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Віра українців у рідні ЗСУ — 
майже як релігія. Як влучно 
жартують вітчизняні бло-

гери, в Україні у Бога тепер нове 
ім’я — це ЗСУ. Бо саме нашим 
доблесним хлопцям та дівчатам 
завдячуємо тому, що «взяти Київ 
за три дні» і «дійти до Львова 
за два тижні» через півроку 
повномасштабного вторгнення 
залишилися всього лише воло-
гими фантазіями кремлівських 
людоїдів. Нашу віру в армію не 
зможуть похитнути жодні фейки 
роспропаганди. А тут днями ще 

й свіжі рейтинги підвезли від 
головного оборонного відомства 
США. За ефективність роботи 
Збройних Сил України на фронті 
експерти американського Пента-
гону поставили нашим військо-
вим 12 балів… з 10 можливих! 
«ЗСУ знайшли способи зробити 
те, що ми, ймовірно, не вважали 
можливим», — йдеться на сайті 
Пентагону. Американське міно-
борони не приховує того факту, 
що росія має набагато більше 
сил, ніж Україна, але «справи 
йдуть не на користь росіян».

Як можна зробити реальним 
щось неймовірне минулого 
тижня увесь світ побачив 
у Криму. Все, що змогли про-
тиставити представники так 
званої «другої армії світу» — 
влаштувати ядерний шантаж 
та знову почати обстрілю-
вати АЕС у Енергодарі. Про 
це, а також про неочікуване 
закриття оксамитового сезону 
в Криму, те, як росіян продов-
жують «кенселити» у світі, 
читайте на 6-ій сторінці 
нашого видання.
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«Готуємося до школи разом»: 
для учнів-переселенців 
збирають необхідний інвентар

Благодійний проект 
«Готуємось до школи разом» 
започаткували правоохо-
ронці Полтавщини, зокрема 
і міста Решетилівка спільно 
з представниками міського 
відділу освіти, місцевого само-
врядування та молодіжної ради 
«PROGRESS». 

Організатори мають на 
меті підтримати школярів, які 
вимушено переїхали із гарячих 
точок України, учнів будинків 
сімейного типу та членів сімей, 
які опинились у складних жит-
тєвих обставинах.

Доброчинна ініціатива три-
ває з 15 по 22 серпня включно. 
Тож усіх небайдужих мешкан-
ців Решетилівської ТГ прохають 
долучитися до благодійної акції 
допомоги дітям.

Інспектор ювенальної 
превенції Маргарита Козир 
розповіла, що всі зібрані 
речі, шкільні набори, книжки 
і канцелярське приладдя 
передадуть діткам вимушено 
переміщених осіб, малозабез-
печених сімей та родин, які 
опинились в складних жит-
тєвих обставинах».

Все, що вдасться зібрати, 
обов’язково стане у нагоді 
нашим школярам. Це можуть 
бути не лише зошити, олівці та 
книги для позакласного читання 
тощо, а й набори для творчості 
та проведення дозвілля.

Контейнери для збору бла-
годійної допомоги розмістили 
за наступними адресами: при-
міщення відділу освіти Реше-
тилівської ТГ (вул. Шевченка, 
3а); приміщення колишньої 
адміністрації (вул. Покров-
ська, 17); приміщення центру 

культури та дозвілля «Оберіг»; 
приміщення колишнього 
відділу соціального захисту 
населення (вул. Шевченка, 23); 
приміщення міського будинку 
культури (вул. Покровська, 9); 
приміщення поліції СПД1 ВП2 
ПРУП (вул. Покровська, 26/2).

Скриньки для канцелярії 
будуть доступні з 9:00 до 17:00 
години, крім вихідних.

Юлія ГРІНЧЕНКО

За повідомленням Нацполі-
ції, у період із 8 по 15 серпня 
у Решетилівський громаді заре-
єстрували 105 повідомлень про 
кримінальні правопорушення 
та інші події. Із них 12 внесено 
до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ознаками кри-
мінальних правопорушень. 
Нагадуємо номери телефонів, 
за якими Ви маєте можливість 
повідомляти інформацію щодо 

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

Як повідомляє Решети-
лівська служба порятунку, 
протягом тижня в громаді не 
зафіксовано жодної надзвичай-
ної події чи ситуації.

Поновлено автобусний 
рейс Полтава—Остап’є

Нещодавно поновив рух 
автобусний рейс з міста Пол-
тава до села Остап’є (через 
Решетилівку). Рейс викону-
ється кожної п’ятниці та неділі. 
15:45 — відправлення автобу-
сного рейсу з центрального 
автовокзалу Полтави.«На 
численні прохання пасажирів 
поновлено виконання автобус-
ного рейсу до села Остап’є», — 
йдеться у повідомленні.

Маршрут руху автобуса: 
Полтава—Решетилівка—

Глибока Балка—Лобачі—
Поділ—Коноплянка—Бірки—
Остап’є. 

Дізнатися більше про графік 
руху на потрібний вам день, 
забронювати та придбати 
квитки можна у касах централь-
ного автовокзалу Полтави.

Михайло ЧУБ

Волонтери потребують 
допомоги для виготовлення 
бліндажних свічок

Нещодавно із Решетилів-
ської громади на передову 
направили першу партію 
бліндажних свічок, які вже 
допомагають захисникам 
на Сході країни. Наразі для 
виготовлення нової партії 
свічок наші волонтери потре-
бують допомоги небайдужих. 
Зокрема, їм потрібні: парафін, 
віск, свічки та огарки; триша-
ровий картон (з гофрою посе-
редині, товщина — 3–5 мм); 
жерстяні пусті банки (з-під 
горошку, кукурудзи, паштету, 

тушонки тощо (діаметром 8–10 
см, висотою — 4–10 см).

Збір речей проводиться 
у  м і ст і  Ре ш е т ил і в ка , 
у волонтерському центрі 
(ЦНАП), за адресою вулиця 
Покровська, 17.

Зазначимо, що бліндажні 
свічки  — це свічки довгого 
горіння, що забезпечують не 
лише освітлення, але й обігрів. 
Одна свічка може в середньому 
пропрацювати до трьох годин.

Віктор БІЛОКІНЬ

Чергову партію гуманітарної 
допомоги доставили на Харківщину

Минулого тижня наші 
захисники, які боронять кра-
їну у Харківському регіоні, 
отримали чергову партію 
гуманітарної допомоги від 
небайдужих жителів Реше-
тилівської громади. Серед 
зібраного — продукти харчу-
вання, засоби гігієни, домашні 
смаколики тощо.

«12 серпня було зібрано, 
а 13 серпня вже було пере-
дано випічку та інші продукти 
і засоби гігієни військовим 
Харківщини. Висловлюємо 

подяку за постійну допо-
могу колективу школи села 
Покровське, небайдужим 
решетилівцям. До збору 
долучилися: Аліна Бодня, 
Вікторія Шкурупій, Юлія Гор-
пинченко, Сніжана Степанова, 
Ольга Яресько, Наталія Бігун, 
Людмила Дикопавленко, 
Наталія Ракицька, Дмитро 
Федак, Анастасія Пилипенко. 
Дякуємо колективу НВК Ново-
селівка, дякуємо жителям 
сіл Федіївка, Лучки, Коломак 
та Євангельські Християни 

Баптисти з міста Решети-
лівка», — зазначає волонтер 
Віта Приходько.

Із перших днів війни наші 
господині невтомно працю-
ють, щоб забезпечувати вій-
ськових домашньою випічкою 
та продуктами харчування. 
Продукти харчування направ-
ляють військовим, пораненим 
у шпиталі, а також тим, хто 
потребує підтримки у «гаря-
чих» регіонах.

Віта ШАФОРОСТ
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Коротко про головне
Воєнний стан 
продовжено

Верховна Рада України 
продовжила воєнний стан 
в Україні на 90 днів.

Він триватиме до 21 
листопада 2022 року. Також 
парламент проголосував за 
затвердження Указу «Про про-
довження строку проведення 
загальної мобілізації».

Обидва рішення парла-
ментарі підтримали 328-ми 
голосами.

Верховна 
Рада збільшила 
видатки 
на оборону України

ВР схвалила зміни до дер-
жбюджету на 2022, якими 
збільшила видатки загаль-
ного фонду держбюджету 
на 270,2 млрд грн з метою 
зміцнення обороноздатності 
за рахунок здійснення додат-
кових внутрішніх запозичень, 
збільшивши їх з 523,9 млрд 
грн до 794,1 млрд гривень.

Додаткові видатки загаль-
ного фонду державного 
бюджету будуть спрямовані 
на: національну безпеку та 
оборону — 269,5 млрд грн; 
мобілізаційну підготовку 
галузей національної еко-
номіки України — 10,3 млн 
грн; поповнення резервного 
фонду державного бюджету — 
715,7 млн гривень.

«Смілива гривня» — 
акція від Нацбанку

Національний банк Укра-
їни організував благодійну 
акцію «Смілива гривня», яка 
передбачає збір монет номіна-
лами 10, 50 копійок, а також 
1, 2, 5 та 10 гривень з метою 
перерахування коштів на 
допомогу ЗСУ.

Пункти збору монет 
відкриті в усіх відділеннях 
Ощадбанку та ПУМБу. Банки 
отримують монети від насе-
лення та перераховують ці 
благодійні внески на спецра-
хунок Національного банку 
України на підтримку ЗСУ.

Термін проведення бла-
годійної акції «Смілива 
гривня» — з 1 серпня до 31 
жовтня 2022 року.

Полтавець встановив 
рекорд книги 
рекордів Гіннеса

Віталій  Шовкопляс 
задекларував свої навички 
з підтягування на одній 
руці. Заради збору коштів 
на ЗСУ 36-річний полтавський 
спортсмен Віталій Шовкопляс 

у прямому ефірі за годину, яка 
була відведена правилами, 
підтягнувся 273 рази на одній 
руці (по черзі, міняючи праву 
та ліву).

Представники Книги 
рекордів Гіннеса поки не 
зафіксували рекорд, але до 
цього найбільша кількість 
підтягувань таким способом 
була 220 разів. Такий світовий 
рекорд встановив італієць.

Президент нагородив 
тайбоксера 
з Полтавщини

Олегу Приймачову вручили 
орден «За заслуги» ІІ ступеня. 
Він є дворазовим переможцем 
Всесвітніх ігор та командиром 
Полтавського добровольчого 
формування «Легіон». Нещо-
давно тайбоксер був гостем 
прямого ефіру програми 
Олександра Біленького «Віні-
лосховище» на місцевому 
ФМ-радіо ReLIFE.

Рятувальники 
продовжують 
проводити 
профілактичні бесіди

Фахівці ДСНС провели 
профілактичні бесіди 
з мешканцями територіаль-
них громад Полтавського та 
Лубенського районів.

Під час спілкування спів-
робітники Решетилівської 
служби порятунку нагадали 
громадянам основні правила 
пожежної безпеки у побуті та 
закликали їх дотримуватись.

Укрзалізниця 
запустила власний 
мобільний 
застосунок для 
продажу квитків

У новому застосунку 
користувачі зможуть: при-
дбати квитки на всі поїзди 
далекого сполучення по 
Україні; повернути квитки; 
отримувати сповіщення 
про рейс та колію прибуття/
відправлення поїзда; знайти 
необхідний рейс та відповіді 
на поширені запитання щодо 
перевезень; отримати доступ 
до особистого кабінету зі збе-
реженням історії рейсів та 
даних пасажирів для швидких 
повторних замовлень.

Те с т у в а н н я  н о в о г о 
застосунку було проведене 
в липні, і відсьогодні він уже 
доступний для всіх користу-
вачів на AppStore та Google 
Play Market.

Юлія ГРІНЧЕНКО

«Донатимо на ЗСУ» — 
черговий доброчинний 
інтерактив від ReLIFE FM

Місцева радіостанція «ReLIFE» 
FM продовжує працювати на 
користь ЗСУ, започаткувавши 
чергову благодійну ініціативу — 
третю за останній місяць. Бла-
годійний аукціон «Донатимо на 
ЗСУ» радійники проводять на 
підтримку наших захисників!

Серед призових лотів — пода-
рунковий сертифікат на татую-
вання (одного сеансу/2700грн) 
від BELLADONNA TATTOO 
(Анастасія Пилипенко), гобелен 
від Решетилівської майстерні 
художніх промислів «Соломія», 
футболка з автографами учасни-
ків рок-гурту «Жадан і Собаки».

Суть доброчинного аукціону 
в тому, щоб зібрати якомога 
більше коштів для потреб 
військових ЗСУ. Все, що треба 

зробити, щоб взяти участь 
в конкурсі — це задонатити на 
картку решетилівській волон-
терці Анастасії Пилипенко: 

4149 4991 4660 8292.
І надіслати їй в директ скрін 

із чеком.
Вже в п’ятницю, 19 серпня, 

Анастасія обере трьох людей, 
які надішлють найбільшу суму 
одним платежем! Три найбільші 
донати отримають вищезазначені 
подарунки. До слова, 15 серпня 
команда медійників підбила 
підсумки попереднього благодій-
ного інтерактиву «Зроби внесок 
у власний спокій». В прямому 
ефірі розіграли чудові подарунки 
від партнерів. Їх власниками 
стали Наталія Жалій, Альона 
Плахтій, Настя Нагай, Уляна 

Кришталь та Ніка Мельник. 
А призи й справді були чудові. Це 
вишита жіноча сукня від Реше-
тилівського художнього про-
фесійного ліцею, ексклюзивна 
військова марка «Ukrainian Air 
Force» (виробник — Республіка 
Нігер) від проекту Олександра 
Біленького «Вінілосховище», 
книга «Тамплієри» із автогра-
фом поета-письменника Сергія 
Жадана, фотосесія від фото-
графині Альони Пархоменко 
та раритетний компакт-диск 
з автографом Сергія Фоменко 
(фронтмена гурту «Мандри»).

Юлія ГРІНЧЕНКО

Учасник молодіжного руху Решетилівщини 
отримав відзнаку від мінкульту

Цьогоріч вперше в історії 
України День молоді відзна-
чили у Міжнародний день 
молоді  — 12 серпня. Наша 
країна може пишатися свідо-
мим, розумним, талановитим 
молодим поколінням українців.

Сьогодні молодь на увесь світ 
прославляє нашу країну на спор-
тивній, науковій, культурній та 
інших аренах. І найголовніше — 
наша молодь боронить Україну 
від російської армії і тримає 
волонтерський фронт. Серед 
наших земляків величезна кіль-
кість молодих хлопців і дівчат 
наполегливо працюють для 
наближення Перемоги.

Крім того, в Решетилівці 
активно діє і розвивається 
молодіжний рух. Мова про 
молодіжну раду «Progress UA», 
яка діє при Решетилівській 
міській раді. З часу створення 
учасникам молодіжки, за 

підтримки міського голови 
Оксани Дядюнової, показали 
велику силу ідеї, провели 
чимало цікавих івентів, під-
тримали тисячі родин дітей 
під час доброчинних ініціатив, 
а нині понад усе стараються 
для підтримки ЗСУ.

З нагоди Дня молоді, який ми 
відсвяткували в одну дату з усім 
цивілізованим світом секре-
таря молодіжної ради «Progress 
UA», Віталія Бодню нагородили 
подякою Міністерства молоді 
та спорту України. Хлопець 
мав честь бути присутнім на 
обласних заходах з нагоди свята 
«Українська молодь вражає», 
разом з іншими лідерами моло-
діжного руху Полтавщини.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У міськраді відбулася нарада  
щодо ліквідації наслідків негоди

У вівторок у Решетилівській 
міській раді відбулася нарада, на 
якій заступники міського голови 
Юрій Невмержицький, Антон 
Колесніченко та начальник місь-
кого відділу ЖКГ Сергій Тищенко 
обговорили з очільниками 
оперативних служб громади 
питання швидкого реагування 
на ліквідацію наслідків негоди 
та співпрацю під час вирішення 
цих питань, оскільки минулої 
п’ятниці негода наробила багато 
лиха у громаді. Через падіння 
дерев були заблоковані дороги, 
поривами вітру на домівках 
позносило дах, завалило пар-
кани. Крім того, на момент 
стихії (вечір п’ятниці) в межах 
обслуговування нашої громади 
сталося 16 аварійних відключень 

повітряних ліній 10 кВ. На ранок, 
після аварійно-відновлювальних 
робіт «не в строю» залишалися 
ще 7 ліній. Над ліквідацією 
наслідків стихії по лініях елек-
тропередач 0,4 кВ енергетики 
понаднормово працювали ще 
й у неділю та понеділок. Най-
більше постраждали від негоди 
жителі сіл Братешки, Лиман ІІ, 
Лучки. Але й в інших населених 
пунктах громади негода наро-
била чимало лиха.

З в а ж а ю ч и  н а  ц е , 
у Решетилівській міській раді 
вирішили закупити мобільні 
телефони, з допомогою яких 
служби зможуть тримати зв’я-
зок у разі екстрених ситуацій 
у той час, коли колцентри та 
«гарячі лінії» перезавантажені.

Представники міської ради 
спільно з т.в.о. начальника 
місцевого відділення поліції 
Сергієм Балашовим, т.в.о. 
Решетилівської дільниці 
Полтавської об’єднаної філії 
«Полтваобленерго» Василем 
Козаренком, начальником 
ДПРЧ-10 Юрієм Мовчаном, 
очільником місцевого лісового 
господарства Володимиром 
Одноочком та начальником 
газової служби Олександром 
Чеверденком вирішили здійс-
нити комісійну перевірку 
охоронних зон, в межах яких 
є аварійні насадження, та 
знайти правомірні шляхи їх 
видалення та чистки.

Крім того, під час наради 
представники оперативних 
служб обговорили питання 
забезпечення ВПО та жителів 
громади дровами на опалю-
вальний період.

Чергову нараду після комі-
сійних об’їздів зберуть через 
певний час. Після чого пропи-
шуть конкретні дії, щоб надалі 
у випадку стихії мешканці 
громади не залишалися без 
електропостачання на подіб-
ний тривалий термін.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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«Динамо» перемогло 
команду «ПСЖ» 
у благодійному поєдинку

14 серпня на Решетилів-
ському стадіоні «Колос» від-
бувся благодійний матч між 
решетилівським «Динамо» та 
полтавським «ПСЖ» (Полтав-
ські спортивні журналісти).

Глядачі і вболівальники 
відзначають, що матч був ціка-
вим і результативним. Про що 
говорить і рахунок гри — 8:4 на 
користь господарів поля.

Після першого тайму 
«Динамо» та «ПСЖ» пішли 
на перерву з результатом на 
табло 4:0. А закінчився матч 
перемогою решетилівців 8:4.

Не зважаючи на те що гравці 
«гостьової» команди були 

старші за віком, трималися 
вони досить достойно.

Окрема вдячність вболі-
вальникам і всім, хто зробив 
донат для військовослужбов-
ців-земляків, які бережуть нас 
від рашистської армії.

Загалом, на потреби ЗСУ 
вдалося зібрати 9 тисяч 600 гри-
вень. Ці кошти було передано 
волонтерам Решетилівки. Їх 
спрямують на закриття збору 
на тепловізор дня нашого зем-
ляка Олександра Мартиненка, 
який служить у військовій 
частині А7097.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У Решетилівці шукають таланти 
для проведення івенту «Літепло-2»

Незабаром за участі міс-
цевої талановитої молоді 
відбудеться культурний захід 
«Літепло», який організовує 
Решетилівська молодіжна рада 
«PROGRESS». Про наміри влаш-
тувати у Решетилівці культ-
івент молодіжка проанонсувала 
на своїй офіційній сторінці 
у мережі Фейсбук.

«Ми знову в пошуках музи-
кантів та поетів. За деталь-
ною інформацією писати 

нам у месенджер», — йдеться 
у повідомленні.

Вперше івент провели 22 
липня у центральному місь-
кому парку, на заході розважали 
присутніх музичними номе-
рами та поетичними творами. 
Тоді вдалося зібрати чотири 
тисячі гривень, які організа-
тори перерахували на потреби 
БФ «Повернись живим».

Віта ШАФОРОСТ

Вихованець Будинку дитячої 
та юнацької творчості завоював 
перемогу на всеукраїнському конкурсі

У червні місяці Український 
державний центр позашкільної 
освіти провів оцінку експона-
тів, представлених на Всеу-
країнську виставку-конкурс 
науково-технічної творчості 
учнівської молоді «Наш пошук 
і творчість — тобі, Україно!». 
Основними із завдань вистав-
ки-конкурсу є залучення 
учнівської молоді до різнома-
нітних напрямів науково-тех-
нічної творчості та підведення 
підсумків роботи технічних 
гуртів. На конкурс було подано 
337 робіт із 22 областей України 
та міста Києва. У всеукраїнській 
виставці-конкурсі взяла участь 
учнівська молодь загальноос-
вітніх навчальних закладів, 
ліцеїв, гімназій, позашкільних 

навчальних закладів та профе-
сійно технічних училищ.

У липні 2022 року члени 
журі Українського державного 
центру позашкільної освіти 
провели оцінку експонатів, 
представлених на виставку-кон-
курс, щоб визначити перемож-
ців. Вперше в цьому конкурсі 
свою доробку представив 
вихованець гуртка «Конструю-
вання радіоелектронних прила-
дів» Данило Рященко (керівник 
Григорій Яременко) Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Решетилівської міської ради. 
Його робота високо оцінена 
членами журі і посіла ІІ місце 
на всеукраїнському етапі.

Михайло ЧУБ

Вихованці художньої студії «Клякса» 
опановують мистецтво на воді

Для юних талантів із Решети-
лівської громади, які навчаються 
образотворчому мистецтву 
у арт-майстерні «Клякса», уже 
стали звичними виїзні заняття. 
Одним із таких стало заняття на 
воді, яке вдалося реалізувати 
за підтримки Решетилівського 
центру туризму. Діти не лише 
опановували мистецтво, а й 

спробували свої сили в освоєнні 
каяків та SUP-дошок.

«Ідея виникла, щоб ще 
більше привити любов до 
мистецтва і одночасно для 
відпрацювання навиків в роботі 
з натури. Перше заняття від-
булося ще 21 червня. Потім 
були щоденні замальовки — 
поїздки (відвідували різні 

куточки нашої Решетилівки). 
Загалом відбулося більше 20 
виїзних пленерних занять. 
Головне заняття, де зібрала 
різновікові групи арт-май-
стерні «Клякса» — це було 17 
серпня. Де ми поєднали не 
лише навчання, а й чудовий 
відпочинок, організований 
за підтримки Павла Мосієнка 
та його крутої команди «SUP 
Station.Resh». Також був пікнік 
та фотограф», — додає керівник 
арт-майстерні «Клякса» Тетяна 
Семенова.

За словами Тетяни Семено-
вої, уже цієї неділі, 21 серпня, 
організують черговий май-
стер-клас, який буде поєдну-
вати багато цікавинок: розпис 
брошки, ліплення для діток, 
відпочинок на каяках, фотозону 
та фотосесію, а також смачні 
частування.

Віта ШАФОРОСТ

У селі Малий Бакай відбувся 
благодійний ярмарок

У неділю, 14 серпня, у селі 
Малий Бакай влаштували бла-
годійний ярмарок, щоб зібрати 
кошти на підтримку ЗСУ. Зав-
дяки небайдужим жителям 
громади, які принесли на про-
даж сільськогосподарську про-
дукцію, солодощі, домашню 
випічку, квіти, дари ланів та 
садів, вдалося «наторгувати» 
понад 13 тисяч гривень.

Родзинкою ярмарку стали 
виступи юних талантів. Вбрані 
в традиційний український 
одяг юні україночки своїми 
віршами прославляли Укра-
їну та наших мужніх захис-
ників. Окрім цього, школярі 

підготували для військових 
обереги, які невдовзі переда-
дуть хлопцям на передову.

На ярмарку панувала осо-
блива атмосфера, яка властива 
незламному українському 
народу. Чимало відвідувачів 
були вбрані у вишиванки, 
у продажі були солодощі, 
виготовлені у традиційних 
кольорах  — блакитному та 
жовтому. Гармонійно вигля-
дав і декор ярмарку — його 
створили із вишитих рушників, 
квітів соняху та жовто-блакит-
них кульок.

Благодійні ярмарки стали 
для Решетилівщини уже 

традиційними. Дедалі частіше 
активні жителі влаштовують 
торги, щоб зібрати кошти 
на підтримку військових та 
допомогти нашим захисникам 
наближати перемогу.

Віта ШАФОРОСТ

ReLIFE FM і «Вінілосховище» організовують 
благодійний футбольний матч

Вже цієї неділі, 21 серпня, 
в рамках проекту Олександра 
Біленького «Вінілосховище», 
що виходить на ReLIFE FM, від-
будеться благодійний футболь-
ний матч на підтримку ЗСУ.

У спортивному протисто-
янні зустрінуться ФК «Віні-
лосховище», до складу якої 
входить незмінний ведучий 
радіопрограми за одно-
йменною назвою Олександр 
Біленький, а також гості 
його ефірів — очільник Опіш-
нянської ТГ Микола Різник, 
директор волейбольного клубу 
«Решетилівка» Сергій Котьман, 
п’ятиразовий чемпіон світу та 
чемпіон Європи з таїландського 
боксу, «золотий» призер Всес-
вітніх ігор-2022 Олег Прийма-
чов, а також голови Градизької 
та Великобудищанської гро-
мад Мирослав Носа і Микола 
Шаблій та інші.

Проти ФК «Вінілосховище» гра-
тиме команда «Збірна шоу-бізнесу» 
(Полтава). У складі зокрема: Влад 
Стеблівський — чемпіон «Ліги 
сміху», Андрій Діденко — учасник 
телепроекту «Голос країни», Артем 
Лоїк — відомий реп-виконавець.

Початок благодійного матчу 
о 15:00. Головна мета спортив-
но-доброчинного івенту зібрати 
якомога більше коштів на під-
тримку ЗСУ.

Місце проведення — стадіон 
«Колос», місто Решетилівка. 
Приходьте завчасно до початку 
матчу донатьте на підтримку 
наших захисників і станьте учас-
ником фотосесії та приймайте 
участь у лотереї. Організатори 
розіграють м’яч з автографами 
гравців та інші варті вашої 
уваги лоти.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Олександр КОЗУБСЬКИЙ: «Від приєднання 
до  КП „„Полтававодоканал“ виграє і Решетилівська 
міська територіальна громада, і наше підприємство»

Ми н ул о г о  т и ж н я 
в обласних ЗМІ з’яви-
лася інформація про те, 

що КП «Решетилівський водо-
канал» цієї осені приєднають 
до комунального підприємства 
Полтавської обласної ради 
«Полтававодоканал». За сло-
вами міського голови Оксани 
Дядюнової, на обслуговування 
обласного підприємства мають 
перейти і місто, і всі старостати, 
проте філія водоканалу у громаді 
лишиться. Детальніше про пере-
хід, роботу міського водоканалу 
в умовах повномасштабного 
вторгнення та проблеми, які 
вдасться вирішити таким 
приєднанням до обласного 
підприємства, і, власне, про 
саме рішення, ми й говорили 
із директором КП «Водоканал» 
Олександром Козубським.

Олександр Козубський:  
Рішення про приєднання 
нашого підприємства до КП 
ПОР «Полтававодоканал» було 
прийняте Решетилівською 
міською радою,— пояснює 
Олександр Юрійович. — При-
чина проста: підприємство 
в нас було маленьке, а у 2021 
році до нього приєдналися 
всі без винятку регіони місь-
кої територіальної громади. 
На сьогодні в обслуговуванні 
водоканалу 57 свердловин — 
це дуже багато. На баланс до 
нас ці свердловини потра-
пили в такому стані, як були, 
тобто збудованими свого часу 
за принципом «як-небудь 
і що-небудь».

— Тобто більшість із них 
на сьогодні потребують капі-
тального ремонту?

О. К. : Не стільки самі сверд-
ловини потребують капіталь-
ного ремонту. Хоча є й такі, для 
прикладу, в Ганжах. Йдеться 
про «легалізацію», дотримання 
вимог екологічного законодав-
ства, технічних норм тощо. Так, 
навколо кожної свердловини 
мають бути відведені зони 
санітарної охорони, свердло-
вини повинні бути огороджені. 
А вони майже всі без огорож. 
Інша проблема: встановлено 
занадто потужні насоси, а тому 
мережі часто не витриму-
ють сильного тиску. Облад-
нання потрібно замінити, 
а ви ж розумієте, що на таку 
кількість свердловин (насоси 
потрібно міняти на більш ніж 
50 відсотків свердловин) це 
великі кошти. Друге питання — 
техніки, точніше її відсутно-
сті. Тому часто виникають 
ситуації, коли в один і той же 
день в різних кінцях громади 
стаються пориви мереж, люди 
лишаються без води. А в водо-
каналу лише один екскаватор — 
не встигаємо з ремонтом на всі 
виклики і споживачі від того 
страждають. Наше ж головне 
завдання, щоб жителі громади 

були з водою безперебійно 
і щоб не було нарікань на нашу 
роботу. Для цього у будь-якому 
випадку потрібні кошти. На 
жаль, наше підприємство не 
може в необхідній кількості 
виділити фінансування. Бо 
наш прибуток залежить від 
тарифу й вище голови ми не 
стрибнемо. А «Полтававодока-
нал» — потужне підприємство. 
Думаю, що від цього приєд-
нання виграє і Решетилівська 
міська територіальна громада, 
і наше підприємство — буде на 
висоті. І думаю, що ми доб’є-
мося того, що наші мешканці 
не помічатимуть, що є таке 
підприємство, як водоканал.

— Тобто про водоканал зга-
дуватимуть лише тоді, коли 
потрібно буде заплатити за 
послуги?

О. К. : Так. Зараз гостро сто-
їть проблема з асенізаційним 
автомобілем, проте придбати 
його не можемо. Цій автівці 
вже більше 10 років, вона 
у підприємства одна. Майже 
через день ремонтуємо. Коли 
будемо у Полтававодоканалі 
у випадку, якщо асенізаційна 
машина поламається, на під-
міну під’їде інша. А так ми 
зараз сам-на-сам із проблемою. 
Оце така ситуація.

— Комунальне підприєм-
ство входить до складу облас-
ного водоканалу як філія? На 
скільки затягнеться період 
об’єднання?

О. К. : Зараз всі ці моменти 
обговорюються та узгоджу-
ються. Упевнений, що буде той 
варіант, який задовольнить 
усіх. Насамперед громаду, і, 
звісно ж, підприємство. Ми 
зараз проводимо інвента-
ризацію всього обладнання 
і майна разом із представни-
ками «Полтававодоканалу». 
Об’їжджаємо всі об’єкти, скла-
даємо відповідні документи. 
Далі буде засідання комісії, 
потім підприємство з усіма 
активами та пасивами буде 
передано на баланс обласної 
ради, а згодом — і до «Полта-
ваводоканалу». Важко спро-
гнозувати, якого саме числа 
буде передано підприємство. 
Адже життя йде і водоканал 
продовжує працювати без-
перервно. Ми проводимо 

платежі, виїздимо на аварійні 
виклики, виконуємо всі свої 
обов’язки.

— Дискусії щодо при-
єднання точилися давно: 
потрібно чи ні, хто виграє 
від приєднання. То виграє 
Решетилівка?

О. К. : Думаю, що громада 
виграє і завдання таке сто-
їть. Об’єднання підприємству 
додасть і в плані якості обслуго-
вування, бо буде на кого спер-
тися. Зараз ситуація така, що 
коли з ладу виходить те чи інше 
обладнання, хоч караул кричи, 
а тоді в нас буде головний офіс, 
який допомагатиме.

— Як працюється підпри-
ємству з початку повномасш-
табного вторгнення?

О. К. : Стало складніше 
з деяких питань. Зокрема, 
щодо оплати послуг. Ходило 
багато чуток, виступів різних 
«товаришів», які агітували 
не платити, мовляв, все спи-
шуть на війну. Не спишуть. 
От зараз на підприємство 
подав до господарського суду 
постачальник електроенергії 
у зв’язку з тим, що ми невчасно 
сплачуємо за електроенергію. 
Проблема виникла через те, 
що населення не платить за 
водопостачання. Тому маємо 
більше мільйона гривень боргу. 
Намагаємося донести людям 
інформацію, що потрібно за 
воду платити і борги ніхто 
не списуватиме. Бо можемо 
опинитися в ситуації, коли від-
ключать електроенергію і люди 
взагалі лишаться без води.

— Платежі різко впали?
О. К. : Так. Станом на 

1 лютого загальна заборго-
ваність підприємства сягала 
450 тисяч гривень. Борг виник 
після приєднання у 2021 році 
нових населених пунктів. Бо 
там не надто переймалися 
тим, що потрібно оформити 
дозвіл на спецкористу-
вання і заплатити за нього 
кошти. За обслуговування, 
за витоки води теж потрібно 
було платити. Ми також пла-
тимо екологічний податок, 
і податок за воду, а в населе-
них пунктах їх не платили, 
бо водопостачання фактично 
було в тіні. Кошти сплачували 
або фермеру, або місцевому 
підприємцю. З іншого боку 
це було й небезпечно. Адже 
до 2021 року в селах ніхто не 
контролював якість води. От 
через всі ці неплатежі ста-
ном на 1 лютого й виникла 
заборгованість. Ми працювали 
з людьми, вони вже почали 
оплачувати послуги. Проте 
після початку повномасш-
табного вторгнення платежі 
різко впали. І за місяць  — 
станом на 1 квітня — борг 
наріс більше, ніж у 2,5 рази. 

Зараз борг лишається, росте 
не дуже — на 5–7% щомісяця, 
проте росте.

У нас у 2021 році додалося 
більше 4 тисяч нових користу-
вачів. Ми їх фізично не могли 
всіх обійти, аби розібратися, 
хто споживач, а хто ні. Бо якщо 
у газовиків труба нагорі, елек-
трикам теж добре видно дроти, 
то водогони пролягають під 
землею. Коли зараз почали 
обходити двори і перевіряти 
договори на водопостачання, 
то виявляється, що частина 
споживачів сидять тихенько: 
договори не уклали, а водою 
користуються і копійки не 
платять. Коли виявляємо такі 
випадки, діємо в рамках чин-
ного законодавства, що перед-
бачає певні нарахування. Дехто 
говорить, мовляв, зараз війна, 
ви мені нічого не зробите. Так, 
війна, та це не час для того, 
щоб красти воду. Навпаки, ви 
повинні заплатити кошти, аби 
підприємство існувало й могло 
забезпечити вас якісною водою.

— Питання відсутності схем 
водогонів у селах теж не пере-
стало бути актуальним?

О. К. :На жаль, ні. Коли водо-
гони передавали сільські ради, 
то вказували — ось свердло-
вина, башта і надавали спи-
сок споживачів. А чи повний 
той список, чи ні — невідомо. 
Схеми водогонів не передали, 
бо їх узагалі немає. Тому водо-
гони по селах зараз знаходимо 
тоді, коли трапляються пориви. 
По-іншому не бачимо. Для 
прикладу, в Покровському 
старостаті водогін взагалі йде 
городами. У Лобачах так само. 
Щоб ліквідувати аварію, дове-
деться їхати по посадженому 
й ремонтувати. Іншого виходу 
немає. Свого часу шукали най-
легший і найкоротший шлях — 
клали труби через городи. Ну, 
й під час будівництва водогону 
ні проектних робіт не було, 
ніхто нічого не записував. 
Тож станом на сьогодні люди 
не знають, де лежить труба, 
в кого не запитай. І це теж 
проблема, яку потрібно вирі-
шувати. Говорив із головним 
архітектором, будемо брати 
генеральні плани тих насе-
лених пунктів, у яких вони є, 
і вносити всю інформацію про 
водогони, які виявляємо.

— Як у вас складається 
співпраця з міським головою?

О. К. : Міський голова Оксана 
Дядюнова нас прекрасно 
розуміє. І добре усвідомлює, 
якщо водоканалу немає і якщо 
у водоканалу виникає брак 
потрібних запчастин, то це 
проблеми не лише підпри-
ємства, а й мешканців гро-
мади. Оксана Анатоліївна 
підтримувала нас усі ці роки, 
міська влада допомагала, чим 
могла, проте ми ж прекрасно 
розуміємо, що на все коштів 
не вистачить. Тому виходили 
з положення, як могли. Працю-
ємо, проблем щодо співпраці 
у нас немає.

— Коли водоканал стане 
частиною обласного підпри-
ємства, які тарифи будуть 
у Решетилівці?

О. К. : До цифри не скажу, але 
це буде тариф, затверджений 
Національною комісією, що 
здійснює регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 
послуг (НКРЕКП). Там ситуація 
така: чим більше споживачів 
у підприємства, при одних 
і тих самих затратах, тариф 
буде меншим. Але все це вирі-
шуватиме НКРЕКП.

— У соцмережах періодично 
з’являються повідомлення 
про нібито погіршення якості 
води у мережі, навіть отру-
єння питної води в різних 
областях. При цьому укра-
їнцям наполегливо реко-
мендують зробити запаси 
води. Що б ви сказали на такі 
«попередження»?

О. К. : Це не що інше, як 
елементи інформаційно-пси-
хологічної спецоперації, спроба 
нагнати істерію і роздмухати 
паніку. Наше підприємство 
робить все, аби до свердловин 
та водонапірних башт не було 
доступу стороннім. Та й у селі 
люди зараз пильні — чужи-
нець не проскочить. Якість 
води контролюємо й постійно 
аналізуємо — проби щомісяця 
бере спеціалізована лаборато-
рія з Кобеляк. Всі показники 
решетилівської води в нормі, 
за винятком фтору  — його 
вміст, як і в Полтаві, завище-
ний. На жаль, на сьогодні не 
існує такого обладнання, яке 
б могло зменшити вміст цього 
елемента. Проте всі інші показ-
ники в межах норми. Так що 
не ведіться на фейки ворога. 

Настя ТОПОЛЯ

“Наше підприємство 
робить все, аби 
до свердловин та 
водонапірних башт 
не було доступу 
стороннім. Та й 
у селі люди зараз 
пильні — чужинець 
не проскочить.



6|18 серпня 2022 рОКУ #33(223) РешетилівщинаUAРешетилівщинаUA

ВІЙНА

Закінчилися аргументи — 
вмикайте ядерний терор

Російські нелюди відповіли 
на фактичний старт деокупації 
півдня України та Криму тради-
ційно ницими методами. Цього 
разу знову вдалися до обстрілів 
Запорізької АЕС. Нагадаємо, що 
йдеться про найбільшу атомну 
станцію в Європі. Російські оку-
панти захопили її ще 4 березня, 
розмістили на майданчику стан-
ції військову техніку та боєпри-
паси. А з 5 серпня загарбники 
постійно обстрілюють територію 
ЗАЕС, тримаючи в заручниках 
співробітників станції. Мину-
лого тижня внаслідок атаки 
на Запорізьку АЕС на одному 
з трьох працюючих енергоблоків 
спрацював аварійний захист — 
і тепер він відключений. Під 
час обстрілів також серйозно 
пошкоджені азотно-киснева 
станція, об’єднаний допоміж-
ний корпус, насосна станція 
господарсько-побутових стоків. 
А 14 серпня під час обстрілів 
Енергодара загинув працівник 
атомної станції, котрий саме 
вигулював собаку. Ще двоє 
мешканців міста енергетиків 
отримали поранення. У різних 
ЗМІ навіть з’явилася заява росій-
ського окупаційного гарнізону 
на ЗАЕС генерал-майора Валерія 
Васильєва про те, що на місці АЕС 
«буде або російська земля, або 
випалена пустеля». Щоправда, ця 
інформація виявилася фейком, 
проте це не вплинуло на реакцію 
світової спільноти: ЄС та ЄС та 
42 країни НАТО закликали росію 
негайно вивести свої війська із 
Запорізької АЕС і всієї України. 

В заяві також засуджується вико-
ристання росією дезінформації 
в її спробах виправдати свої 
незаконні дії в Україні.

«Міжнародна спільнота при-
тягне росію до відповідальності 
за її агресію, і росія має поне-
сти повне покарання за свої 
протиправні дії в Україні», — 
зазначається у документі.

МАГАТЕ вимагає від росіян 
пустити на станцію в Енергодарі 
своїх експертів, а цього поне-
ділка генсек ООН мав розмову 
з міністром оборони рф шойгу. 
Та росіянам, мов об стінку горо-
хом. Вони навпаки намагаються 
приєднати потужності ЗАЕС до 
енергетичних систем власної 
країни. Щоправда, безрезуль-
татно, бо після спроб приєднання 
у Запорізькій області почали 
падати «втомлені» ЛЕП-опори.

«Будь-який радіаційний 
інцидент на Запорізькій АЕС 
може стати ударом по багатьох 
країнах. Усе залежить лише від 
напрямку й сили вітру, — про-
коментував Президент Укра-
їни. — Потрібно переходити від 
обговорень і закликів до нових 
жорстких санкцій проти Росії, 
проти «Росатома» та всієї атом-
ної галузі держави-терориста. 
Світ багато десятиліть боровся 
за належний контроль над усіма 
діями з ядерними матеріалами 
та радіаційну безпеку. І якщо 
зараз світу не вистачає сили 
й рішучості, щоб захистити одну 
атомну станцію, то це означає, 
що світ програє. Ще є шанс не 
допустити цього програшу».

Оксамитовий 
сезон  
накрився 
бавовною

Українські військові тради-
ційно не відкривають секрети 
успішної «бавовни» в Криму, 
тобто з якої зброї було нане-
сено ті удари. Аналітики 
InformNapalm припускають, 
що ударів було завдано двома 
ракетами ATACMS, запуще-
них з установки M270 MLRS. 
Видання The New York Times, 
повідомляючи про удари по 
Криму, зауважило, що їх було 
нанесено, швидше за все, 
зброєю українського виробни-
цтва. Є версії, що це ювелірна 
робота українських Сил спеці-
альних операцій. Як би там не 
було, та наші котики із ЗСУ вже 
вкотре зруйнували російську 
військову міфотворчість. Цього 
разу — про неприступність та 
захищеність Криму. А заодно 
й завершили туристичний сезон 

на Кримському півострові: окса-
митовий сезон тут накрився 
бавовною. Бо відпочивальники 
відреагували на вибухи мит-
тєво: накивали з півострова 
п’ятами так, що влаштували 
затори на Кримському мосту. 
Додому, «в Сизрань» помчали 
навіть «понаїхавші» з росії: ті 
самі, що безсоромно обживали 
квартири та будинки українців, 
які вимушені були 8 років тому 
втікати з рідних домівок від 
окупаційної влади, та помеш-
кання киримли, яких рашисти 
кидали за грати як політичних 
в’язнів. А тепер «душевність» 
закінчилася, Крим — це Укра-
їна, дитинко, а тому пляжний 
сезон ЗСУ завершують тут тоді, 
коли вважають за потрібне. Бо, 
як слушно зауважив у своєму 
відеозверненні Володимир 

Зеленський, «ця російська 
війна проти України та проти 
всієї вільної Європи почалася 
з Криму і має закінчитися Кри-
мом — його звільненням». До 
слова, президент вже підписав 
указ про створення Координаці-
йної ради з питань деокупації 
та реінтеграції Криму.

Українці відреагували на 
події в Криму у звичній іроніч-
но-саркатистичній манерів, 
закидавши Інтернет-мережу 
гострими мемасиками та 
смішними жартами. Для при-
кладу, головнокомандувачу ЗСУ 
генералу Валерію Залужному 
з цієї нагоди пропонували замо-
вити на радіо пісню «Хто, як 
не ти, спалиш мости». А ще 
рекомендували приготуватися 
Кримському мосту, бо той же 
Антонівський на Херсонщині — 
все, не проїзний остаточно. 
«Втомився» і вийшов з ладу 
й сусідній залізничний та міст 
поблизу Каховської ГЕС.

До слова, у вівторок 
16 серпня «бавовна» в Криму 
трапилася ще одразу в двох 
місцях — на складі боєприпасів 
біля Джанкою, та на аеродромі 
поблизу Сімферополя.

Після анексії Криму 
навесні 2014 року росія 
перетворила мирний 

півострів на озброєну до зубів 
військову базу. Знамениті пляжі 
Південного берега затягли колю-
чою проволокою військових 
об’єктів, напхали півострів 
зброєю, заселили російськими 
вояками та фсб-шниками. 
Російська пропаганда гордо роз-
повідала про те, що Кримський 
півострів охороняється не гірше 
за сам кремль, там найсучасніше 
ППО, а тому навіть миша не 
проскоче і горобець не про-
летить, щоб не потрапити на 
радар чи у приціл «надсучас-
них» комплексів РСЗО. Проте 
минулого тижня російська байка 
«про фуфайки» луснула, мов 
мильна бульбашка — 9 серпня 
у Крим прилетіло. Потужні 
вибухи пролунали на одній 
із найбільших рашистських 
військових авіабаз «Саки», що 
у селищі Новофедорівка й за 
300 кілометрів від українських 

бойових позицій. Вибухи були 
такої сили, що їх видно було 
за декілька кілометрів на пля-
жах. У будинках, що за кілометр 
від аеродрому, вилітали вікна 
й двері, у багатоповерхівках 
зносило з фасадів балкони. 
Ну, а російське міноборони 
традиційно вішало локшину 
на вуха цивільним, мовляв, це 
просто нещасний випадок — 
здетонували боєприпаси, які, 
схоже, розімліли на літньому 
кримському сонці. Версія 
пропагандистів  — необе-
режне поводження з вогнем 
і легендарне російське головотя-
пство. Навіть наш горе-земляк 
Кива виліз, розповідаючи 
в соцмережах, що жоден літак 
не постраждав.

Українське Міноборони 
охоче продемонструвало, що 
«падати на мороз» та «прикида-
тися шлангом» може не гірше 
за окупантів, іронічно відреагу-
вавши на вибухи поблизу Сак 
наступним повідомленням: 

«Міноборони України не може 
встановити причину займання, 
однак вкотре нагадує про пра-
вила пожежної безпеки та забо-
рону куріння у невстановлених 
місцях. Факт пожежі може бути 
використаний країною-теро-
ристом в інформаційній війні. 
Не виключаємо, що окупанти 
„випадково“ знайдуть якісь 
характерні „шеврон“, „візи-
тівку“ чи навіть „ДНК“. Прина-
гідно звертаємо увагу, що одяг 
з бавовни дуже гігієнічний».

Жарти жартами, проте удар 
по аеродрому, де базувався 43-ій 
авіаполк рашистів (той самий, 
що здійснював нальоти та бом-
бардування Запоріжжя, Одеси та 
Миколаєва), був справді нищів-
ний. За різними даними там 
було знищено 8 Су-27, 4 Су-30СМ, 
5 Су-24, 6 Мі-8 та 1 Іл-20. Загальна 
вартість знищеної авіатехніки 
може сягати 380 мільйонів 
доларів. За інформацією CNN 
це найбільша втрата авіації рф 
з часів Другої світової війни.

Чарівники із ЗСУ й тролі з Міноборони, або 
«Хто, як не ти, спалиш мости» і як завершити 
оксамитовий сезон в українському Криму
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Про хліб, продрезерв і прийдешній опалювальний сезон

Нині запеклі бої тривають 
не лише на півден-
ному напрямку, а й на 

Донбасі. 7 серпня тут було ого-
лошено обов’язкову евакуацію. 
Частину вимушено перемі-
щених осіб планує прийняти 
і тилова Полтавщина. Про це, 
зокрема, йшлося на засіданні 
Полтавської обласної асоціації 
органів місцевого самовряду-
вання — першого з моменту 
повномасштабного втор-
гнення. На зустріч до Полтави 
з’їхалися керівники усіх громад 
області. Як зауважив очільник 
Асоціації, голова Полтавської 
обласної ради Олександр 
Біленький, говорили не лише 
про біженців, а й про органі-
зацію безпечного освітнього 
процесу в громадах, прийдеш-
ній опалювальний сезон та 
формування продрезерву.

«Обласний продовольчий 
резерв сформований. Водночас 
кожна громада повинна мати 
свій продовольчий резерв, адже 
в умовах війни ризиків дуже 
багато. Ми повинні звикати 
до нових реалій і чітко розу-
міти потреби жителів області 

та майже 200 тисяч людей, 
які вимушено покинули свої 
домівки і тимчасово мешкають 
на Полтавщині, — прокоменту-
вав Олександр Юрійович. — При-
йдешній опалювальний сезон 
однозначно буде нелегким, — 
про це теж говорили на загаль-
них зборах обласної асоціації 
органів місцевого самовряду-
вання. Ворог підступно знищує 
на території України котельні та 
тепломережі. Тому обласна влада 
вже нині готується до різних 
сценаріїв: 100 млн грн закладені 
в обласному бюджеті на випадок 
форс-мажорних ситуацій у цій 
сфері. Тепло в оселях в холодну 
пору — частина обороноздатно-
сті всієї держави».

«На сьогодні 65% котелень 
і мереж регіону підготовлені 
до зими, — зауважує голова 
ПОВА Дмитро Лунін.  — 
Йдемо за графіком. Про-
блемне питання — опалення 
в Кременчуці, але держава, 
область і місто мають чіткий 
план. Разом ми впораємося. 
Другий виклик — розміщення 
нових переселенців. Готує-
мося прийняти людей із 

Донеччини, де через знищену 
інфраструктуру не буде тепла. 
Маємо забезпечити гідний 
прихисток евакуйованим. 
І в цьому питанні обласна 
адміністрація, обласна рада 
і громади — це партнери».

Вітчизняні аграрії теж про-
довжують формувати стратегіч-
ний продуктовий запас країни. 

Вже зібрано 20,8 млн тонн зер-
нових. На Полтавщині аграрії 
намолотили 1,2 мільйона тонн 
зерна нового врожаю. Ранні зер-
нові й зернобобові вже зібрали 
на 80% площ — а це 296 тис. га. 
Пшениці намолотили 910 тис. 
тонн, ячменю — 270 тис. тонн, 
гороху — 20 тис. тонн, жита — 11 
тис. тонн. Ріпаку зібрали 61 тис. 

тонн. Тож цієї непростої зими 
будемо з хлібом і з теплом. Спо-
діваємося, що і в безпеці. А тут 
вже всі сподівання на наших 
дорогих котів із ЗСУ, в яких 
віримо, за яких молимося і яких 
підтримуємо донатами. Бо 
кожна гривня — важлива!

Настя ТОПОЛЯ

Світова підтримка України  
і останній підлабузник путіна

Путін нещодавно на «міжна-
родному» форумі «Армія-2022» 
фантазував з приводу між-
народної підтримки й сили 
новітньої російської зброї, 
яку у вологих мріях кремлів-
ського діда в росії купує увесь 
світ. Ну, якщо міжнародна 
підтримка — то візит лідерів 
найбідніших африканських 
країн, то най буде. Тут бун-
керний дід, схоже, таки поїхав 
трохи дахом. Бо підтримка 
ця геть зовсім не співмірна. 
У нашому випадку цей спи-
сок вражаючий  — у ньому 
монархи, спортсмени, моделі, 
музиканти, письменники 
і режисери. Фактично — увесь 
цвіт світової культури. Чого 
варта підтримка «залізного» 
Арнольда Шварценегера, 
котрий закликав ЄС не купу-
вати російські газ із нафтою 
і не фінансувати вбивство 
українців.

Ч и м а л о  з н ам е н ит о -
стей стали амбасадорами 

глобальної  ініціативи 
United24, що допомагає зби-
рати кошти для України за 
трьома напрямками: оборона 
та розмінування, гуманітарна 
і медична допомога та відбу-
дова України. Цього тижня 
Київ відвідали відразу дві 
голівудські зірки. Спочатку до 
столиці прибула акторка Джес-
сіка Честейн, котра не лише 
спілкувалася із Зеленським, 
а й відвідала дитячу лікарню 
«Охматидит» та онкохворих 
малюків. Наступним став візит 
«напарника» Росомахи, актора 
Лієва Шрайбера. У нього дідусь 
родом з України. Сам Лієм на 
початку війни був помічений 
як волонтер благодійної орга-
нізації World Central Kitchen 
на кордоні в польському 
Перемишлі, де він готував 
борщ для біженців з України. 
Актор також побував у Львові, 
а в ефірі американського шоу 
Morning Joe поділився вра-
женнями: «Коли я опинився 

всередині України, для мене 
було неймовірно побачити 
неймовірну стійкість та муж-
ність українців. Я вважаю, що 
Путін зробив свою найбільшу 
помилку». Тепер Лієв прибув 
до Києва вже в якості амбаса-
дора United24.

Запитаєте, а що там у русні? 
Схоже на те, що у володимира 
володимировича лишився чи 
не єдиний друг, який не назвав 
його напад на Україну боже-
віллям. І схоже на те, що друг 
цей так само погано дружить 
зі здоровим глуздом. Йдеться 
про колись популярного актора 
бойовиків та режисера Сті-
вена Сігала. Його слава давно 
минула, а тут в нагоді стали 
кремлівські гроші. Минулого 
тижня цей дядько засвітився 
у таборі в Оленівці, де рашисти 
вбили українських полоне-
них захисників «Азову»  — 
актор-путініст нібито знімає 
документальний фільм про 
війну. Питань про те, на чиї 
гроші і з якими наративами, 
навіть не виникає.

Як росіянам візи  
і «вікно в Європу» закривають

Окрім посилення санкцій 
щодо російських компаній, 
Володимир Зеленський 
минулого тижня зробив заяву, 
від якої пригоріло навіть 
у російських псевдо-лібера-
лів. А український президент 
всього лише закликав Захід 
заборонити в’їзд росіянам, 
аби ті відчули на власній 
шкурі відповідальність за 
війну, яку веде проти Укра-
їни їхня держава. Та і що їм 
робити на «загниваючому 
Заході», який вони так нена-
видять? Ох і пригоріло ж на 
мокшанських болотах від цієї 
заяви! Бомбонуло навіть тих, 
хто втік подалі від кремля 
і в «білій еміграції» нової 
доби рвав на грудях сорочку 
і розповідав, що вони за Укра-
їну і проти путіна. Публіцист 
Олександр Нєвзоров почав 
розповідати про те, що йому 
не вперше «схрещувати шаблі 
з президентами», натякаючи 
на Зеленського. Ресторатор 
і бізнесмен Євген Чичваркін 
зголосився бути посередни-
ком у перемовинах із ним.

Тим часом Естонія та Фін-
ляндія першими підтримали 
ідею не видавати росіянам 
туристичні візи. Естонці 
пішли навіть далі  — вирі-
шили закрити в’їзд до своєї 
країни росіянам із чинними 
шенгенськими візами, які 
самі ж їм видавали. Прем’єрка 
Естонії Кая Каллас заявила: 
«Відвідування Європи — це 
привілей», натякаючи, що 
росіяни на нього не заслу-
говують. В Естонії, до слова, 
з рашистами не церемоняться. 

Вийшов на акцію з російським 
прапором чи плакатом на 
підтримку війни в Україні — 
пакуй валізу й чимчикуй на 
історичну батьківщину до 
ведмедів. Днями в Таллінні 
поліція зняла з потяга 
і видворила «на родіну» двох 
співробітників російського 
видання «Известия», котрі 
прикидалися туристами.

Минулого тижня сейм 
Латвії визнав росію держа-
вою-спонсором тероризму. 
У заяві парламенту також 
є заклик до країн ЄС негайно 
призупинити видачу турис-
тичних і в’їзних віз громадя-
нам росії та білорусі. Такий 
же крок  — визнання росії 
країною-терористом — ще 
в травні зробив сейм Литви.

Балтійці взагалі дають 
рашистам смачно прику-
рити і принижують «вєлікую 
расію», як тільки можуть. 
Днями Естонія та Фінляндія 
домовилися об’єднати бере-
гову оборону після вступу 
останньої до НАТО. Про це 
заявив міністр оборони Есто-
нії Ханно Певкур. Фактично 
фіни з естонцями замурували 
росіянцям вікно до Європи, 
яке так старанно рубав цар 
Петро, закривши вихід до 
Балтійського моря для росій-
ських військових кораблів. Як 
то кажуть, велком у болото.
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Борці за волю України — брати Ярошенки
Сьогодні у рубриці «Ретроспектива» ми 
розповімо вам про наших трьох земляків — 
братів Ярошенків, які походили з козацького 
роду і героїчно боролися за волю та 
незалежність України в період Української 
революції 1917–1921 років.

Старший із трьох бра-
тів  — Іван народився 
28 серпня 1888 року 

у козацькій родині на хуторі 
Ярошенки Братешківської 
волості (нині Решетилівська 
ОТГ) Полтавського повіту 
Полтавської губернії. Він був 
професійним військовим — 
козаком кулеметної ватаги, 
бунчужним гарматної сотні 
полку Чорних запорожців, мав 
звання хорунжого (за іншими 
даними, поручника — прим. 
авт.). На жаль, даних про 
видатного земляка зберіглося 
не дуже багато — у Curiculum 
vitae (стислий опис біографічних 
даних, набутих кваліфікацій 
та професійних звичок, один 
з основних документів при 
поданні на вакантне місце 
роботи, стажування чи нав-
чання — прим. авт.) знаходимо 
такі автобіографічні дані:

«В 1902 році закінчив 
2-х класову міністерську школу. 

У 1906 році закінчив Андрі-
ївську сільськогосподарську 
школу (Кобеляцький повіт), 
організовану Полтавським 
губерніяльним земством. 
Після чого вів домашнє госпо-
дарство, де було показове поле 
під моїм доглядом і доглядом 
місцевого агронома. В 1909 
році був призваний на вій-
ськову службу. Повернувся 
в 1913 році і займався госпо-
дарством. У 1918 році був слу-
хачем Вищих кооперативних 
курсів у Києві, які не закінчив 
завдяки наступу москалів на 
місто. Вступив до української 
армії. Поручник Армії УНР із 
старшинством від 12 лютого 
1921 року. З 11 червня 1920 
року — молодший старшина 
кінної батареї полку Чорних 
запорожців. Учасник Зимо-
вого походу. В травні 1922 
році перебував у Запорізькій 
артилерійській бригаді. 27 
травня 1922 року — Стрілково».

Відомо, що Іван Яро-
шенко подавав документи до 
винарсько-овочевої школи 
в Мельнику, а потім вони опи-
нилися в Український госпо-
дарській академії в Полєбрадах 
(Чехословаччина). Проте туди 
нашого земляка не прийняли — 
значився як «спізнений». У 
«Списку Лицарів Залізного 
хреста» знаходимо відомості, 
що Іванові Ярошенку було вру-
чено Залізний хрест №768. На 
жаль, дата і обставини смерті, 
як і місце поховання Івана Яро-
шенка, невідомі.

Середній брат  — Ілько 
(Юлько) народився 20 липня 
1890 року на тому ж хуторі 
Ярошенки. Військовий, козак 
ординарної чоти (військовий 

підрозділ рівнозначний взводу — 
прим. авт.) полку Чорних запо-
рожців, мав звання — поручник 
Армії УНР.

У Curiculum vitae Ілька 
Ярошенка зазначено, що він 
«У 1905 році скінчив 2-класову 
міністерську школу. Закінчив 
сільськогосподарські курси при 
Андріївській с/г школі (Кобе-
ляцький повіт), організованій 
Полтавським губерніяльним 
земством. Під час Світової війни 
був мобілізований. Закінчив 
2-гу Московську школу прапо-
рщиків. У 1918 році вступив до 
української армії. Поручник 
Армії УНР із старшинством від 
20 жовтня 1917 року. З 5 грудня 
1919 року — в полку Чорних 
запорожців. Учасник зимового 
походу, орден Залізного хре-
ста № 868. В травні 1922 році 
перебував у 4-му Кармелюць-
кому курені. 12 травня 1922 
році — Стрілково». Так само 
як і брат, подавав документи 
до винарсько-овочевої школи 
в Мельнику, але також не був 
прийнятий. Дата смерті та 
місце поховання Ілька Яро-
шенка невідомі.

Наймолодший із братів — 
Остап народився 20 лютого 1893 
року, там де і старші брати. 
Сотник Армії УНР, член УЦР. 
В Описі життя зазначав: «Я, 
син козака Полтавського повіту 
і губернії, народився 20 лютого 
1893 року. В 1913 році скінчив 
Полтавську реальну школу і того 
ж року вступив до Інституту 
інженерів шляхів сполучення 

імені Олександра I в Петербурзі. 
В 1916 році пішов до військової 
школи, яку скінчив у березні 
1917 року. Спочатку служив 
у сибірських частинах, потім 
на Українському фронті в 6-му 
корпусі. Під час 3-го з’їзду був 
обраний членом Української 
Центральної Ради. По приході 
німців в Україну добровільно 
пішов в Запорозький полк 
полковника Болбочана, потім 
у Запорозький корпус, в якому 
служив до інтернування. У 1920 
році — Запорозька дивізія. Учас-
ник 1-го Зимового походу. Шлюб 
узяв у 1920 році. Дружина Олена 
за Зимовий похід нагороджена 
Залізним Хрестом. Яко медичка 
виконувала обов’язки помічника 
лікаря. В українському війську із 
самого початку було нас п’ятеро 
братів, два забито більшовиками 
і троє на еміграції. Зараз раху-
юсь студентом інженерного від-
ділу Варшавського університету, 
але брак матеріальних засобів 
не дає можливості здавати 
заліки. Умовно прийнятий на 
старший курс, зараз самостійно 
роблю землемірні роботи. 28 
липня 1924 року — Луков на 
Люблінщині».

Подав документи на інженер-
ний відділ УГА в Подєбрадах, 
але дістав відмову з огляду на 
перевищення вікового цензу. 
Був нагороджений, як і дружина 
Олена Ярошенко, Хрестом 
Симона Петлюри. Подальша 
доля Остапа та Олени Ярошен-
ків невідомі…

Юрій КІСІЛЬ
Відзнака «Залізний хрест» — одна з нагород часів української визвольної війни 1917—1921 років.  
Водночас — це єдина бойова відзнака Армії УНР. Її повна назва: «Залізний хрест за зимовий похід і бої».

Жителів та гостей Решетилівки запрошують 
на майстер-класи зі створення браслетів-оберегів

Н а п р и к і н ц і  в е с н и 
у  Ре ш е т ил і в с ь к і й  Ц М Б 
ім. О. М. Дмитренка організували 
цікавий івент з виготовлення 
патріотичних браслетів та ігра-
шок для українських бійців. 
До майстер-класу долучилось 
кілька десятків бажаючих, серед 
яких були маленькі мешканці 
нашого міста й вимушені пере-
селенці. Така ініціатива триває 
вже кілька місяців, а виготовлені 
прикраси передають, як обереги 
на передову.

Наразі гостей та жите-
лів Решетилівки запро-
шують доєднатися до 
виготовлення патріотичних 

браслетів-оберегів, які щотижня 
створюють у бібліотеці. Май-
стер-класи проводять щочет-
верга о 14-й годині.

Ці активності набирають 
«обертів», тому для того щоб 

потрапити на заняття, необ-
хідно записатися заздалегідь. 
Долучитись до плетіння різних 
цікавинок можуть усі бажа-
ючі — дорослі, маленькі міські 
жителі та діти-переселенці. 
Також малеча пише невеликі 
записки з теплими побажан-
нями для наших захисників. 
Метою серії майстер-класів 
є висловлення вдячності за 
відвагу воїнам, що боронять 
нас від окупантів. 

Детальну інформацію можна 
дізнатися за номером теле-
фону: 099-252-31-21.

Михайло ЧУБ

У Решетилівці скасували 
спортивну естафету

У суботу, 13 серпня, 
у місті мала проходити двохе-
тапна спортивна естафета 
з орієнтування. Але невдовзі 
організатори повідомили, 
що захід скасовано. Для того, 
щоб дізнатися більше інфор-
мації про спортивні заходи чи 
тренування, які планують на 
території громади, необхідно 
звертатися до Решетилівського 
центру туризму.

Нагадаємо, що за час війни 
Решетилівський центр туризму 
став своєрідним майданчи-
ком для спортивних подій 
у Решетилівці. За підтримки 

керівника Павла Мосієнка 
та вихованців-ентузіастів 
у місті проходили відкриті 
тренування із орієнтування, 
був розгорнутий мотузковий 
парк для дітей, які вимушено 
переїхали до нашої громади, 
учасники літніх клубів при 
навчальних закладах також 
спробували свої сили у нових 
видах спорту. А до кінця літа 
щочетверга учнівська молодь 
може займатися скелелазінням 
під пильним наглядом досвід-
чених скелелазів.

Віктор БІЛОКІНЬ
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Юлія ІВАНЕНКО: «Мені дуже 
важливо бути для когось корисною 
і поділитися тим, що вмію»

Допитлива лобачівська 
малеча уважно стежить за 
кожним рухом пані Юлі. Беш-
кетники на її майстер-класі 
тамують подих, спостерігаючи, 
як у вправних руках майстрині 
шматок м’якої вовни перетворю-
ється на ідеальної форми бусину, 
огортає мочалкою запашне мило 
чи випурхує з долонь чудернаць-
кою квіткою. Вони повторюють 
за наставницею кожен рух, а та, 
коли квітка не зовсім вдається, 
заспокоює, мовляв у природі 
є стільки незвіданих рослин, 
що ця цілком може бути однією 
з тих, ще не відкритих людством 
квіток. Ці заняття для сільської 
малечі — нагода освоїти мис-
тецтво валяння і забути про 
війну, а для майстрині Юлії 
Іваненко з Харкова — її персо-
нальні сеанси арт-терапії та 
своєрідне «дякую» громаді за 
гостинний прийом.

Як економіст митця 
до капців довів

Освоїти валяння і «малю-
вати» голкою та вовною на 
вже готових виробах може 
кожен, навіть не художник — 
переконана Юлія Іваненко. 
Вона — яскравий тому при-
клад. Зауважує, що малювати 
не вміє, натомість має еко-
номічну освіту й майже все 
життя займалася в рідному 
Харкові підприємництвом. 
У відсутність хисту важко 
повірити, коли дивишся на її 
валяні капці — із чудернаць-
кими котячими мордочками, 
з тендітними квіточками 
чи апетитними лимонами. 
Від кожної пари віє теплом 
домашнього затишку, особли-
вою родинною атмосферою, 
домом, де у кожного члена 
родини є своя пара м’яких 
капців, у яких ніколи не мерз-
нуть ніжки.

Валянням пані Юля 
зайнялася, аби якось вбити 
вільний час, якого з’яви-
лося забагато після від’їзду 
з дому доньки. Зізнається, 
що в’язала й вишивала ще зі 
школи, як і більшість дівчат. 
Та на рукоділля часу браку-
вало у насиченому подіями 
родинному житті. А потім 
якось швидко виросла її 
маленька доня. Замість Хар-
кова, де не бракує вишів, 
Даша обрала університет 
у столиці — й полинула до 
Києва з сімейного гніздечка. 
«У мене звільнилася купа 
часу, бо до того возила доньку 
до школи, що знаходилася 
далеко від дому, на гуртки, 
тренування, бо дитина спор-
том займалася, — розповідає 
жінка. — То першу половину 
дня була зайнята роботою, іншу 

половину — дитиною. А тут 
дитина виросла і мені дове-
лося шукати собі заняття, бо 
не могла без діла сидіти. Отак 
потроху зацікавилася ремес-
лами, коли побачила валяні 
валянки та капці». Сходила на 
майстер-класи, освоїли різні 
техніки валяння — і ось вже 
сім років, як пані Юля зробила 
валяння та прядіння справою 
свого життя, відкрила власний 
інтернет-магазин.

Замовники у майстрині — 
зі всього світу. Окрім того 
що продавала власні 
вироби, Юлія Іваненко ще 
й мандрувала країною та 
влаштовувала авторські 
майстер-класи. За ці роки 
що вона тільки з вовни 
не валяла  — і рукавички, 
і шапки, жилети й навіть 
сукні. Проте над польотом 
творчості митця гору взяв 
прагматичний розум еко-
номіста. Бо валяні сукні — 
це красиво й витончено, 
проте зрозуміють не всі. 
Тож Юля зупинилася на 
капцях: вжиткова річ, яка 
потрібна в кожній оселі, 
а тому буде продаватися. 
Раніше й валянки виготов-
ляла. Зауважує, що валяні 
валянки — взуття неймовірно 
практичне, зручне й тепле. 
Майстриня сама не одну 
зиму вибігала у таких от 
валяночках, робила їх для 
мами і для похресниці. 
Проте задоволення це 
не з дешевих й далеко не 
кожна людина може собі 
дозволити пару авторських 
валянок, тим більше зараз. 
«Ручна робота в світі дуже 
високо цінується, а зроблене 
в Україні — й поготів. Нині 
Україна  — це бренд. Та 
страшно сказати, якою ціною 
дається нам цей бренд і ця 

світова відомість», — сумно 
констатує факт майстриня.

«Провели у дорозі 
5 діб, ночували 
в автівках»

З рідного Харкова Юлі 
з родиною довелося втікати 
на 8-й день повномасштабної 
війни. Жінка говорить гарною 
українською, вибачається, що 
ще недосконало володіє мовою 
і робить помилки. Проте, коли 
згадує про пережиті жахіття, 
обстріли Харкова, мимоволі 
переходить на російську, а в 
голосі бринять сльози. «У той 
перший ранок не знала, що 
взагалі робити, металася по 
квартирі. Найбільш зібраною 
виявилася 25-річна донька. 
Вона сіла в машину і поїхала 
на заправку, простояла в черзі 
півтори години, але запра-
вила авто. Повернулася, 
взяла мене за руку: «Мамо, 
пішли в магазин». Вистояли 
в супермаркеті три години за 
тими продуктами, що ще лиша-
лися. Тиснява була шалена», — 
згадує Юля Іваненко.

Юлині батьки разом із 
сестрою намагалися виїхали 
з міста, що обстрілювали, тричі. 
Першого разу — вранці 24-го 
лютого. Та доїхали до Мерефи, 
простояли 4 години у заторі 
й після того, як низько над 
автівками промчала ворожа 
ракета, повернулися в місто. За 
3–4 дні була наступна спроба, 
теж невдала: повернулися 
в харківське метро, рятуючись 
від обстрілів. Увесь цей час 
Юлині рідні фактично жили 
в метро. Вранці третього 
березня вся родина кіль-
кома автівками таки рушила 
з Харкова, коли місто почали 

тероризувати російські винищу-
вачі. Їхали через Холодну гору, 
навколо — розбиті будинки. 
Далі на захід — по київській 
трасі, повз невеликий спор-
тивний аеродром «Коротич». 
Його теж розбомбили через дві 
години після того, як пані Юля 
з родиною минули аеродром. 
«Пронесло», — коротко види-
хає жінка. Відчуття липкого 
страху не полишало ні на мить. 
У Полтаві, до котрої в заторі 
добиралися цілий день, не 
затрималися на ночівлю, бо 
коли в’їхали в місто, по радіо 
передали сигнал повітряної 
тривоги — і нажахані харків’яни 
помчали далі вглиб країни, 
подалі від завивання сирен, 
в безпеку. «Отак провели у дорозі 
5 діб, ночували в автівках. Їхали 
в різних машинах, навіть не було 
змоги зупинитися, обговорити 
ситуацію в сімейному колі, бо 
тисли на газ, аби швидше втекти 
від війни. Хоча більше часу все 
таки простояли в заторах», — 
розповідає Юля. Зауважує, що 
зупинилися в садибі поблизу 
Славського Львівської області. 
Думали, перепочити тиждень 
й рухатися ближче до кордону, 
проте залишилися в Україні 
і знайшли прихисток у Карпатах 
на три місяці. Пані Юлю запро-
шували колеги-майстри — до 
Канади, Німеччини, Італії, 
Латвії. Обіцяли надати не лише 
притулок, а й виділити місце 
в майстерні, забезпечити мате-
ріалами та знайти клієнтів 
на перших порах, аби лише 
творила. Проте кликали саму, 
а вона не могла лишити родину.

З Харкова взяли 
прядку, ткацький 
верстат і кота

Там, у Карпатах, жінка знову 
взялася за вовну. Після місяця 
постійного читання новин 
взяти себе в руки допомогли 
колеги-майстрині з України та 
із-за кордону: прислали безко-
штовно вовни. Бо коли їхали 
з Харкова, майже нічого не 
взяла з собою — лише прядку, 
ткацький верстат і кота. 
«Почала виставляти пости 
в соцмережах: „Люди добрі, 
зробіть замовлення, бо вам 
точно дуже потрібні капці“, — 
говорить Юля. — Нам не було 
за що жити: донька, я, чоловік, 
наші з ним батьки — всі лиши-
лися без роботи. У перші тижні 
взагалі ніякої допомоги не 
було, а потрібно ж було за щось 
жити. Добре, якщо в когось 
були заощадження, а ми до 
форс-мажору не готувалися».

У садибі, де знайшла при-
хисток пані Юля з родиною, 
мешкало чимало переселенців. 
Дівчата захоплено спостері-
гали, як жінка валяє з вовни 
капці. Почали й собі напрошува-
тися на майстер-клас. У нагоді 
стало незвичне замовлення від 
однієї із закордонних клієнток 
Юлі. Жінка на ім’я Мередіт спла-
тила майстрині за дві пари 
капців, але з умовою, що їх Юля 
віддасть тим своїм землякам, 

кому вони найбільше потрібні. 
«Я вирішила, що замість того, 
аби віддати готові капці, навчу 
дівчат їх робити — дати не рибу, 
а вудку. Кілька жінок зголоси-
лися на навчання. За кошти 
замовниці придбала необхідні 
матеріали — і учениці з них 
зробили по першій парі капців. 
Процес пішов — у дівчат з’яви-
лися власні замовники, нині 
вони мають змогу заробити собі 
копійку на життя», — розповідає 
наша героїня.

«Мені важливо бути 
для когось корисною 
і поділитися тим, 
що вмію»

Теплі капці допомагають 
триматися і Юлиній родині. Як 
і раніше, майстриня відправ-
ляє свої вироби, аби зігріти 
ніжки українцям, і замовникам 
за кордон. Із Решетилівки 
«Укрпоштою» дві пари вже 
помандрували до своїх нових 
власників у Німеччині та США. 
Майстриня розповідає, що на 
валяння однієї пари витра-
чає день. Проте робота ця 
фізично важка, після неї болять 
руки, плечі, спина, суглоби — 
потрібно день стояти і терти 
мокру вовну, формуючи капці. 
Далі вологі капці мають ще 
просохнути, потім на них Юля 
ставить підошву і прикрашає 
при потребі декором.

До нашої громади, у Лобачі 
Юля Іваненко з родиною при-
їхала на початку червня — вирі-
шили перебратися поближче до 
рідного Харкова. Живуть на око-
лиці, у будинку без води. Проте 
на умови родина харків’ян не 
нарікає. Натомість шукають 
помешкання, де можна було 
б перезимувати. «Місцеві 
мешканці прийняли гостинно. 
Сусіди й дівчата зі старостату 
пригощають то картоплею, то 
кабачками, — говорить Юля. — 
Ми приїхали сюди 7 червня, то 
нічого не могли толком поса-
дити, бо землі під город немає. 
Хоча трішки таки посадила: 
жінка, в якої беремо молоко, 
Марія, дала розсаду капусти, 
помідорів, посадили трішки 
огірків, буряк. Пізніше, ніж 
усі, але сходить і сподіваюся, 
що вродить — помідори добре 
піднялися».

Проте і в Лобачах, як і в Кар-
патах, майстриня без діла не 
сидить — окрім валяння на 
продаж та догляду за городом, 
жінка взялася проводити май-
стер-класи із валяння для міс-
цевої малечі. «Запропонувала 
позайматися з дітками — старо-
ста підтримала. Координуємо 
робота з бібліотекаркою — вона 
діток збирає, я влаштовую 
заняття. Мені дуже потрібна 
соціалізація, важливо бути для 
когось корисною і поділитися 
тим, що вмію. Це персонально 
для мене терапія і нагода від-
дячити громаді за те, що нас 
гостинно прийняли», — заува-
жує майстриня Юлія Іваненко.

Настя ТОПОЛЯ
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ОГОЛОШЕННЯ
ПРИВАТНІ  
ОГОЛОШЕННЯ

Тел. (050) 675-07-36

КУПОН ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ
Текст оголошення

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

РешетилівщинаUA

НЕРУХОМІСТЬ
 ■ Продам 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 теличку 2-тижневу 

(червоно-рябу) з-під гарної 
корови у с. Братешки. Тел. 
095-322-14-49

 ■ Продам свиню породи 
Левенська на держання. Тел. 
066-775-93-18, 068-608-10-95

 ■ Подарую цуцика-дворняжку. 
Тел. 066-941-87-83

РІЗНЕ
 ■ Куплю газовий балон 

великий (можна неробочий). 
Тел. 095-914-64-97

 ■ Здам в оренду лєса 
будівельні (легкі, робоча 
висота до 7,5). Тел. 
050-405-32-65

 ■ Продам електроінструмент 
для обробки по дереву.  
Тел. 095-914-64-97

 ■ Продам дрова сухі, 4 куб.м. 
Тел. 095-561-31-81

 ■ Продам сітку Рабіца, вічко 
2х2 см. Тел. 050-405-32-65

 ■ 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

 ■ 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

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

Приватне підприємство «ПРИВАТ.ЗЕМ»  
пропонує якісні та швидкі послуги із 
землеустрою,
а саме : розробка проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, технічних 
документацій із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
технічних документацій із землеустрою щодо 
поділу (об’єднання) земельної ділянки, розробка XML, допомога у присвоєнні 
земельним ділянкам кадастрових номерів, представництво у судах із 
земельних спорів і т.д. 

Звертатись за телефоном:  
(050) 249-10-64, Жанна Олександрівна

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



18 серпня 2022 рОКУ | 11#33(223)РешетилівщинаUA

ПОРАДИ

СТРАВА ТИЖНЯ

Рулетики з кабачків 
із фаршем

Інгредієнти: 2 кабачки, 
500  г яловичого фаршу, 
1 цибуля, 1 зубчик часнику, 
2 ст. л. соняшникової олії, 
5 гілочок петрушки , 1 ст. л. 
томатної пасти, 300 мл води .

Підготуйте всі інгреді-
єнти. Увімкніть розігріва-
тися духовку до 180 градусів. 
Візьміть 2 середні кабачки, 
помийте, відріжте хвостик 
та поріжте ножем кабачок 
вздовж на тонкі слайси, 
завтовшки приблизно 3 мм. 
Обрізки з кабачків не вики-
дайте, натріть на тертці 
та потім додасте у фарш. 
Розігрійте суху пательню та 
обсмажте слайси кабачків 
до м’якості. Це потрібно для 
того, щоб вони добре загор-
талися та тримали форму. 
За бажанням використайте 
пательню-гриль, щоб отри-
мати гарні смужки на овочах.

Зробіть засмажку для 
фаршу. Цибулю та зубчик 
часнику наріжте дрібним 
кубиком та обсмажте на 

розігрітій пательні з 2 ст. л. 
соняшникової олії. Цибуля 
повинна стати м’якою.

У миску викладіть 500 
яловичого фаршу, додайте 
натерті залишки кабачка, 
5 гілочок дрібно посіченої 
петрушки та обсмажену 
цибулю. Посоліть та попер-
чіть до смаку. Перемішайте 
та відбийте фарш, щоб всі 
інгредієнти рівномірно роз-
поділилися. Сформуйте руле-
тики. Візьміть слайс кабачка, 
викладіть на кухонну дошку. 
З одного краю додайте 1 ст. л. 
фаршу та загорніть у рулетик.

Викладайте рулетики верти-
кально у форму для запікання. 
Важливо, щоб рулетики стояли 
не щільно один до одного, але 
при цьому і не було великої 
відстані, щоб вони не розкру-
тилися. Зробіть соус. У мисці 
змішайте 1 ст. л. томатної 
пасти та 300 мл води, залийте 
рулетики. Соус має покривати 
їх на 1/3. Ставте запікатися 
в духовку на 20 хвилин за тем-
ператури 180 градусів.

Як уникнути генерального 
прибирання: дієві лайфхаки
Ге н е р а л ь н е  п р и б и -

рання  — це, певно, не 
найулюбленіша частина 

вихідних, коли доводиться дра-
яти, вимивати і вигрібати усе 
помешкання. І щоразу під час 
цього повномасштабного при-
бирання чи не кожна господиня 
зарікається, що зробить все, аби 
наступні вихідні не вистачати 
на боротьбу за чистоту у власній 
оселі. І це не порожні обіцянки, 
бо це цілком реально — забез-
печити постійний порядок 
в квартирі чи будинку, доклавши 
мінімум зусиль. Варто скориста-
тися порадами, які допоможуть 
за місяць набути звички, 
після яких ви як страшний 
сон забудете про генеральне 
прибирання,.

Прибирайте одяг відразу. 
Багато хто, роздягаючись, 
вішає одяг на стільці або 
кидає на меблі. Не ставайте 
жертвою цього самообману — 
прибирайте все відразу в шафу. 
Брудне — відразу в прання. 
Це займе пару секунд, і ви 
виграєте потім хвилини, які не 
станете витрачати на пошуки 
кинутого одягу.

Не тримайте зайвого. 
Нікому не потрібні п’ять комп-
лектів білизни. Вам не потрібні 
джинси, в які ви влазили п’ять 
років тому. Зменшуйте кіль-
кість речей в будинку.

Мінімум паперів. Забудьте 
про розкидані газети, квитанції 
і рекламу. Навіть не вносьте це 
в будинок. А для документів 
і рахунків створіть систему 
зберігання.

Протирайте відразу. Жирні 
патьоки на шафах кухні, напри-
клад, легше прибрати, поки 
вони свіжі. Як, власне, і скрізь 
у будинку.

Мінімум речей на ліжках. 
Ніяких декоративних поду-
шок і трьох шарів покривал. 
Так легше заправляти ліжко 
щоранку.

Прибирайте взуття і верхній 
одяг на місце. Заведіть шафу 
з дверцятами для курток 
і пальто. Немає нічого більш 
сумного, ніж стоси курток на 
гачках в передпокої. Знайдіть 
місце і для взуття. Ця проста 
звичка зробить ваш будинок 
охайнішим в рази.

Не збирайте посуд. Вимити 
три тарілки відразу після їжі 
займе пару хвилин. Вимити 
весь посуд в кінці дня — годину. 
Вона ж ще й присохне!

Завжди прибирайте речі на 
свої місця. Книги, журнали, 
чашки з кімнати. Вам не дове-
деться бігати по квартирі перед 
приходом гостей, якщо все вже 
прибране.

Протирайте пил і пилососьте 
регулярно. Всього 2–3 коротких 
проходи з пилососом в тиждень 
позбавлять вас від стомлюю-
чого прибирання на вихідних.

Коли гості на порозі: 
курс із екстреного 
прибирання

Якщо несподівані гості вже 
на порозі і на те, щоб привести 
будинок в порядок залиши-
лося пів години, допоможуть 
поради зі швидкого приби-
рання. Звичайно, блискучої 
чистоти в кожному куточку 
за цей час не добитися, але 
за найголовніші зони буде не 
соромно.

  Зосередьтеся 
на головних 
кімнатах
Якщо очікуються гості, 

наведення порядку потрібно 
почати з тих місць, де вони 
будуть знаходитися. Зазвичай 
це передпокій, вітальня, кухня 
і санвузол. Решта кімнат можна 
закрити і продовжити в них 
прибирання пізніше.

  Прибрати  
весь брудний одяг 
і змінити рушники
Весь брудний одяг кидаємо 

в кошик для білизни. Чистий 
рушник у ванній створить від-
чуття свіжості і порядку.

  Поставити 
весь брудний посуд 
в раковину
Ще раз пройшовшись по 

кімнатах, збираємо весь 
брудний посуд і відносимо 
в раковину на кухні. Не 
треба відразу братися за 
миття, це можна зробити, 
якщо залишиться кілька віль-
них хвилин.

  Освіжити санвузол
Частину часу потрібно 

витратити на санвузол: про-
терти основну сантехніку 
і дзеркало. Також швидко 
зібрати всі флакони, фен, 
гребінці та інші предмети, 
які лежать не на місцях. Якщо 
ванна або душова кабіна не 
в ідеальному стані, краще 
закрити їх шторкою.

  Прибрати 
все зайве зі столів 
і полиць
Візьміть коробку або кошик 

і пройдіться по вітальні, при-
бираючи всі зайві предмети, 
які залишилися на виду. Роз-
нести їх по місцях можна буде 
пізніше, головне — очистити 
поверхні. Якщо залишився 
час, слід винести сміття, про-
йтися по будинку пилососом 
і помити посуд.

Олександр СТЕПАНЕНКО

Літні фактори, що псують волосся

Літо та рання осінь для 
багатьох жінок — час, 
коли хочеться пока-

зати волосся у всій красі 
і частіше демонструвати роз-
кішні локони. Однак не варто 
забувати, що спекотні дні 
не завжди йдуть на користь 
нашій шевелюрі. Нерідко ми не 
помічаємо, що волосся пошко-
джене, поки не стане занадто 
пізно — і воно не почне рясно 
випадати. Тому так важливо 
знати про можливі ризики для 
волосся і заздалегідь подбати 
про свої локони.

Звичайно, коли ви насо-
лоджуєтеся теплими днями, 
останнє, про що ви думаєте — 
як себе почуває волосся. Однак 
як пише видання і купання, 
і пляж можуть нашкодити 
вашій шевелюрі.

Ось фактори, які можуть 
вбити ваше волосся влітку (і не 
тільки!):

Сонце. Фармацевти зазна-
чають: сонячні промені  — 
головні винуватці випадіння 
волосся влітку. Річ у тім, що 
сонце висушує локони, робить 
їх ламкими. Крім того, багато 
хто не пам’ятає, що шкіра на 
голові теж може отримати 
сонячний опік. У гіршому 
випадку ви ризикуєте заро-
бити пошкодження волосяних 
фолікул, що точно призведе 
до випадіння.

Тому влітку, у відпустці 
в теплих краях в холодну 
пору року і теплої осені краще 
користуватися засобами 
для волосся з SPF, носити 
головний убір і регулярно 
мити голову.

Хлор і солона вода. Мор-
ська вода, як і вода з басейну, 
висушують волосся і шкодять 
волосяним фолікулам. Локони 
після купання можуть стати 
більш ламкими і вразливими.

Тому неважливо, де ви 
хочете скупатися  — краще 
перед запливом попередньо 
обполоснути волосся водопро-
відною водою. Так волосини 
будуть поглинати менше 
солоної або хлорованої води. 
У басейні також можна вико-
ристовувати шапочку. Крім 
того, після відпочинку на морі 
подбайте про своє волосся за 
допомогою кондиціонерів, 
масок і олійок.

Зневоднення. Зневоднення 
не тільки шкодить вашому 
здоров’ю, але ще і може 
негативно позначитися на 
вашому зовнішньому вигляді. 
Зокрема, страждає і ваше 
волосся: через нестачу вологи 
воно стає слабким і схильним 
до ламкості. Вирішити про-
блему досить просто: потрібно 
пити достатньо води, осо-
бливо в спеку.

Фізичні навантаження. 
Спорт, як відомо, це життя. 
Фізичні навантаження 
нашому організму йдуть на 
користь. Вони стимулюють 
приплив крові до шкіри 
голови, що допомагає волоссю 
швидше рости.

Однак не варто переборщу-
вати: якщо ви будете займа-
тися забагато, ваш організм 
«стресоне» — і тоді про сильне 
волосся можна буде забути.

Настя ТОПОЛЯ
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КАЛЕЙДОСКОП
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Гороскоп
на тиждень

(22.08 — 28.08)

a
Овен. На цьому тижні Овни не будуть 
скаржитися на брак енергії. Життєвих 
сил вистачає на все. Нові починання 

будуть успішними, проте не варто поспі-
шати приймаючи важливі рішення. 

b
Телець. Ви сповнені енергії та 
ентузіазму і легко долаєте труднощі 
на шляху до досягнення бажаного. 

Тривога і хвилювання можуть охопити вас, 
проте не варто зациклюватися на негативі.

c
Близнюки. Ваші рішучість 
і цілеспрямованість стають тими яко-
стями, які допоможуть досягти успіху 

на цьому тижні. Однак не варто забувати про 
обережність, перш ніж приймати важливе 
рішення, варто добре обміркувати наслідки.

d
Рак. На цьому тижні не позичати 
впевненості у власних силах. Ваші 
попередні досягнення можуть 

надихати вас до нових звершень. Грамотно 
делегуючи обов’язки можна досягти най-
кращих результатів.

e
Лев. Запорука успіху на цьому 
тижні — здатність зберігати самовла-
дання і спокій в будь-якій ситуації. Не 

піддаючись паніці і тривозі, і проявивши 
кмітливість, ви зможете знайти вихід з будь-
якої скрутної ситуації.

f
Діва. Зірки обіцяють успіх як і в про-
фесійному, так і в особистому житті. 
Ваші чарівність і привабливість на 

максимумі і це дозволяє заводити цікаві зна-
йомства, які не тільки приємні, але і корисні.

g
Терези. Дратівливість і напади 
гніву можуть відвідувати на цьому 
тижні частіше звичайного. Будь-яка 

дрібниця може вивести з себе і вибивати 
з колії. Самоконтроль повинен стати вашою 
суперсилою, інакше в такому ритмі складно 
буде сконцентруватися.

h
Скорпіон. Цей тиждень принесе 
в життя приємні зміни. Вони можуть 
торкнутися професійної сфери, де 

найамбітніші можуть піднятися на сходинку 
вище в кар’єрі. Нова посада дозволить зміц-
нити фінансове становище.

i
Стрілець. На цьому тижні емоційна 
нестриманість може обернутися 
серйозними проблемами. Ви можете 

образити близьку людину або, вступивши 
в суперечку з начальством, послабити свої 
професійні позиції.

j
Козеріг. Ваш ентузіазм, з яким ви 
беретеся виконувати найскладніші 
завдання, здатний привести до бажа-

них кар’єрних вершин. Ваша невичерпна 
енергія і разом з тим тактовність роблять 
вас незамінним колегою і співробітником.

k
Водолій. Ви здатні бути продуктивним 
і досягати успіху у всьому, що робите. 
Однак будьте обережні і не реагуйте 

надмірно, якщо відчуваєте загрозу: ви схильні 
реагувати запально або навіть нечутливо. 
Стримуйте себе, якщо вам протистоять.

l
Риби. Прийшов час заглянути 
в довгу шухляду і дістати звідти 
парочку обов’язків. Якщо у вас немає 

«хвостів» можна сміливо братися за нові 
починання, зірки на вашому боці, можна 
досягти успіху в будь-якій справі.
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Відповіді

з №32

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
Із чоловіками, як 

з котами: хочеш британця 
чи мейн-куна... а йдеш 
по вулиці, побачила бло-
хастика. Серце йокнуло 
і тягнеш його додому, 
бо шкода.

***
Проблеми почалися ще 

зранку, коли наречений 
попрасував свої штани 
...через фату.

***
Прокинулася мурашка. 

Вилазить з-під танка і каже: 

«Що тільки після гулянки 
додому не притягнеш».

***
Я не розумію людей, які 

кажуть: «Я не можу собі 
дозволити». От я можу доз-
волити собі все. Купити не 
можу, а дозволити можу.

***
Я у свої 48 років кожного 

ранку біжу 10 км. Працюю 
по 12 годин без вихідних, 
пишу книгу, співаю у хорі, 
а також у мене вистачає 
часу на родину та друзів. От 

бачите все можливо, коли 
людина обманює!

***
— Мій дід мав радіо 

та 7 дітей. Мій тато мав 
телевізор та 3 дитини. 
У мене є Інтернет і, зда-
ється , що на мені мій рід 
і закінчиться.

***
Перш ніж попросити 

родича про допомогу, 
подумай, може дешевше 
заплатити майстрові?

***
Молиться бабуся в церкві:  

«Господи, я дуже любила 
свого чоловіка, але ти 
в мене його забрав! Я дуже 
любила свого котика, але 
його теж не стало. Господи, 
я дуже-дуже люблю путіна».

***
Зустрічаються два укра-

їнці та й один другому каже: 
— Куме, я позавчора 

зранку встаю, а на моєму 
ставку москаль рибу ловить. 
Ну, я його з гвинтівки 
ба-бах і вбив.

— Добре зробили куме. 
— А вчора я встаю, а там 

уже два москалі. Ну, я їх 
з автомата бах-бах та й убив. 

— Ну добре зробили куме.
— А сьогодні я встаю, 

а весь ставок москалі обсіли 
і всі мою рибу ловлять. 
Ну, я їх всіх з кулемета 
розстріляв.

— Та ви куме брешете.
— Та брешу, але як би 

гарно було.
***

Казав один швець, що 
штани важливіші, ніж 
жінка. Є багато місць куди 
можна піти без жінки, а без 
штанів — нікуди.

***
Зять — тещі:
— Чому ви не постукали 

перед тим, як зайти до нас 
у кімнату?

— А я в щілину побачила, 
що вже можна заходити.

***
— Любий, я ось тут 

подумала.
— Мені вже страшно.
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