським 
військовополоненим у районі 
Сєверодонецька. Відео, від якого 
в жилах холоне кров і спокою не 
дає лише одне запитання: «Та 
хіба ж ви люди»? Ні, не люди. 
Й не імперія, а орда, що прагне 
звірствами залякати і зламати 
спротив. Натомість отримують 

зворотній ефект — українці щіль-
ніше змикають ряди і безжально 
дають по зубах.

Детальніше про спланова-
ний акт геноциду у Оленівці 
й спекуляції рашистських 
пропагандистів та Кремля на 
загибелі бійців «Азову», пер-
ший корабель із українським 
зерном, що вирвався із блокади 
окупантів і вбивство відомого 
аграрія, Героя України Олексія 
Вадатурського, про комфортну 
для біженців Полтавщину 
читайте на 6-ій сторінці нашого 
видання.
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КРИМІНАЛ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ

У Решетилівці на День Української Державності 
відбулася патріотична акція

28 липня, українці вперше 
відзначили День Української 
Державності: попри шостий 
місяць повномасштабної 
війни та восьмий рік війни 
на Донбасі. Адже українців не 
зламати!

«День Української Держав-
ності буде утверджувати зв’язок 
українців, які живуть тепер, 
з багатьма поколіннями нашого 
народу», — зазначив у зверненні 
до народу Президент України 
Володимир Зеленський.

Державне свято не випад-
ково встановлено у День хре-
щення Київської Русі-України. 
Це свідчить про те, що точка 
відліку української держав-
ності ― заснування Києва, сто-
лиці Київської Русі й сучасної 
України, має не 30, а понад 
тисячу років.

З нагоди нового державного 
свята у Решетилівці відбувся 
патріотичний флешмоб «Долоні 
підтримки». На білому полотні 
місцеві жителі та гості міста 
залишали свої патріотичні 
долоньки та слова підтримки 
і вдячності захисникам України. 

Участь у заході взяли й трудові 
колективи міста, зокрема Все-
український центр вишивки 
і килимарства, представники 
відділів і комунальних підпри-
ємств Решетилівської міської 
ради. До патріотичного івенту 
приєдналася і міський голова 
Оксана Дядюнова.

Днями полотно з «долонями 
підтримки» організатори 
розкроїли. Його частинки 
з побажаннями якнайскоріше 

вертатися додому з Перемогою 
волонтери Решетилівщини 
будуть передавати бійцям 
ЗСУ разом з гуманітарними 
вантажами.

Крім того, в День Української 
державності у міській бібліо-
теці імені О. М. Дмитренка 
організували книжкову екс-
позицію «Історія української 
державності».

Юлія ГРІНЧЕНКО

За повідомленням Нацпо-
ліції, у період із 25 липня по 
1 серпня у Решетилівський 
громаді зареєстрували 72 
повідомлення про кримі-
нальні правопорушення та 
інші події. Із них 9 внесено 
до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань за ознаками 
кримінальних 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 2 надзвичайні події. 
28 липня надзвичайники 
ДПРЧ-10 гасили пожежу на 
території житлової забудови — 
горіння стерні та пшениці 
на корені в селі Капустяни. 
Внаслідок пожежі постраждала 
літня жінка.

31 липня загоряння сталося 
у прибудові до господарчої 
споруди в місті Решетилівка.

На Полтавщині скоротили 
час комендантської години

З 28 липня на всій території 
Полтавської області скоро-
тили комендантську годину. 
Відтепер вона діє з 23:00 
до 05:00. Про це повідомив 
начальник Полтавської ОВА 
Дмитро Лунін. Очільник регі-
ону повідомив, що до нього 

неодноразово зверталися 
чимало підприємців і жителів 
області з проханням скоро-
тити тривалість комендант-
ської години і після чергових 
консультацій Рада оборони 
області ухвалила відповідне 
рішення.

Нині по всій Полтавській 
області комендантська година 
розпочинається з 23:00 і триває 
до 5 ранку. 

Відповідно до цих змін 
у громадах області відбулося 
коригування графіків у роботі 
громадського транспорту та 
торговельних закладів. Зокрема, 
у Решетилівці супермаркет 
мережі «АТБ» працює до 23:00.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Волонтерам, які виготовляють 
маскувальні сітки, потрібна 
допомога

У Решетилівці від початку 
повномасштабного вторгнення 
волонтери плетуть маску-
вальні сітки для військових. 
Зараз волонтери потребують 
допомоги, адже у них не 
вистачає тканин для ство-
рення нових сіток. Потреба 
у маскувальних сітках нікуди 
не зникла та з кожним днем 
зростає.

« Шан о в н і  м е ш кан ц і 
громади! До нас надходять 
звернення військових щодо 
потреб у маскувальних сітках.
Зараз маємо нагальну потребу 
в тканині для їх створення, 
тож відкриваємо збір речей 
з натуральних тканин»,  — 
йдеться у повідомленні.

Речі можна приносити до 
пункту збору — ДНЗ «Ромашка» 
з 9:00 щоденно (крім вихід-
них). Детальніше за номером: 
050-870-75-41.

Віктор БІЛОКІНЬ

Поліція Решетилівщини закликає громадян 
дотримуватися комендантської години

Під час комендантської 
години працівники Решетилів-
ського підрозділу поліції несуть 
службу на території обслугову-
вання у посиленому режимі.

Екіпажі слідчо-оперативної 
групи та патрульної поліції 
24/7 обслуговують виклики 
громадян, реагують на пові-
домлення про підозрілих осіб 
та предмети, а також стежать 
за дотриманням обмежень, 
встановлених режимом воєн-
ного стану.

«На жаль, через війну існує 
чимало загроз для життя та здо-
ров’я громадян. Щоб захистити 
людей та усунути потенційні 
ризики для безпеки населення, 
Збройні сили України та пра-
воохоронні органи роблять 
все від них залежне. Однак, 
для досягнення максималь-
ної ефективності потрібно, 
щоб кожна людина ставилася 
відповідально до обмежень 
воєнного часу»,  — зазна-
чає тимчасовий виконувач 

обов’язків начальника сек-
тору поліцейської діяльності 
№1 Полтавського райуправ-
ління Сергій Балашов.

У поліції нагадують, якщо 
людина під час комендант-
ської години перебуває на 
вулиці, то комендантський 
патруль має право її затри-
мати, перевірити документ, 
що посвідчує особу та спецпе-
репустку, що дає право перебу-
вати на вулиці в заборонений 
час, а також — встановити 
причину порушення комен-
дантської години.

Варто пам’ятати, що за непо-
кору законному розпорядженню 
або вимозі патруля, відповідно 
до статті 185 Кодексу України 
про адміністративні правопо-
рушення, на порушника може 
бути накладене стягнення.

Якщо порушник комен-
дантської години чинить 
опір представникові влади, 
під час виконання ним служ-
бових обов’язків, його можуть 
притягнути до кримінальної 
відповідальності.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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Коротко про головне
Військовим хочуть 
збільшити зарплату 
за рахунок 
скорочення надбавок 
депутатам

Відповідна петиція на офі-
ційному інтернет-представ-
ництві набрала необхідних 25 
тисяч голосів. Пропонується 
підвищити заробітну плату 
військовослужбовцям ЗСУ 
з 30 000 до 50 000 гривень, 
а також з 100 000 до 150 000 
гривень за рахунок зняття 
та відміни усіх надбавок 
з народних депутатів України.

Тепер петицію має офіційно 
розглянути президент України 
Володимир Зеленський.

Ціни на газ 
не зростатимуть

Парламент остаточно ухва-
лив законопроект № 7427, який 
запроваджує мораторій на 
підвищення цін і тарифів під 
час воєнного стану та 6 місяців 
після його припинення.

Ціна на природний газ для 
побутових споживачів, ОСББ, 
підприємств теплової енерге-
тики залишається на рівні до 
24 лютого 2022 року.

В Україні новий 
Генеральний 
прокурор

Новим Генеральним проку-
рором України став нардеп від 
«Слуги народу» Андрій Костін.

Саме його кандидатуру 
запропонував Президент Воло-
димир Зеленський, подавши 
до Ради відповідний проект 
постанови. Під час голосування 
у парламенті його кандида-
туру підтримали 299 народних 
обранців. Голосування відбува-
лося у присутності президента.

Андрій Костін  — юрист, 
політик, народний депутат 
Верховної ради IX скликання 
від партії «Слуга народу». Від 
14 січня 2020 року очолював 
комітет ВР з питань правової 
політики.

Військова 
адміністрація 
нагадує грибникам 
про заборону 
відвідувати ліси

На Полтавщині діє забо-
рона відвідувати ліси під час 
воєнного стану, однак жителі 
області відновили походи по 
гриби попри небезпеку. Про 
це повідомило Полтавське 
обласне управління лісового 
та мисливського господарства.

Заборона відвідування лісів 
діє з 25 березня через ризик 

постраждати від вибухонебез-
печних предметів, які можуть 
залишати після себе солдати 
російської армії. Також є ризик 
бути помилково сприйнятим 
за диверсанта.

«Полтавське обласне управ-
ління лісового та мисливського 
господарства стурбоване нехту-
ванням заборони відвідувати 
ліси та походами населення у ліс 
по гриби. У мережі Інтернет 
рясніють оголошення про про-
даж грибів та публікації на тему 
„релаксу“ у лісі під час „тихого 
полювання“. Така легковажність 
може коштувати життя»,  — 
йдеться в повідомленні.

Облрада підтримала 
нові соцвиплати для 
захисників і жителів 
Полтавщини, 
які постраждали 
від війни

Ідеться про такі види соці-
альної підтримки: допомога 
військовим, які отримали 
поранення, контузію чи каліц-
тво під час захисту країни, 
у розмірі до 20 тис. грн. Кошти 
спрямують на реабілітацію.

А також депутати на остан-
ній сесії затвердили допомогу 
сім’ям загиблих і постраждалих 
цивільних унаслідок авіауда-
рів, збройних нападів під час 
війни — 50 тис. грн. Передба-
чено допомогу і пораненим 
цивільним особам, розмір 
якої буде залежати від ступеня 
отриманих ушкоджень.

Нова марка 
від Укрпошти 
«Доброго вечора, 
ми з України!»  
вже на Полтавщині

Знаково, що її назва — це 
відомі слова з треку діджеїв із 
Кременчука. А ще символізм 
у тому, що на самій марці 
зображений трактор, який 
тягне російський військовий 
брухт. Саме так наші аграрії 
відбирали у ворога танки під 
час «гадяцького сафарі».

Чергові перемоги 
Решетилівських 
боксерів

23-го липня в смт Калинівка 
Київської області відбулася 
матчева зустріч між коман-
дами Решетилівської ДЮСШ, 
Спортивного клубу «Арей» 
(Миргород) та Боксерського 
клубу «Молот» (Калинівка).

Переможцями стали юні 
земляки з Решетилівки Радіон 
Книш (80 кг), Тимофій Сітало 
(75 кг), Антон Дубовик (51 кг).

Юлія ГРІНЧЕНКО

На виконкомі затвердили важливі 
питання життєдіяльності громади

28 липня відбулося чергове 
засідання виконавчого комі-
тету Решетилівської міської 
ради. У порядку денному 
члени виконкому розглянули 
стан роботи зі зверненнями 
громадян за І півріччя 2022 
року. Також було заслухано 
питання про діяльність КНП 

«Центр ПМСД Решетилів-
ської міської ради Полтав-
ської області» за 2021 рік та 
І півріччя 2022 року та про 
роботу бібліотечних закла-
дів за 2021 рік та І півріччя 
2022 року.

У ході роботи виконавчий 
комітет міської ради також 

прийняв рішення про вида-
лення зелених насаджень на 
території села Михнівка, зміну 
статусу квартир та присво-
єння адрес, а також розгля-
нули інші питання порядку 
денного.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Родини, що опинилися у складних життєвих обставинах, 
отримали допомогу від Решетилівської міськради

До Дня Української Держав-
ності, що відзначали 28 липня, 
94 сім’ї із нашої громади, що 
перебувають у складних жит-
тєвих обставинах, отримали 
продуктові набори від Решетилів-
ської міської ради. Зі святом Укра-
їнської державності, мешканців 
Решетилівщини привітали очіль-
ник відділу соціального захисту 
населення Решетилівської міської 
ради Дмитро Момот і директор 

Центру надання соціальних 
послуг Оксана Хиль.

Підтримка соціально враз-
ливих верств населення — це 
одне із пріоритетних завдань 
для міської влади. Наразі під 
час війни дуже важливо під-
тримати саме тих людей, які 
нині опинилися у скрутному 
фінансовому становищі.

Михайло ЧУБ

Відбулося засідання сесії 
Решетилівської міської ради

29 липня під головуванням 
Решетилівського міського 
голови Оксани Дядюнової 
відбулося чергове засідання 
сесії Решетилівської міської 
ради 8 скликання. У порядку 
денному депутати розглянули 
30 питань.

Зокрема під час засідання 
депутати підтримали рішення 
про затвердження граничної 
чисельності працівників 
Глибокобалківського ЗЗСО 
І-ІІ ступенів з дошкільним 
підрозділом, Демидівського, 
Калениківського, Піщанського, 
Покровського, Шевченківського 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів. При-
йняли рішення про списання 
і демонтаж аварійної труби 
на місці недіючої котельні 
в мікрорайоні Цибулівка.

Заслухали питання про 
результати діяльності Решети-
лівської окружної прокуратури 
за І півріччя 2022 року. Також 
депутати внесли зміни до Про-
грами підтримки добровольчих 
формувань Решетилівської 
міської територіальної гро-
мади на 2022–2024 роки та до 
бюджету міської територіаль-
ної громади.

У змінах до бюджету напра-
вили додаткові кошти на 
оплату енергоносіїв для трудо-
вого архіву та центру надання 
соціальних послуг у сумі 66 та 
179 тисяч відповідно.

Також виділили 63 тисяч 
800 гривень на придбання 
автоматичного обладнання 
підтримки та контролю тиску 
води на водогоні в селі Ганжі.

240 тисяч гривень виділили 
додатково для КП «Водоканал» 
на відшкодування різниці між 
тарифами за липень поточного 

року. Також виділено суб-
венцію обласному бюджету 
у розмірі 1,5 мільйона гривень 
на придбання матеріалів для 
ремонту ділянок теплових 
мереж до будинку по вул. 
Покровська 50.

З місцевого бюджету 
надійшло майже 14 тисяч гри-
вень на відшкодування енерго-
носіїв за березень у закладах, 
де проживають вимушено 
переміщені особи.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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У Лобачах навчають ремеслу — 
валянню із вовни

Н а п р и к і н ц і  л и п н я 
у Лобачівській сільській бібліо-
теці розпочали організовувати 
майстер-класи зі створення 
валяних виробів із вовни. 
Ініціатор — майстер валяних 
виробів та переселенка із Хар-
кова, яка із родиною знайшли 
прихисток на Решетилівщині, 
Юлія Іваненко. Майстриня 
вчить ремеслу місцевих діт-
лахів та дітей, які вимушено 
перебралися у нашу громаду.

На першому занятті діти 
ознайомились з новим для 
всіх присутніх ремеслом — 
валянню з вовни. Присутні 
охоче зробили для себе бра-
слети із вовняних намис-
тин, а наприкінці заняття 
отримали завдання — вдома 
самостійно виготовити при-
краси із вовни. Наступного 

разу діти вчилися робити 
валяні квіти.

«Учасників вже було більше. 
Не у всіх вийшло ідеально. Але 
фантазійні квіти ніхто не відмі-
няв! Наступного разу робити-
мемо мило-мочалку. Прикладу 
зусиль, щоб у всіх все вийшло. 
Чудові дітки, з цікавістю слу-
хають і намагаються повто-
рити все за мною», — додає 
майстриня.

Щоліта сільські бібліотеки 
стають для дітей своєрідним 
осередком творчості, адже 
саме тут для юних книголюбів 
влаштовують цікаві заходи, 
майстер-класи, розваги, щоб 
діти не лише здобували нові 
знання, а й відпочивали та 
всебічно розвивалися.

Михайло ЧУБ

Решетилівський ліцей візьме участь 
у проекті «Інформатика NewG»

Координаційна рада проекту 
«Інформатика NewG», до складу 
якої входять представники 
МОН, Міністерства цифрової 
трансформації та експерти 
галузі цифрових технологій, 
розглянули 405 заяв від закла-
дів освіти на участь у пілоті 
з оновлення предмета Інфор-
матика. За результатами було 
відібрано 50 закладів загальної 
середньої освіти, що візьмуть 
участь у пілотному проекті, 
а саме: 13 закладів з обласних 
центрів, 14 сільських, 17 місь-
ких і 6 столичних шкіл. Для 
участі у пілотному проекті 
з оновлення шкільного курсу 
інформатики відібрали два 
навчальні заклади із Полтав-
щини — ОЗ «Решетилівський 

ліцей імені І. Л. Олійника» та 
Лубенську ЗОШ №1.

Пілотування нового змі-
сту та ресурсів предмета 
Інформатика розпочнеться 
1 вересня 2022 року. Перед 
початком кожної навчальної 
чверті проводитимуться вебі-
нари та тренінги для вчителів 
інформатики закладів-учасни-
ків. У межах проекту перед-
бачається створення нового 
контенту для 1–11 класів, 
розробка освітніх ресурсів 
для вивчення інформатики 
з подальшим розміщен-
ням у вільному доступі на 
сайті Всеукраїнської школи 
онлайн, залучення найкращих 
українських і європейських 
ІТ-експертів.

1 вересня 2023 року створені 
ресурси масштабуються на 
всі заклади загальної серед-
ньої освіти та будуть доступні 
на платформі Всеукраїнська 
школа онлайн. Проект створено 
в межах реформи IT-освіти за 
ініціативи МОН і Міністерства 
цифрової трансформації. 
Він впроваджується програ-
мою EU4DigitalUA в межах дру-
гого компоненту «Інституційне 
зміцнення та розвиток потен-
ціалу» (FIIAPP) і фінансується 
Європейським Союзом. Проект 
спрямований на оновлення 
шкільного курсу відповідно до 
концептуальних засад Нової 
української школи.

Віта ШАФОРОСТ

У центральній бібліотеці відбулася 
серія майстер-класів, засідання 
клубу та літературний захід

Уже традиційно щочет-
верга у міській центральній 
бібліотеці ім. О. М. Дмитренка 
відбуваються майстер-класи 
зі створення народних обе-
регів  — ляльок-мотанок. 
28 липня, у День Державності 
України,талановиті хлоп-
чики та дівчатка створювали 
патріотичні ляльки-мотанки. 
Вироби виготовили у двох 
кольорах — блакитному та 
жовтому. А ще до ляльок-мо-
танок діти сплели браслети 
зі стрічок та написали поба-
жання для захисників.

Також минулого тижня 
у міській центральній біблі-
отеці відбулося чергове 
засідання клубу за інтере-
сами «Бібліознайко» на тему 
«Лікарня для книжок». Юні 
читачі пригадали правила 
користування книгою, гігі-
єну читання, ознайомилися 
з основами палітурної справи, 
зі складовими частинами 

книги. На завершення учас-
ники клубу переглянули книги 
і підклеїли ті, які потребували 
ремонту.

До 55-річного ювілею 
Віталія і Дмитра Капрано-
вих в бібліотеці провели 
літературну візитку «Брати 
Капранови — майстри слова». 
Брати-близнюки Капранови — 
майстри містики і поціновувачі 
якісної літератури, розсліду-
вачі, мовознавці та етнографи. 
Капранови популяризують 
українську книгу, історію та 
культуру України, роблять 
вагомий вклад в розвиток 
літератури на її теренах. При-
сутнім було цікаво ознайоми-
тися з біографією та творчістю 
відомих письменників, а також 
переглянути найпопулярніше 
відео на історичному YouTube 
каналі Капранових «Історія 
України за 10 хвилин».

Віта ШАФОРОСТ

Решетилівські орієнтувальники 
взяли участь в змаганнях у Литві

Нещодавно у литовському 
місті Клайпеда відбувся 
тамтешній традиційний 
фестиваль «Juros svente». Це 
головний фестиваль Литви, 
який проводиться з 1934 
року. Він проходить щороку 
наприкінці липня. Програма 
включає в себе різноманітні 
концерти на чотирьох сце-
нах, атракціони під відкритим 
небом, вуличні театральні 
заходи, ярмарку ремесел, 
і присвячена переважно мор-
ській культурі. Невід’ємною 
частиною фестивалю є такі 
події, як яхтові регати, парад 
традиційних суден та карнавал 
вітрильників.

У рамках фестивалю відбу-
лися змагання зі спортивного 
орієнтування. Учасниками 
цих змагань стали хлопці 

із Решетилівки. Брати 
Сергій Олійник та Богдан 
Малашенков не перший рік 
займаються спортивним 
орієнтуванням на базі Реше-
тилівського центру туризму. 
Для 8-річного Богдана — це 
була перша самостійна дис-
танція, а от Сергій, який 
виступав в складі клубу «O! 
Klaipeda» в групі 16-річних 
спортсменів, став другим 
за підсумками двох днів 
змагань.

Зазначимо, що наші юні 
спортсмени стали єдиними 
представниками України 
на змаганнях. Завдяки їхній 
участі, прапор України також 
був піднятий разом зі стягами 
інших країн.

Віктор БІЛОКІНЬ

У Кукобівці організували благодійний 
ярмарок на підтримку ЗСУ

Минулого тижня небайдужі 
жителі громади розгорнули 
у селі Кукобівка благодійний 
ярмарок, щоб зібрати кошти 
та підтримати наших вій-
ськових. Завдяки ентузіазму 
організаторів та небайдужості 
місцевих, вдалося зібрати 
кілька тисяч гривень. Кошти 
виручили із продажу домаш-
ніх смаколиків, випічки, меду, 
фруктів тощо.

«У Кукобівці вдруге від-
бувся благодійний ярмарок 
на підтримку хлопців-воїнів із 
старостату, які боронять нашу 
країну на гарячих рубежах. 
Завдяки місцевим господиням, 
їх надзвичайно апетитним 
смаколикам, дарам садів, 
квітників і пасіки, активним 
покупцям і просто небайдужим 

жителям було зібрано 5373 
гривні. Всім велике дякуємо 
В єдності — наша сила. Разом 
до Перемоги!»  — йдеться 
у повідомленні.

Це не перший благодійний 
ярмарок, що влаштували на 
території Решетилівської 

громади. Кілька місяців 
тому подібні торги відбулися 
і у Покровському, де вдалося 
зібрати кошти для придбання 
засобів гігієни та одягу для 
військових.

Віта ШАФОРОСТ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Оксана ХИЛЬ: «Ми на своєму місці працюємо на перемогу 
й допомагаємо тим, кому і в мирному житті було складно»
Не всі сфери нашого життя 

нинішня війна поставила 
на паузу. Є такі царини, де 

роботи лише додалося. Тим більше, 
коли йдеться про соціально враз-
ливі верстви населення, самотніх 
та літніх земляків. В умовах війни 
вони потребують особливої уваги 
та піклування, нашої допомоги. 
У Решетилівській громаді ними 
опікується комунальна установа 
«Центр надання соціальних послуг 
Решетилівської міської ради». 
З її директором Оксаною Хиль 
ми й говорили про специфіку 
роботи Центру в умовах війни.

— Оксано Вікторівно, тради-
ційне запитання, котре ставимо 
нашим співрозмовникам із 24 
лютого: де вас застало повно-
масштабне вторгнення?

О. Х.: Вдома. Мій чоловік працює 
в поліції, йому зателефонували 
вдосвіта — оголосили терміновий 
збір. Чоловік помчав на роботу, а я 
зателефонувала своєму заступ-
нику Сергію Васильовичу Колотію. 
Зібралися за секунду і поїхали 
в міську раду. Зустрілися з міським 
головою Оксаною Дядюновою, 
розставили пріоритети — як діяти 
далі. І міський голова, і ми пре-
красно розуміли, що Центр надання 
соціальних послуг — та структура, 
яка свою роботу не могла призупи-
нити ні на мить, адже опікуємося 
найуразливішими верствами 
населення: літніми й самотніми 
мешканцями громади, родинами 
в складних життєвих обставинах, 
людьми з інвалідністю, недужими. 
Тому жодного простою, як в інших 
установ, де співробітники виму-
шені були через невизначеність 
лишатися вдома — хто на пару 
тижнів, хто на місяць. У нас такого 
не було. Відразу ж відправили всі 
автомобілі на заправну станцію за 
пальним. Бо робота Центру без 
транспорту неможлива. Наші водії 
півдня простояли в черзі, але всі 
заправилися. Зателефонували всім 
своїм працівникам, дали установку 
не нервувати, діяти в межах ком-
петенції і з урахуванням безпеки 
своєї та своїх підопічних, бути 
постійно на зв’язку.

— Тобто перші дні повно-
масштабного вторгнення для 
працівників Центру надання 
соціальних послуг були справді 
«гарячими»?

О. Х.: Ще й як! Насамперед 
додалося роботи соціальним 
робітникам. Адже в перші дні 
повномасштабного вторгнення 
у магазинах та аптеках фіксува-
лися великі черги, почали зни-
кати ліки першої необхідності. 
Соціальні робітники у перший 
місяць прийняли на себе цей 
удар — вистоювати цілими днями 
в чергах, вислуховувати увесь 
негатив і заспокоювати людей. 
У перші дній війни ми допомагали 
нашому Центру комплектації, 
розмістили у своєму приміщенні 
120 чоловік роти охорони. Колек-
тив нашого Центру обслуговував 
хлопців, спільно з волонтерами 

харчували — готували бутерброди, 
каву, чай, чергували до пізнього 
вечора. Забезпечували папером, 
канцелярським приладдям, 
оргтехнікою, необхідними для 
формування особових справ. Ста-
ралися, як могли, допомогти всім 
необхідним у перші дні. Тому дуже 
вдячна своїм працівникам, які 
в такий важкий час не заховалися, 
не панікували, а робили свою 
роботу, підтримували наш фронт. 
Співробітники Центру допомагали 
із плетінням сіток, а колектив 
відділення стаціонарного догляду 
у Шевченковому навіть долучався 
до будівництва блокпосту. Ніхто 
вдома не відсиджувався.

— Тобто війна згуртувала 
колектив Центру ще більше?

О. Х.: Так. Ми всі разом долуча-
лися до збору коштів на теплові-
зори для наших хлопців, збирали 
продукти, ліки. Адже багато 
наших рідних та знайомих нині 
в лавах ЗСУ. В одному з бойових 
підрозділів нині служить і мій 
заступник. Сергій Васильович 
другого ж дня після повномасш-
табного вторгнення пішов до 
військкомату — добровольцем 
на фронт. Бо вирішив, що має 
іншу місію — боронити країну 
і родину. Його, швидше за все, 
не призвали б, бо він у армії не 
служив, військового досвіду 
взагалі не мав. Але прийняв 
сам таке рішення, взяв відпо-
відальність за свою родину, 
вирішив захищати увесь свій 
великий жіночий колектив. 
Зараз він там, де найгарячіше. 
Ми неймовірно пишаємося тим, 
що працюємо поруч із такою 
мужньою людиною. Підтриму-
ємо його й решту захисників 
всім, чим можемо. При тому, 
що зарплата наших соціальних 
працівників одна з найменших, 
вона мінімальна, проте робота, 
яку вони роблять, дуже значна 
і дуже потрібна людям.

— З якими ще викликами 
довелося зіштовхнутися праців-
никам Центру у ті перші тижні 
й місяці війни? Напевно, що не 
лише в чергах за ліками стояли?

О. Х.: У деяких населених 
пунктах почалися перебої 
з продуктами, бо підприємці 
закрили крамниці. Вийшли 
з положення: розвозили про-
дукти своїм підопічним автівкою, 
оскільки встигли заправити 
транспорт. На щастя, на всю гро-
маду було лише декілька таких 
випадків. Потім ситуація стабі-
лізувалася. Проблеми з пальним 
теж не уникли, хоч мали талони 
заправок «Татнефть». Це та ком-
панія, котра перебуває в стані 
націоналізації. Талони закуплені, 
а от бензину не було. А двічі на 
тиждень потрібно до Полтави 
везти людину на гемодіаліз — це 
життєво необхідна процедура. Не 
могли покинути напризволяще, 
адже громадський транспорт не 
ходив, тим більше що пацієнт 
мав бути на процедурі в обласній 
лікарні зранку, відповідно до 
графіку прийому. Тому шукали 
всі шляхи, можливі й неможливі, 
аби пальне таки отримати. Інша 
важлива частина нашої роботи — 
це родини в складних життєвих 
обставинах, ще й з маленькими 

дітками. Тут ситуація теж була 
непроста. Бо доки вони під 
наглядом, доки їх навідуєш, 
поки вони й виправляються. 
Як тільки зняли із соціального 
супроводу (а законом визначені 
певні терміни), приїхали через 
півроку — одні родини стають 
на правильний шлях, проте не 
бракує й тих, де ситуація лише 
погіршується. Тому наші фахівці 
із соціальної роботи постійно 
були на телефонах, обдзвоню-
вали підопічних, залучалися 
допомогою старост, оскільки 
виїздити на місце було складно.

Крім браку пального нашу 
роботу пригальмувало ще 
й рішення Уряду, що на час 
воєнного стану дозволив фінан-
сування лише першочергових 
видатків. Для прикладу, у нас 
у відділенні стаціонарного 
догляду у Шевченковому зла-
малася пральна машина. Якби 
міська влада виділила нам кошти 
на придбання нової, казначей-
ство б їх не пропустило, бо це 
не першочерговий видаток. Для 
держави — так, але для наших 
підопічних і співробітників, які 
мають цілодобово прибирати 
після лежачих, це першочергова 
проблема. Її вдалося вирішити 
завдяки мешканцям Шевчен-
ківського старостату, котрі 
допомогли відремонтувати 
іншу пралку.

На початку війни виникла 
проблема із постачальниками 
продуктів — вони просто від-
мовилися їх возити. Власне, 
першочергово забезпечували 
полтавські заклади. Коли здо-
рожчав бензин, взагалі висунули 
вимогу щодо розмірів замовлень, 
які ми не могли виконати. Адже 
ми не купуємо продукти на три 
місяці наперед, молочні про-
дукти, м’ясо мають бути свіжими. 
Підлаштовуватися під когось не 
бажали, тому знайшли інших 
постачальників, які погодилися 
на наші умови.

— Решетилівська громада 
прийняла чимало земляків, 
котрі втікали від активних 
бойових дій у інших регіонах. 
Чи додалося роботи вашому 
Центру з появою вимушених 
переселенців?

О. Х.: У межах нашої установи 
роботи не дуже додалося. До 
нас звернулося двоє людей 
з обмеженою руховою актив-
ністю, яких ми поселили у відділ 
стаціонарного догляду. Одну 
жінку забрали родичі, іншій у нас 
сподобалося настільки, що коли 
її хотіли забрати до себе сусіди, 
та вирішила залишитися жити 
у відділенні в Шевченковому. 
Щодо допомоги вдома, то було 
лише одне звернення, але за 
декілька днів люди виїхали 
в іншу область. Так що на обслу-
говуванні у соціальних робітни-
ків внутрішньо переміщених 
осіб у нас немає. Піклуємося 
про одну сім’ю в складних жит-
тєвих обставинах і декілька осіб 

у рамках натуральної допомоги 
обслуговуються у перукаря. 
Зачепило, коли люди тільки 
почали масово їхати і я частково 
відповідала за їхнє розселення 
в громаді. Але це було не довго.

—  Оксано Вікторівно, ви 
вже згадували про родини 
у складних життєвих обста-
винах. Скільки таких нині 
в громаді? Маєте на увазі 
родини, де батьки зловживають 
алкоголем?

О. Х.: Переважно так. Сьо-
годні в нас на обліку стоять 94 
родини. Їм, до речі, з нагоди 
Дня державності ми роздавали 
продуктові набори від міської 
ради. У нас дійсно є такі сім’ї, 
які недоїдають. Тому на початку 
війни просили старост, волонтерів, 
де були кричущі ситуації, відво-
зити продукти. Коли міська рада 
виставила пост про цю допомогу, 
з’явилися коментарі, мовляв, 
хто ці категорії відбирав, не тим 
допомогу роздають. Пояснювали, 
що допомогу отримувати сім’ї, які 
стоять на обліку в Центрі надання 
соціальних послуг. Люди просто 
не уявляють, в яких умовах живуть 
дітки з цих родин. І ці проблеми 
постають щороку, безвідносно 
до війни. А коли в таку родину 
приїздять працівники Центру, аби 
взяти її під супровід, часто батьки 
закривають двері, а наших фахівців 
починають виганяти з двору. 
На кожну таку родину заведено 
особову справу, ми викликаємо 
їх на комісію, проводимо виховну 
роботу. Слідкуємо за дітками, 
беремо на них характеристики 
в школі, стежимо за батьками, 
за їхніми доходами. Це велика 
щоденна робота, а не просто допо-
мога продуктовими наборами 
до свят. Ну, й насправді, краще 
у таких життєвих обставинах не 
опинятися.

— Інтенсивність співпраці 
з міським головою на час воєн-
ного стану не змінилася? Які 
настрої зараз в колективі?

О. Х.: Вона лише зміцні-
лась. Міський голова Оксана 
Дядюнова завжди дуже чуйна 
до проблем людей. А нині 
маємо спільне надважливе 
завдання — зробити все, аби 
соціально вразливі земляки 
почувалися в безпеці, захи-
щеними й огорнутими піклу-
ванням. Ми працюємо з вірою 
в перемогу. У ті 30 секунд, що 
Сергій Васильович телефонує 
й передає вітання колективу, 
неймовірно пишаємося своїми 
захисниками. Тому не маємо 
права тут опускати руки, пере-
стати вірити в нашу перемогу. 
У нас ніхто не виїхав — всі пра-
цівники на місцях, всі хочуть 
жити тут і працювати на благо 
рідної громади. Ми на своєму 
місці працюємо на перемогу 
й допомагаємо тим, кому і в 
мирному житті було складно.

Настя ТОПОЛЯ

“Нині маємо спільне 
надважливе 
завдання — зробити 
все, аби соціально 
вразливі земляки 
почувалися в безпеці, 
захищеними 
й огорнутими 
піклуванням.  
Ми працюємо з вірою 
в перемогу. 
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Коли здається, що глибшого 
дна вже просто фізично 
не існує, рашистські оку-

панти знову його пробивають. Та 
ще й так, що жахається не лише 
Україна — увесь світ. У ніч на 29 
липня на території колишньої 
виправної колонії № 210 селища 
Оленівка на тимчасово окупова-
ній території Донецької області, 
вони цілеспрямовано вбили 
частину полонених азовців.

Бійці полку «Азов» разом із 
іншими захисниками Маріу-
поля опинилися на території 
цього табору для військовопо-
лонених, після того як у травні 
їх було евакуйовано з оточеного 
заводу «Азовсталь». Сама евакуа-
ція проходила за посередництва 
ООН та Червоного Хреста, котрі 
стали ще й гарантами того, що 
з хлопцями та дівчатами, котрі 
вийшли із «Азовсталі», нічого 
не станеться і їхньому життю 
нічого не загрожує. Напри-
кінці червня українська влада 
в результаті обміну повернула 
додому перших 95 оборонців 
«Азовсталі», частину полонених 
у Оленівці готували до черго-
вого обміну, якому так і не суди-
лося відбутися. Бо в ніч на 29 
липня росіяни ницо й підступно 
вбили полонених.

При цьому на увесь світ заво-
лали, що це українці вгатили 
по колонії «HIMARSами». Для 
підтвердження своєї версії 
навіть притягли рештки сна-
рядів, щоправда вже заржаві-
лих, оскільки назбирали їх на 
інших об’єктах, по яких реально 
поцілили ЗСУ  — військових 
базах рашистів та командних 
пунктах противника. До того 
ж, як з’ясувалося, світлина 
з тими ж самими уламками 
у пропагандистських новинах 
вже світилася за декілька днів 
до трагедії в Оленівці й із геть 
іншою географічною прив’язкою.

Нелюди спалилися на тому, 
що всіх полонених перевели 
напередодні увечері в одне 
приміщення та й під час вибуху 
ніхто із працівників колонії та 
«вертухаїв» із ПВК «Вагнер» та 
бойовиків ДНР, які охороняли 
«азовців», не постраждав.

На вбивство побратимів від-
реагував засновник і командир 
полку «Азов» Андрій Білецький. 
«Це був заздалегідь спланова-
ний акт країни, для якої неві-
доме поняття офіцерської честі, 
а тим більше — дотримання 
Женевських конвенцій, пра-
вил, законів та звичаїв війни. 
Росія не змогла перемогти 

«Азов» у чесному бою, тому 
намагається нас знищити віро-
ломством, — написав Андрій 
Білецький у своєму Теле-
грам-каналі. — Я, від імені Азов-
ських підрозділів, оголошую 
полювання на кожного при-
четного до масового убивства. 
Понесе відповідальність кожен 
рядовий виконавець і кожен 
організатор незалежно від 
посади та місця перебування. 
Де б ви не ховалися, ви будете 
знайдені й екстерміновані».

Спільну заяву також зро-
били Служба безпеки України, 
Збройні Сили України, ГУР 
Міноборони та Уповноважений 

Верховної Ради України з прав 
людини. Вони назвали вибух 
класичною false flag operation, 
«метою якого є приховування 
воєнних злочинів, дискреди-
тація Збройних Сил України, 
зрив постачання західної 
зброї та підвищення соціаль-
ної напруги в українському 
суспільстві». А тому зверну-
лися із вимогою до ООН та 
Червоного Хреста не просто 
відреагувати на теракт, а й 
направити до Оленівки пред-
ставників цих організацій, аби 
з’ясувати, що сталося насправді 
та зафіксувати злочин держа-
ви-терориста. Зрозуміло, що 

росіяни нікого на територію 
колонії не пускають. Натомість 
оприлюднили списки нібито 
загиблих (а це понад 50 осіб) 
в результаті вибуху. Патронатна 
служба полку «Азов» закликала 
співгромадян не реагувати на 
опубліковані росією списки 
вбитих і поранених. Причина — 
брехливість ворожої сторони. 
«Імена поранених та загиблих 
у Оленівці ми повідомляємо 
сім’ям в індивідуальному 
порядку. Жоден український чи 
міжнародний інститут не може 
підтвердити або спростувати 
списки, розміщені в російських 
ЗМІ», — йдеться у повідомленні.

Росія = ІДІЛ
Світ російській брехні не 

повірив. Натомість амери-
канський Інститут вивчення 
війни (ISW) зауважив, що 
пошкодження від пожежі не 
притаманні принципу роботи 
HIMARS. ЗМІ повідомляють, 
що на закритому брифінгу 
у Міноборони США високопо-
ставлений чиновник на умовах 
анонімності прокоментував 
те, що трапилося в Оленівці, 
так: «Вони заявили, що мають 
шматки HIMARS, який вико-
ристовувався для удару. Послу-
хайте, у росіян багато уламків 
HIMARS, правда? Я маю на увазі, 
що українці багато запускали 
в них HIMARS. Так що це мене 

не дивує. Мене також не зди-
вувало б, якби росіяни хотіли 
збити нас з інформаційного 
шляху і сказати, що це зробили 
українці». Власне, вони так 
і сказали.

ООН вкотре продемон-
струвала свою недолугість 
і неспроможність. Бо на заклик 
з’ясувати на місці, що трапи-
лося, речник ООН відповів 
готовністю, але, мовляв, для 
цього потрібна згода усіх сторін. 
Росія, під чиїм контролем наразі 
перебуває Оленівка, такої згоди 
не давала. Натомість «твітом» 
ненависті вибухнуло російське 
посольство у Великій Британії: 
«Бойовики „Азову“ заслугову-
ють страти, але смерті не через 
розстріл, а через повішення, бо 
вони не справжні солдати. Вони 

заслуговують на принизливу 
смерть». Депутат Британського 
парламенту Кріс Браянт закли-
кав міністерку закордонних 
справ Ліз Трасс видворити усю 
російську амбасаду за розпалю-
вання ненависті.

Речник українського МЗС 
Олег Ніколенко у відповідь 
написав, коли дипломати 
публічно закликають до страти 
військовополонених, вони і самі 
є військовими злочинцями. 
Світові лідери однозначно реа-
гують на убивство в Оленівці. 
Держсекретар США Ентоні Блін-
кен висловив співчуття україн-
ському колезі Кулебі і запевнив, 
що Росію притягнуть до відпо-
відальності за звірства. «Жор-
стокість російських окупантів 
на війні проти України нагадує 

дії бойовиків терористичної 
організації ІДІЛ», — так відре-
агував на трагедію в Оленівці 
міністр закордонних справ 
Латвії Едгарс Рінкевичс.

Про те, що насправді це 
була, найімовірніше, термоба-
рична зброя, в ефірі національ-
ного телемарафону повідомив 
новопризначений Генпрокурор 
України Андрій Костін. «Попе-
редні висновки наших між-
народних експертів свідчать 
про те, що причиною цього 
вбивства або способом цього 
вбивства була термобарична 
зброя. Це попередні висно-
вки декількох міжнародних 
експертів», — зазначив Костін.

«Усі докази злочину окупан-
тів у Оленівці будуть зібрані. 
Всі винні — хто погоджував, 

хто організовував, хто підривав 
людей — будуть знайдені, — 
наголосив президент Воло-
димир Зеленський. — Але все 
ж таки цього зараз замало… 
Формальне юридичне визнання 
Росії державою-терористом, 
зокрема визнання від Держдепу 
Сполучених Штатів, потрібне 
не як політичний жест, а як діє-
вий захист вільного світу. Таке 
рішення автоматично усклад-
нить існування для держави-те-
рориста, автоматично розірве 
різноманітні політичні та біз-
несові зв’язки, які в іншому разі 
росія зберігатиме. Це все одно 
доведеться робити — питання 
лише в часі та у форматі ухва-
лення рішення. І що швидше 
це буде, то менше зла росія 
встигне зробити».

Оленівська «Катинь» для «Азову» як спроба 
зупинити поставки американської зброї, або 
Світ більше не вірить російським терористам
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ВІЙНА

Про другий фронт 
і комфортний тил 
для біженців
А тим часом далеко від 

лінії фронту тилова 
Полтавщина продовжує 

приймати біженців із різних 
регіонів. І стає не просто 
притулком  — комфортним 
і гостинним прихистком. 
Цього тижня цей факт конста-
тувала й віцепрем’єрка Ірина 
Верещук, котра відвідала нашу 
область. На Полтавщині пані 
Верещук була два дні, відві-
дала Градизьк, Кременчук, 
Горішні Плавні та Полтаву. Вона 
зустрічалася з багатодітними 
сім’ями й передала гуманітарну 
допомогу від уряду Польщі, 
Червоного Хреста та ЮНІСЕФ. 
А ще інспектувала умови тимча-
сового проживання вимушених 
переселенців та стан бомбо-
сховищ в освітніх закладах, які 
мають запрацювати з 1 вересня.

«Вкотре пересвідчуюся, що 
все залежить від людей. Якщо 
керівництво області, громад, 
місцевих адміністрацій розуміє 
потреби людей, то все вихо-
дить. Сьогодні я поспілкувалася 
з переселенцями, які дякували, 
що про них дбають, як про 
власні родини. Внутрішньо 
переміщені особи — це люди, 
які приїхали із зони бойових 
дій і не можуть розраховувати 
на тепло своїх домівок. Сьо-
годні заклади, які ми відві-
дали, стали для них домом, 
а колективи, які в них працю-
вали з іншою метою, тепер опі-
куються переселенцями 24/7. 
Для мене особисто важливо 

чути від переселенців слова 
людської вдячності, як баро-
метр опіки про них. Власне, це 
ті емоції, які я сподіваюся отри-
мати під час поїздок, і завжди 
отримую на Полтавщині», — 
сказала Ірина Верещук.

І додала, що Полтавщина — 
номер один по взаємодії із 
переселенцям, а в області їх 
майже 200 тис. осіб. Говорили 
й про підготовку до майбут-
нього опалювального сезону. 
Тим більше що напередодні 
відбулася сесія Полтавської 
обласної ради, на якій депу-
тати, як і планували, відклали 
до резервного фонду кошти — 
200 мільйонів гривень, аби 
зима не була холодною для 
мешканців Полтавщини та 
вимушено переміщених осіб, 
які тут оселилися. Частина цих 
коштів піде, зокрема, на забез-
печення теплом Кременчука. 
З цього приводу керівництво 
області мало зустріч та пред-
метну розмову із заступницею 
міністра розвитку громад та 
територій України Наталею 
Хоцянівською. Звісно, після 
рашистських ударів по наддні-
прянському місту очільники 
області не оприлюднюють 
всієї інформації щодо подаль-
ших планів. «Найкращий 
варіант — диверсифікувати 
теплопостачання, збудувавши 
автономні котельні по місту. 
Це наша основна мета зараз 
і на подальші роки, — напи-
сав у своєму телеграм-каналі 

голова Полтавської ОВА Дмитро 
Лунін. — Через безпеку, інших 
деталей і планів розкривати 
не буду, але скажу впевнено, 
що держава, область і місто 
роблять усе, щоб розпочати 
опалювальний сезон у більш-
менш необхідні терміни. До 
того ж, як повідомляв очільник 
Мінрегіону Олексій Чернишов, 
опалювальний сезон пройде 
без підвищення тарифів на 
опалення та гарячу воду для 
всіх категорій споживачів».

До слова, на сесії обласної 
ради депутати, як і планували, 
перерозподілили понад 913 млн 
грн. Окрім вирішення питань 
майбутнього опалювального 
сезону, частину коштів було 
спрямовано на підтримку 

військових, захист населення 
від надзвичайних ситуацій, 
на соціальні виплати. 50 міль-
йонів гривен з бюджету буде 
витрачено на спорудження 
тимчасових фортифікаційних 
споруд на території області. 
Ще 48 млн грн депутати виді-
лили Полтавській обласній 
клінічній лікарні ім. М.В. Склі-
фосовського та понад 33 млн 
грн Полтавському обласному 
клінічному онкологічному 
диспансеру на придбання 
обладнання та предметів дов-
гострокового користування. 
Тобто для покращення якості 
медичного обслуговування.

«У 2021 році ми мали 
надуспішне перевиконання 
обласного бюджету. Впевнено 

ставили собі цілі і мали вагомі 
результати. 2022-й диктує нові 
реалії, але кожен з нас нині 
посильно допомагає громадам — 
як на своєму виборчому окрузі, 
так і поза ним, — прокомен-
тував результати пленарного 
засідання голова обласної ради 
Олександр Біленький. — Спіль-
ними зусиллями ми підтримали 
ЗСУ і тероборону, надавши 
свій внесок, аби супостата 
на Полтавщині не було. Нині 
ми не тил, від якого нічого не 
залежить. Ми — другий фронт. 
Тому і депутатський корпус, 
і Полтавська обласна державна 
адміністрація повинні діяти 
злагоджено. І це нам вдається».

… Ми й далі тримаємо фронт, 
щодня стаємо ближчими до 
нашої Перемоги. І пам’ятаємо, 
що кожного вбитого героя, 
закатованого бійця, за кожне 
загублене життя українського 
малюка ми помстимося. І кожен 
кат отримає по заслугах. Від 
кари людської і Божої не захо-
вається ніхто.

Настя ТОПОЛЯ

«Хай вдячна Земля України сердечно 
вповиває тіло твоє, а небо — душу»

Так само свої людоїдські 
наміри рашисти «засвітили» 
у соцмережах після загибелі 
знакової і відомої фігури 
в Україні, людини-легенди — 
керівника зерноторгової 
компанії «НІБУЛОН» Олексія 
Вадатурського. Про його смерть 
вранці 31 липня офіційно пові-
домив голова Миколаївської 
ОВА Віталій Кім. Олексій Опа-
насович загинув разом зі своєю 
дружиною Раїсою Михайлів-
ною внаслідок нічного обстрілу 
Миколаєва — ракета влучила 
у те крило приватного будинку, 
де знаходилася спальня 
подружжя. А незабаром 
у телеграм з’явилося повідом-
лення однієї із пропагандисток 
кремля Маргарити Симоньян, 
котра написала про «ліквіда-
цію» Вадатурського. Цинічно 
заявила, що він «спонсорував 
каральні батальйони». «Свого 
часу потрапив до російських 
санкційних списків. Цього 
викреслюємо», — написала 
пропагандистка. Щоправда, 

чорноротій дамочці, схоже 
зателефонували «згори» 
й провели роз’яснювальну 
роботу, бо свій допис вона 
швиденько прибрала. Проте 
ми ж знаємо, що скріни, як 
і рукописи, не горять.

А росіяни справді ненави-
діли Олексія Вадатурського 
і полювали на нього. Цей 
приліт по приватному сек-
тору й будинку знаного агра-
рія був «наведеним», а тому 
генпрокуратура України 
відкрила справу про зумисне 
вбивство. У вересні цього року 
Олексію Опанасовичу мало 
б виповнитися 75. Він дійсно 
входив у 15-ку найзаможні-
ших та впливових бізнесменів 
країни. Його статки Forbes 
оцінював у півмільярда доларів 
США. Олексій Вадатурський 
цілком міг виїхати з України — 
це дозволяли і вік, і гроші. 
Та він залишився у рідному 
Миколаєві, підтримувати 
«НІБУЛОНівську» родину, котра 
на сьогодні налічує понад сім 

тисяч працівників. Симоньян 
не збрехала в одному — Олексій 
Опанасович дійсно потужно 
підтримував коштами укра-
їнську армію. А ще допомагав 
біженцям, у пандемічні роки 
вкладався фінансово у розвиток 
миколаївської медицини. 
Для Полтавщини та Реше-
тилівської громади він теж 
не чужа людина. Адже саме 
у Покровському було спору-
джено перший сучасний елева-
тор «НІБУЛОНу» у Полтавській 
області, що змінив філософію 
зберігання зерна. Філія «Реше-
тилівська» стала першою 
ластівкою впровадження сучас-
них технологій, на сьогодні 
в регіоні працює мережа із 
8 елеваторних комплексів, два 
з яких — це портові термінали 
у Градизьку та Кременчуці. 
Олексій Вадатурський зерно не 
лише вирощував та продавав, 
він відроджував судохідну славу 
Дніпра (згадайте хоча б баржі 
з кавунами на Київ), розбудо-
вував річковий флот. А коли 

під час повномасштабного 
вторгнення росія заблокувала 
експорт українського зерна, 
Олексій Опанасович допомагав 
шукати нові шляхи для відван-
таження українського збіжжя 
за кордон. Він жив Україною, 
він був потрібен Україні. Як під-
писав свій дружній шарж-при-
святу Олексію Вадатурському 
художник і музикант Юрко 
Журавель «Хай вдячна Земля 

України сердечно вповиває тіло 
твоє, а небо — душу»…

Знаково, що наступного 
дня, 1 серпня, із порту Одеси 
все-таки вийшов перший кора-
бель із українським зерном. 
По так званому «зерновому 
коридору» 26 тисяч тон куку-
рудзи спочатку мали прибути 
до Туреччини, кінцевий пункт 
призначення — лівійський порт 
Тріполі.

«Спільними зусиллями ми підтримали ЗСУ  
і тероборону, надавши свій внесок,  
аби супостата на Полтавщині не було.  
Нині ми не тил, від якого нічого не залежить.  
Ми — другий фронт», — Олександр БІЛЕНЬКИЙ
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ОФІЦІЙНО
Дотримання бюджетного законодавства — основа наповнення Державного та місцевих бюджетів

Право встановлювати місцеві податки 
та збори закріплено ст. 143 Конституції 
України за органами місцевого самовря-
дування. Так, відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» ці питання вирішуються 
виключно на пленарних засіданнях сіль-
ської, селищної, міської ради.

Двадцять третьою сесією Решетилівської 
міської ради від 30.06.2022 року прийняті 
рішення про встановлення ставок і пільг 
місцевих податків і зборів на 2023 фінан-
совий рік, зокрема, № 1065–23-ІІІV «Про 
встановлення ставок єдиного податку», № 
1066–23-ІІІV «Про встановлення ставок і пільг 
зі сплати земельного податку», № 1067–23-ІІІV 
«Про встановлення ставок та пільг зі сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки», № 1068–23-ІІІV «Про 
встановлення транспортного податку», № 
1069–23-ІІІV «Про встановлення туристичного 
збору», які оприлюднено на офіційному сайті 
Решетилівської міської ради.

Один із найбільш важливих і прогресивних 
місцевих податків — єдиний податок. Адже 
саме цей податок може як сприяти розвитку 
малого та середнього бізнесу на території 
територіальної громади, так і гальмувати його 
розвиток. Це обумовлено насамперед головною 
особливістю єдиного податку, яка полягаю 
в тому, що він заміняє собою відразу кілька 
податків. Зокрема, його платники звільняються 
від обов’язку нарахування, сплати та подання 
податкової звітності з таких податків і зборів: 1) 
податку на прибуток підприємств; 2) податку 
на доходи фізичних осіб у частині доходів, 
отриманих у результаті господарської діяльності 
платника єдиного податку першої — третьої груп 
(фізичної особи); 3) ПДВ з операцій з постачання 
товарів, робіт та послуг, місце постачання яких 
розташоване на митній території України, крім 
податку на додану вартість, що сплачується 
фізичними особами та юридичними особами; 
4) земельного податку, крім земельного податку 
за земельні ділянки, що не використовуються 
платниками єдиного податку першої — третьої 
груп для провадження господарської діяльності 
та платниками єдиного податку четвертої 
групи для ведення сільськогосподарського 
товаровиробництва; 5) рентної плати за спеці-
альне використання води платниками єдиного 
податку четвертої групи. Очевидно, що такий 
підхід спрямований на зменшення податко-
вого навантаження на представників малого 
та середнього бізнесу. Тому вкрай важливо 
встановлювати доцільні та обґрунтовані ставки 
єдиного податку з урахуванням рівня платоспро-
можності суб’єктів господарювання та відповідно 
до потреб місцевого бюджету. Правові засади 
застосування спрощеної системи оподаткування, 
обліку та звітності, а також справляння єдиного 
податку визначено нормами гл. 1 розд. ХІV 
Податкового Кодексу України. Ключовим понят-
тям, нерозривно пов’язаним із застосуванням 
єдиного податку, є поняття спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності. Під цим 
терміном слід розуміти особливий механізм 
справляння податків і зборів, що встановлює 
заміну сплати окремих із них на сплату єдиного 
податку в порядку та на умовах, визначених ПКУ, 
з одночасним веденням спрощеного обліку та 
звітності. Юридична особа чи фізична особа — 
підприємець може самостійно обрати спрощену 
систему оподаткування, якщо вона відповідає 
вимогам та реєструється платником єдиного 
податку в порядку, визначеному ПКУ.

Єдиного податку за 2021 рік до місь-
кого бюджету надійшло 24 748,1 тис. грн, 
що становить 9 відсотків від всіх доходів 
територіальної громади без урахування 
міжбюджетних трансфертів.

Плата за землю — це обов’язковий платіж 
у складі податку на майно, що справляється 
у формі земельного податку та орендної плати 
за земельні ділянки державної і комунальної 
власності. При цьому земельний податок 

слід розглядати як обов’язковий платіж, що 
справляється з власників земельних ділянок 
та земельних часток (паїв), а також постійних 
землекористувачів. А під орендною платою 
за земельні ділянки державної і комунальної 
власності необхідно розуміти обов’язковий 
платіж, який орендар вносить орендодавцеві 
за користування земельною ділянкою.

Спочатку зупинимося на порядку справ-
ляння земельного податку. Платниками 
цього податку є:

— власники земельних ділянок, земель-
них часток (паїв);

— землекористувачі.
Щодо суб’єктів господарювання, які засто-

совують спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності, то особливості справ-
ляння земельного податку для них визначено 
у гл. 1 розд. XIV ПКУ. До об’єктів обкладення 
земельним податком належать:

— земельні ділянки, які перебувають 
у власності або користуванні;

— земельні частки (паї), які перебувають 
у власності. Базою оподаткування є: або 
нормативна грошова оцінка (далі — НГО) 
земельних ділянок з урахуванням коефі-
цієнта індексації, визначеного відповідно 
до порядку, встановленого ПКУ, або площа 
земельних ділянок, нормативну грошову 
оцінку яких не проведено.

Для фізичних осіб передбачено звіль-
нення від сплати цього податку для таких 
категорій осіб, як:

— інваліди І та ІІ груп;
— фізичні особи, які виховують трьох 

і більше дітей віком до 18 років;
— пенсіонери (за віком);
 — ветерани війни;
— фізичні особи, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
Але така пільга для відповідної категорії 
фізичних осіб поширюється тільки на 
одну земельну ділянку за кожним видом 
використання у таких межах:

— для ведення особистого селянського 
господарства — у розмірі до 2 га;

— для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка): у селах — 
не більш як 0,25 га, в селищах — не більш 
як 0,15 га, у містах — не більш як 0,10 га;

— для індивідуального дачного будів-
ництва — не більш як 0,10 га;

— для будівництва індивідуальних 
гаражів — до 0,01 га;

— для ведення садівництва — не більше 
0,12 га.

Якщо фізична особа із зазначених категорій 
має у власності декілька земельних ділянок 
одного виду використання, то така особа 
до 1 травня поточного року подає письмову 
заяву у довільній формі до контролюючого 
органу за місцем знаходження земельної 
ділянки про самостійне обрання / зміну 
земельної ділянки для застосування пільги. 
Пільга починає застосовуватися до обраної 
земельної ділянки з базового податкового 
(звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

Базовим податковим (звітним) періодом 
для плати за землю є календарний рік. 
Податковий (звітний) рік починається 1 січня 
і закінчується 31 грудня того ж року. Підста-
вою для нарахування земельного податку 
є дані державного земельного кадастру.

За 2021 рік до бюджету громади плати за 
землю надійшло 36 366,4 тис. грн, в тому 
числі земельного податку з юридичних 
осіб — 3 028,9 тис. грн, орендної плати 
з юридичних осіб — 28 664,0 тис. грн, 
земельного податку з фізичних осіб — 
3 354,3 тис. грн, орендної плати з фізичних 
осіб — 1 319,2 тис. грн.

Платниками податку на нерухоме майно 
є фізичні та юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які є власниками об’єктів 
житлової та/або нежитлової нерухомості, 

розташованих на території відповідної 
громади. Має свої особливості визначення 
платників податку в разі перебування об’єк-
тів житлової та/або нежитлової нерухомості 
у спільній частковій або спільній сумісній 
власності кількох осіб.

Так, якщо об’єкт житлової та/або нежит-
лової нерухомості перебуває:

а) у спільній частковій власності кількох 
осіб, платником податку є кожна з цих 
осіб за належну їй частку;

б) у спільній сумісній власності кількох 
осіб, але не поділений в натурі, платником 
податку є одна з таких осіб-власників, 
визначена за їх згодою, якщо інше не 
встановлено судом;

в) у спільній сумісній власності кіль-
кох осіб і поділений між ними в натурі, 
платником податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку.

Об’єктом оподаткування є об’єкт жит-
лової та нежитлової нерухомості, в тому 
числі його частка. У свою чергу, до об’єктів 
житлової нерухомості належать будівлі, 
віднесені відповідно до законодавства 
до житлового фонду (житлові будинки, 
прибудови до житлових будинків, квар-
тири, котеджі, кімнати у багатосімейних 
(комунальних) квартирах), а також дачні 
та садові будинки. До об’єктів нежит-
лової нерухомості відносяться будівлі, 
приміщення, що не віднесені відповідно 
до законодавства до житлового фонду 
(будівлі готельні, будівлі офісні, будівлі 
торговельні, будівлі для публічних висту-
пів, будівлі промислові та склади, гаражі, 
господарські (присадибні) будівлі тощо).

Базою оподаткування є загальна площа 
об’єкта житлової та нежитлової нерухомо-
сті, в тому числі його часток. При цьому 
база оподаткування для фізичних осіб 
обчислюється контролюючим органом на 
підставі даних Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно. А для юридичних 
осіб — обчислюється такими особами 
самостійно виходячи із загальної площі 
кожного окремого об’єкта оподаткування 
на підставі документів, що підтверджують 
право власності на такий об’єкт.

ПКУ встановлено загальні пільги для 
фізичних осіб — платників цього податку, 
незалежно від їх майнового стану та рівня 
доходів. Так, база оподаткування об’єкта/
об’єктів житлової нерухомості, в тому числі 
їх часток, що перебувають у власності фізич-
ної особи, зменшується: — для квартири/
квартир незалежно від їх кількості — на 
60 м2 ; — для житлового будинку/будинків 
незалежно від їх кількості — на 120 м2 ; — для 
різних типів об’єктів житлової нерухомості, 
в тому числі їх часток, — на 180 м2 . Таке 
зменшення надається один раз за кожний 
базовий податковий період (рік).

Податку на нерухоме майно відмінне від 
земельної ділянки у 2021 році до бюджету 
громади надійшло 4705,58 тис. грн., в тому 
числі від фізичних осіб — 576,43 тис. грн., 
юридичних осіб — 4129,15 тис. грн.

Загальний порядок справляння тран-
спортного податку прописано у ст. 267 
ПКУ. Платниками цього податку є фізичні та 
юридичні особи, в тому числі нерезиденти, 
які мають зареєстровані в Україні згідно 
з чинним законодавством власні легкові 
автомобілі, що є об’єктами оподаткування. 
У свою чергу, об’єктом оподаткування 
є легкові автомобілі, з року випуску яких 
минуло не більше 5 років (включно) та 
середньо ринкова вартість яких становить 
понад 375 розмірів МЗП, установленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) 
року. Ставка цього податку встановлюється 
у розрахунку на календарний рік у розмірі 
25 тис. грн. за кожен легковий автомобіль, 
який відповідає критеріям визнання об’єк-
том обкладення цим податком.

Відповідно, базовим податковим (звітним) 
періодом для цього податку є календарний 
рік. Порядок обчислення транспортного 
податку залежить від того, платником податку 
є юридична чи фізична особа. Зокрема, за 
загальним правилом, для фізичних осіб 
обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів 
оподаткування здійснюється контролюючим 
органом за місцем реєстрації платника. Тоді 
як нарахування податку та надсилання (вру-
чення) податкових повідомлень нерезидентам 
проводяться за місцем реєстрації легкових 
автомобілів. Податкове повідомлення-рі-
шення про сплату суми податку та відповідні 
платіжні реквізити такий орган надсилає 
платнику податку за місцем його реєстрації до 
1 липня року базового податкового (звітного) 
періоду (року).

Щодо автомобілів, придбаних протягом 
року, податок сплачується починаючи з місяця, 
в якому виникло право власності. Контролю-
ючий орган надсилає податкове повідомлен-
ня-рішення новому власнику після отримання 
інформації про перехід права власності. Якщо 
протягом звітного року об’єкт оподаткування 
було продано або в інший спосіб відчужено, 
тоді попередній власник авто буде сплачувати 
транспортний податок за період з 1 січня 
цього року до початку того місяця, в якому 
він втратив право власності. А починаючи 
з місяця, в якому новий власник набув право 
власності на цей об’єкт, сплата податку лягає 
вже на його плечі. Контролюючий орган 
надсилає податкове повідомлення-рішення 
новому власнику після отримання інформації 
про перехід права власності.

Туристичний збір — це місцевий збір, 
кошти від якого зараховуються до місцевого 
бюджету. Туристичний збір встановлюється 
відповідно до вимог ст. 268 ПКУ.

Платниками цього збору є громадяни 
України, іноземці, а також особи без 
громадянства, які перебувають на тери-
торії відповідної громади та отримують 
(споживають) послуги з тимчасового 
проживання (ночівлі) із зобов’язанням 
залишити місце перебування в зазначений 
строк. Водночас не можуть бути платни-
ками туристичного збору:

а) особи, які постійно проживають, 
у тому числі на умовах договорів найму;

б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, 

які супроводжують інвалідів І групи 
або дітей-інвалідів (не більше одного 
супроводжуючого);

г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками 

(курсівками) на лікування, оздоровлення, 
реабілітацію до лікувально-профілак-
тичних, фізкультурно-оздоровчих та 
санаторно-курортних закладів, що мають 
ліцензію на медичну практику;

е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, 

фізкультурно-оздоровчі та санаторно-ку-
рортні заклади.

Особливість справляння цього збору 
полягає в тому, що це роблять податкові 
агенти під час надання послуг, пов’язаних 
з тимчасовим проживанням (ночівлею), 
і зазначають суму сплаченого збору окремим 
рядком у рахунку (квитанції) на проживання. 
Базовий податковий (звітний) період для 
туристичного збору дорівнює календарному 
кварталу. Сума туристичного збору, обчис-
лена відповідно до податкової декларації за 
звітний (податковий) квартал, сплачується 
податковими агентами до бюджету громади 
щоквартально, у визначений для квартального 
звітного періоду строк.

До бюджету Решетилівської територі-
альної громади за 2021 рік туристичного 
збору надійшло 62,1 тис. грн.
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ЗІРКА НОМЕРУ

Едуард КРУТЬКО: «Наша україномовність —  
це частина оборони від окупанта»
Що таке українська 

айдентика в сучасній 
культурі, як правильно 

використовувати українську 
лайку та боротися з комплексом 
меншовартості, ведучий раді-
опрограми «Вінілосховище» 
на радіо ReLIFE Олександр 
Біленький говорив із Едуардом 
Крутьком  — засновником 
етнографічної збірки «Древо», 
власником грандіозної колекції 
старовинних речей, які налічу-
ють понад 2 тисячі екземплярів.

У форматі радіоспілкування 
ведучий та гість студії розкрили 
надзвичайно цікаву тему, яку на 
мові сучасного сленгу можна 
назвати сучасним брендом укра-
їнськості, який допомагає робити 
нашу культуру, мову, мистецтво, 
смаки впізнаваними на весь світ.

О. Біленький: Радий бачити 
Вас у нашій студії і що Ви 
станете частиною чергового 
ефіру крутішої радіопрограми 
«Вінілосховище».

Е. Крутько: Вітаю. Я багато 
чув про цей проект і мені дійсно 
цікавий такий формат, візуаль-
ний ряд, імідж програми. Тому 
я теж радий, що тут.

О. Біленький: У Фейсбуці 
Ваша сторінка позначена як 
«Українською, будь ласка». 
Який підтекст того, що ви себе 
так назвали?

Е. Крутько:  Цю ідею 
я піддивився у своїх друзів у ФБ. 
Це як такий підкол і чергове 
нагадування, яке спливає фоном, 
про те що ми маємо спілкуватися 
українською. Тобто коли інтер-
фейс людини у Фейсбук буде 
налаштовано російською моя 
сторінка автоматично висвічу-
ється «Українською, будь ласка».

О. Біленький: Я говорю 
завжди українською. Хоча 
визнаю — деякі русизми в мові 
є. І полтавський суржик — він 
являється літературним суржи-
ком (сміється, — авт.). Навіть 
є така група «Всі нормальні 
люди з Полтавської області» 
і саме там достатньо багато 
різної цікавої інформації про 
суржик. Яке ваше уявлення 
про таку видозміну мови? Це 
говірка нашого регіону, це 
неповага до української мови 
чи це, можливо, щось третє?

Е. Крутько: Тут важливо 
розділяти. Сам суржик не 
є насправді добрим явищем для 
мови. Це коли іноземне слово 
переплітається з українським 
і виходить вінегрет. А говірка — 
це коли слово в процесі еволюції 
й вживання в побуті змінює своє 
звучання. Я, звісно, не лінгвіст, 
і можу не зовсім вірно тракту-
вати, але для себе я це розумію 
так. Оці місцеві діалекти і говірки 
навпаки увиразнюють мову, 
роблять її колоритною. Я вчився 
в Тернополі, то по моєму говору 
всі чули, що я з Полтавщини. 

У мене мова м’яка, літературна, 
тоді казали: що Полтавщина це 
золотий трикутник України. 
Палку вткни — і проросте.

О. Біленький: Едуарде, у мене 
дуже багато запитань до вашої 
діяльності. Музей, етногра-
фія — це теж ваше хобі, чи Ви 
на цьому заробляєте? Чи бачите 
в цьому бізнес? А можливо, 
у Вас фаховий шлях за спеціаль-
ністю — це сімейна медицина?

Е. Крутько: Яке у Вас довге 
питання (жартує — авт.)

О. Біленький: Я теж помі-
тив, що останні пів року 
я ставлю довгі запитання 
(посміхається, — авт.).

О. Крутько: Етнограф і музей 
це все в одному ключі. Етногра-
фом я став, коли почав вивчати 
традиції, обряди, одяг, побут. 
Цікавитися усім, чим жив мій 
народ. А музейна справа вже про 
те, як правильно це все зберегти, 
сформулювати. Звичайно, це 
приносить мені дохід. Я до цього 
йшов років 5, щоб моє хобі не 
йшло лиш в мінус. Коли до війни 
були туристи, це теж приносило 
дохід. Я не бухгалтер і я не зво-
джу дебет-кредит. Я ж не оцінюю 
в грошовому вимірі скільки часу 
й сили на це витрачаю.

О. Біленький: Наша постійна 
слухачка з Карлівщини у чаті 
запитує, яким був Ваш перший 
експонат? Пам’ятаєте?

Е. Крутько: Ого-го. Це, певне, 
були сорочки, хустки. Це не 
був якийсь один експонат. Це 
були речі моєї прабабусі. Які 
експонатами я тоді не вважав. 
З них починалася шана до ста-
ровини, вивчення, захоплення 
і розуміння.

О. Біленький: Ви створили 
цей музей, бо на Вашій малій 

батьківщині не було такого 
музею чи можливо він не від-
повідав Вашим критеріям? 
А можливо було бажання зби-
рати щось інше?

Е. Крутько: На Хорольщині 
музей є, навіть два. Краєзнав-
чий і його філії. Там нормальний 
музей, як у всіх районах, зі своїми 
мінусами й плюсами. Але я бачив 
як це все робиться в більших — 
етнографічних. Наприклад, відділ 
природи, викопних рештків, зраз-
ків ґрунту і так далі мене не дуже 
цікавили. А от етнографія — це 
моє. Я живу в селі і там можна 
вивчати все. Я «застав» старень-
ких бабусь, які були свідками 
епох, які ми не проживали. Це 
й пісні і обряди, і говірка та сама. 
Мені хотілося це зберегти. Бо 
щось забувалося, щось нищилося 
фізично. Є люди, які не розуміють, 
що глечик або рушник, хай і з 
плямами, можуть бути дуже цін-
ними, і просто викидають. Це все 
треба брати, нести і показувати 
фахівцям. Викинути, то не довго.

О. Біленький: А Ви можете 
оцінювати, чи річ має якусь 
вартість, якусь історію.

Е. Крутько: Приблизно. 
Я оцінюю не в грошовому екві-
валенті. А дивлюся чи цінна 
вона історично. Коли експонат 
має історію це дуже круто. Коли 
є прив’язка до конкретної родини, 
людини — це називається своєрід-
ним етнографічним паспортом.

О. Біленький: До речі, в чаті 
«під’їхало» серйозне запитання 
від подружжя Давиденків 
з Чехії. Чи є в музею Патріон? 
Розкажіть спершу що це.

Е. Крутько: Патріон я тільки 
створив. Я ще нічого туди не «зали-
ваю». Патріон (Patreon) — це така 
платформа, на яку люди можуть 
донатити, робити пожертву про-
стими словами. Це йде на якість 
проекти, розвиток. За це патрони 
отримують якісь презенти від 
мене. Це може бути мерч, напри-
клад. Ви, до речі, теж можете собі 
створити Патріон.

О. Біленький: Ага. Чуєте? 
Наступного разу під час моз-

гового штурму будемо створю-
вати Патріон і на цій платформі 
будемо заробляти великі кошти.

І з приводу мерчу ви теж 
згадали. І я повернуся до цієї 
розмови. Нашим слухачам буде 
цікаво почути, що таке «наїв-
ний полтавський стиль», який 
ви теж пропагуєте?

Е. Крутько: В етнографії 
можна розділити архаїчні 
мотиви вишивки чи картини, 
тобто старі символи, своєрідна 
айдентика, яка поколіннями 
створювалася, нашаровувалася. 
У сприйнятті, як на мене, вони 
дуже складні, але цікаві для 
дослідників, а для пересічної 
людини дуже «мовчазні», якщо 
ти це не вивчаєш. А от наївний 
стиль — це щось більш пізніше 
і простіше у виконанні. Це те, 
що робили наші бабусі в селах, 
які дуже часто не мали освіти, 
вишивали слова з помилками. 
Тобто як чули так і вишили. 
Ці слова кумедні й своєрідні. 
Це явище розповсюджене не 
лише на Полтавщині, а по 
всій наддніпрянській Україні. 
Є наївні ікони, картини. Тобто 
їх створили люди, які не були 
фахівцями в якійсь царині. 
Чому я обрав для мерчу ці наївні 
рушники, бо вони дуже щирі, 
душевні, смішні, яскраві. Іноді 
навпаки там журба страшенна. 
Наприклад: «вишивала я маки, 
проклинала думки». І так один 
чоловік назвав «наївний мерч» 
і воно так гарно приліпилося. 
В сучасному світі такі легкі укра-
їнські штуки лягають до серця 
і «залітають» молоді, зокрема.

О. Біленький: Згідно остан-
ньої інформації, яка ґрунту-

ється на опитуваннях, 73–75% 
українців вважають себе носі-
ями української мови. І це 
значно більше, ніж в попередні 
роки. Скажіть будь ласка, це 
війна призвела до того, що 
люди почали згадувати, хто 
вони. До того ж в етерах стало 
більше української пісні, стало 
більше українських книжок. 
Чи це сукупність усіх факторів 
злилася?

Е. Крутько: Я думаю, це 
сукупність усіх факторів. Ще 
після Майдану ця хвиля поча-
лася. І, як виявляється, у нас 
багато свого крутого є. Це 
музика, література, кіно. І тут 
дуже добре грає психологія. 
Коли наші люди проявляють 
героїчність, десь на підсвідо-
мому рівні комплекс меншо-
вартості починає зникати. Бо не 
має чого рівнятися «на кавота, 
кто гаваріт па рускі».

Коли дитина формується, 
росте, вона дивиться на когось 
і переймає ці риси. У дитинстві 
ми споживали російський контент 
і якщо там успішні, красиві, багаті 
люди говорили російською, під-
свідомо хотілося їх наслідувати. 
Нам здавалося, що в містах всі 
успішні і говорять російською. 
І коли раніше ця дитина їхала 
в районний центр, а якщо ще 
й в Полтаву, Харків чи Київ — то 
все — це вже «рускоязичниє люді». 
Це страшне, смішне і воно було 
раніше і серед мого оточення теж. 
Зараз же ситуація змінилася. Люди 
бачать героїчні вчинки наших 
військових та й взагалі усіх геро-
їчних людей нашої нації й уже не 
треба ні на кого рівнятися. Тому 
розуміння, того що нас росій-
ськомовних прийшли «спасать», 
а точніше вбивати, зробило багато 
для переходу на українську. Наша 
україномовність — це частина 
оборони від окупанта.

О. Біленький: Дуже шкода, 
що ми мусимо пройти таке 
велике випробування і горе як 
війна, щоб це зрозуміти.

Якщо повертатися до етно-
графії. Скажіть, матюки — це 
складова української етно-
графії. Мені просто набридло 
матюкатися, як на росії 
(сміється — авт.).

Е. Крутько: Хочеться щось 
своє, правда? Є українська 
лайка. Матюк нам для чого? Щоб 
емоції показати. Мені здається, 
не доречно їх вживати. Україн-
ську лайку в ефірі «запікувати» 
не треба (жартує — авт.). Вона 
і колоритна, і багатша. І нею 
можна вмазати не гірше ніж 
російським матюком.

О. Біленький: Так воно і є, і ми 
набагато крутіші й культурніші 
від тих, хто знаходиться від нас 
на північний схід .

Тому слава українському 
народові! Героям слава!

Юлія ГРІНЧЕНКО

“Українську лайку 
в ефірі запікувати 
не треба. Вона і 
колоритна і багатша. 
І нею можна вмазати 
не гірше ніж 
російським матюком.

“Полтавщина — це 
золотий трикутник 
України. Палку 
вткни — і проросте.



10|4 серпня 2022 рОКУ #31(221) 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
 ■ Родина з 4-х чоловік шукає 

житло в м. Решетилівка. 
Порядність та оплату 
гарантуємо. Тел. 050-312-19-60. 
Дякуємо за допомогу!

 ■ 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 козу дійну (після 

4-го окоту). Біла, безрога, 
молоко смачне і без запаху. 
Тел. 095-607-95-37

 ■ Куплю теля, кнура.  
Тел. 095-914-64-97

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

РІЗНЕ
 ■ Продам часник домашній 

якісний, в райцентрі. Тел. 
095-828-64-56

 ■ Продам ел. двигуни 3 шт. 
Тел. 097-529-70-58

 ■ Продам комплект 
сантехніки (ванна, раковина 
металева і керамічна, унітаз) 
або вроздріб.  
Тел. 050-405-32-65

 ■ Куплю зерно на корм.  
Тел. 063-849-93-405

 ■ Куплю б/у письмовий стіл, 
невеликих розмірів, для 
навчання (недорогий).  
Тел. 050-312-19-60 Дякую!

 ■ Продам коробку швидкості 
ГАЗ-52, новий блок шестернь 
до неї, УД-2 бензиновий 
двигун в робочому стані. 
Пускозарядний пристрій 
12, 24В з електрозваркою до 
напівавтомата Темп-200.  
Тел. 098-204-48-97

 ■ Продам жіночий велосипед 
новий «Люкс».  
Тел. 066-681-17-30

 ■ Продам засклені віконні 
рами 255х160 (1 шт.), 
85х110(2 шт.) б/в.  
Тел. 050-989-05-02

 ■ Продам газовий котел 
КС-3, б/в, задовільний стан. 
Тел.050-989-05-02

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

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

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

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

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

28 липня 55-річний ювілей відзначив 
ШОСТЯ Олександр Борисович  

із села Чередники!
Прийми найщиріші вітання! Міцного здоров’я, 

довгих років життя, всіх земних благ.  
Нехай кожен день радує хорошими новинами, 

нехай всі бажання обов’язково збуваються!
Кума
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ПОРАДИ

СТРАВА ТИЖНЯ

Спаржева квасоля 
з беконом, 
помідорами 
та бринзою

Інгредієнти на 3–4 порції:
400 грам зеленої чи фіоле-

тової спаржевої квасолі
2 середні помідори
100 грам копченого бекону, 

порізати дрібними кубиками
100 грам сиру бринза, подро-

бити руками
сіль до смаку
3 ст.л. оливкової олії
сік 1/3 лимона
сіль до смаку

На поверхні помідорів 
зробити надріз навхрест. 
Помістити їх в глибоку миску 
й полити окропом. Відцідити, 
сполоснути під холодною 
водою й зняти шкірку. Порі-
зати кубиками, видаляючи 
більшість із зернят. Скласти 
у сито й трішки посолити. 

Залишити так до потреби.
Бекон підрум’янити у сухій 

сковорідці, витоплюючи яко-
мога більше жиру. Викласти 
на тарілку застелену паперо-
вим рушником.

Квасолю перебрати, відрі-
зати плодоніжки й швидко 
відварити у великій кількості 
підсоленої води (бланшувати 
приблизно 1,5–2 хвилини 
з моменту повторного заки-
пання води після опускання 
в окріп квасолі). Відцідити.

Викласти спаржеву ква-
солю на сервірувальне блюдо. 
Полити олією, посолити до 
смаку й злегка вимішати. 
Зверху викласти бекон, 
помідори та сир. Скропити 
соком лимона. При бажанні 
страву можна приправити 
чорним свіжозмеленим пер-
цем й подавати — як закуску 
чи гарнір. 

Чим замінити купований 
корм для домашніх 
улюбленців: лайфхаки
Навіть у мирний час 

може виникнути така 
ситуація, що закінчився 

корм для вашого улюбленця 
і поповнити запаси ви не всти-
гли. А ось у воєнний час, на 
жаль, знайти потрібний корм 
буває зовсім непросто. У перші 
місяці повномасштабного 
вторгнення власники чотири-
ногих зіштовхнулися із браком 
кормів — і вологих, і сухих — 
у різних супермаркетах.

Насправді,  замінити 
купований корм не дуже все 
й складно, як може здатися на 
перший погляд. Адже до вина-
ходу спеціалізованих кормів 
домашні тварини харчувалися 
без проблем і чудово почува-
лися. Вся справа у зручності 
приготування ну і в дотри-
манні балансу раціону.

Також вам може стати 
в нагоді порада, як загото-
вити корм на декілька днів, 
якщо немає можливості 
готувати часто. Наприклад, 
це знадобиться, якщо вам 
часто доводиться ховатися 
з чотирилапим другом 
у бомбосховищі. Ну або коли 
на це просто немає часу 
через жорсткий робочий 
графік. Адже для родини 
ви ж робите заготовки, аби 
зекономити час на кухні? 
Так само ви можете зварити 
їжу про запас для котика чи 
собаки, а потім пофасувати 
її порційно у пакети чи кон-
тейнери та заморозити. Далі 
вам потрібно буде заздалегідь 
діставати порцію на день, щоб 
вона встигла розтанути, або 
залити гарячою водою, щоб 
тварина не застудилася.

Майте на увазі, що не реко-
мендується щодня годувати 
тварину одним і тим самим. 
Тож бажано зробити заготівлі 

з різних продуктів, а потім 
чергувати. І не забувайте про 
вітамінно-мінеральні добавки.

Як годувати собак
Тут у господарів, скоріше 

виникне складність, як себе 
зупинити і не дати зайвого, 
ніж прогодувати собаку. 
Рідко можна зустріти собаку, 
який відмовиться від часту-
вання, особливо якщо воно 
прийшло з господарського 
столу. У здорового собаки від 
природи чудовий апетит, тож 
йому легко буде адаптуватися 
після сухого корму до звичай-
ної «людської» їжі. Це вам не 
вередлива киця. Тож важливо 
не перегодувати чотирила-
пого ласуна. Пам’ятайте, що 
цуценя має отримувати їжу 
в кількості 7% від маси тіла. 
А після 6 місяців норма стає 
меншою — 3,5% від своєї ваги. 
Наприклад, дорослий собака 
вагою 30 кг має з’їдати 1 кг 
натуральної їжі на день. Году-
вати собаку достатньо двічі 
на день.

Що можна 
їсти собакам

крупи — рис, гречка, вів-
сянка, пшоно, перловка, 
манка, ячмінь;

нежирне м’ясо — яловичина, 
індичка, курка без кісток;

молочні продукти — нежир-
ний йогурт, кефір, м’які сири;

варені яйця;
варена морська риба;
сирі та відварені овочі — 

боби, морква, буряк, гарбуз, 
кабачок, варена картопля, бро-
колі, шпинат, петрушка, кріп;

фрукти — яблука;
трохи макаронів.

М’ясо можна злегка про-
варити, кілька хвилин, або 
проморозити в морозильній 
камері пару днів, а потім 
розморозити і давати сирим. 
Краще купити запас на тиж-
день і заморозити порційно, 
а потім брати при необхідності. 
М’ясо давати порізаним на 
невеликі шматочки.

Кашу дають тільки варену, 
овочі та фрукти можна давати 
сирими, їх також необхідно 
порізати на невеликі шма-
точки. Температура їжі для 
собаки має бути 30–36°C. Не 
давайте гаряче, занадто холод-
ний обід потрібно підігріти 
або почекати, поки він стане 
кімнатної температури.

Виходить, що в тарілці 
собаки повинні бути м’ясо, 
каша, овочі та фрукти  — 
майже як людська порція. 
Сюди раз чи два на тиждень 
можна додати і яйце. Пару 
разів на тиждень даємо сир 
зі сметаною. Йогурт можна 
давати просто, як смаколик 
між годуваннями.

При натуральному харчу-
ванні можна і навіть потрібно 
давати собаці вітаміни, тому 
що не всі необхідні компоненти 
є у домашній їжі.

У переліку продуктів, 
шкідливих для собак, вино-
град та родзинки, авокадо, 
зерна, насіння та кісточки; 
гриби; горіхи; помідори; 
цибуля; часник;

солоне; гостре; мариноване.

Чим годувати котів
Кішка, на відміну від собаки, 

більш вибаглива і не їстиме 
будь-яку запропоновану їжу. 
Тож тут доведеться піти 
на деякі хитрощі, щоб ваш 
улюбленець, не залишився 

голодним і при цьому не 
відчував серйозних проблем 
зі здоров’ям. У раціоні кішок 
може бути присутнє чимале 
різноманіття натуральних 
продуктів , які не завдадуть 
серйозної шкоди травній сис-
темі тварини.

Для котів чудово підійде 
різновид варених каш та ово-
чів, приправлених м’ясними 
чи рибними домішками для 
поживності, аромату та апе-
титу. Голу кашу, незважаючи 
на її користь, кішка їсти не 
буде. А ось обдурити її, при-
правивши кашу смачним фар-
шем — цілком прийнятний 
варіант. Головне — подрібнити 
ці добавки і добре перемі-
шати з основою, щоб кішка 
не стала вибирати виключно 
м’ясо, залишаючи кашу та 
овочі незайманими. Якщо 
є можливість, то рекомендо-
вана пропорція каші та добавки 
становить 50/50.. Шкоди від 
каші та овочів точно не буде, 
зате ваш улюбленець не скоро 
зголодніє.

Їжа має бути зварена до 
готовності, в міру м’яка, не 
потрібно солити і додавати 
спеції та прянощі. Кістки 
з м’яса та риби слід видалити. 
Як альтернативу вареному 
м’ясу чи рибі можна додавати 

в кашу трохи рибних консервів, 
бажано у власному соку або 
в желе, а не в олії чи томаті. 
Також допустимі варені яйця.

До раціону харчування 
домашніх кішок мають 
входити:

м’ясо — це може бути теля-
тина, яловичина, баранина, 
кролятина, м’ясні субпродукти 
(печінка, язик, серце, легені, 
нирки), індичка, курка та куря-
чий потрох;

нежирні кисломолочні про-
дукти — сир, кефір йогурт;

яйця;
варена морська риба — осе-

ледець, сардини, скумбрія, 
хек, тріска, камбала, палтус, 
пеленгас;

каші  — рис, вівсянка 
(пластівці), гречка, кукуру-
дзяна крупа;

овочі  — кабачки, гар-
буз, огірки.

Котам не рекомендується 
давати свинину, тому що вона 
надто жирна. Виключіть із раці-
ону муркотунів сире молоко, 
якщо є непереносимість 
лактози. У списку заборон — 
кістки, варена картопля, 
бобові, помідори, баклажани, 
гриби, солоне, солодке, мари-
новане, смажене.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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Гороскоп
на тиждень

(8.08 — 14.08)

a
Овен. На цьому тижні фокус уваги буде 
спрямований на зміцнення особистих 
відносин. У цей період ви найкраще 

справляєтеся з завданнями по організації 
сімейного дозвілля. Вас закрутить у вирі 
домашніх обов’язків.

b
Телець. На цьому тижні можливі 
непередбачені витрати, проте ці 
витрати не засмутять вас. Вас може 

охопити хвилювання, яке буде пов’язане 
з важливою для вас новиною або оформлен-
ням документів.

c
Близнюки. Можете сміливо повер-
татися до своїх старих планів і ідей. 
Ви зможете заручитися підтримкою 

впливових людей, які допоможуть втілити 
все задумане в життя. Цього тижня ви змо-
жете досягти великих професійних успіхів.

d
Рак. Важливо в ці сім днів не 
допускати паніки і напруги все-
редині себе і в стосунках з іншими 

людьми. Тиждень віщує різні переживання, 
пов’язані зі здоров’ям родича або друга.

e
Лев. Цей тиждень буде сприятливим 
для вирішення фінансових питань. 
Ви зможете розрахуватися з усіма 

зобов’язаннями. На професійному горизонті 
реальні можливості кар’єрного зростання. 

f
Діва. Вам доведеться активно вклю-
чатися в спілкування. Ви зможете 
налагодити і зміцнити ділові зв’язки 

і обзавестися новими корисними знайом-
ствами. Важливі новини можуть прийти 
від людей з іншого міста або країни.

g
Терези. На цьому тижні варто спу-
ститися з небес на землю і реально 
оцінити ситуацію. Ваші нереалістичні 

очікування можуть привести не тільки до 
розчарувань, але і спричинити за собою 
серйозні наслідки.

h
Скорпіон. Протягом тижня ви отри-
маєте несподівану пропозицію або 
новину, яка може визначити перебіг 

справ на весь наступний місяць. Ви спов-
нені енергії, і зірки радять направити її на 
облаштування домашнього затишку.

i
Стрілець. Емоційний тиждень, ви 
можете відчувати смуток й депресію 
через події, пов’язані з вашими 

близькими. Ви несподівано розкриєте 
таємницю, брехню або інший корисливий 
вчинок людини, яку ви знаєте особисто.

j
Козеріг. На цьому тижні на перший 
план виходять фінансові питання. 
Їх успішне рішення багато в чому 

буде визначати ваш настрій. Моменти 
смутку будуть викликані невмінням пра-
вильно спілкуватися з людьми.

k
Водолій. У професійній діяльності вас 
чекають зустрічі та бесіди, які будуть 
пов’язані з обговоренням цікавої 

роботи або ділової пропозиції, реалізацією 
важливого для вас проекту. Будьте уважні 
до свого оточення.

l
Риби. Вас чекають різноманітні 
сюрпризи і приємні моменти. Вас 
чекатиме розвиток неприємностей 

або їх закінчення. Це речі, які заважають 
розвитку важливих для вас сімейних або 
професійних планів.
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Відповіді

з №30

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
— Люба свекрухо, я не 

потребую порад із вихо-
вання мого сина! Я живу із 
вашою дитиною і, повірте, 
над його вихованням ще 
працювати і працювати...

***
Третій місяць літа. Хтось 

із вас помітив, що вже два 
місяці промайнули?

***
Колись дівчата вміли 

готувати, як мама, а тепер 
вміють пити, як тато.

***
Приїхала у село, пішла на 

город, накопала часнику до 
борщу, але щось не пече той 
часник. А мама каже: «Треба 
частіше приїздити у село, 
то будеш знати де росте 
часник, а де нарциси».

***
От не розумію, як люди 

можуть зраджувати... Тут 
не знаю, як дивитися в очі 
своїй перукарці, після 
стрижки в іншої...

***
Є в українок така 

ул ю б л е н а  р о з в а г а 
щоліта — консервація!

***
Ф у н к ц і ї  ф е н а 

у розумінні жінок:
1. Сушити волосся.
2. Співати у нього.
3. Здувати пил.
Функції фена у розумінні 

чоловіків:
1. Сушити випрані 

шкарпетки.
2. Лякати кота.

***
росія почала спецопера-

цію зі звільнення ще одного 
міста… Цього разу почали 
з міста Бєлгород. А поки 
лавров думає, як почати 
бомбити місто, місцеві вже 
почали рити окопи…

***
Міф: від росіян немає 

жодної користі…
Правда: один росій-

с ь к и й  в і й с ь к о в и й 

містить в собі близько 
125000 ккал харчової цін-
ності та здатний збіль-
шити родючість 5–10 
куб. м української землі.

***
Ех, долар, що ти робиш? 

Я ж розумію, що «хто не 

скаче, той москаль!», але 
ж не так стрибати!

***
— Доброго ранку! 

Я нічого не проспав? Були 
якісь заяви із боку рф?

— Доброго ранку! Хочуть 
вмерти, просять швидше.

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