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Свій 31-ий День Незалеж-
ності Україна святкує 
в умовах повномасштабної 

війни — без традиційних масо-
вих свят, натомість із безпреце-
дентними заходами безпеки. 
Вранці 24 лютого, нападаючи на 
Україну, рашисти везли у танках 
та БТРах парадну форму, роз-
раховуючи за 2–3 дні провести 
парад на Хрещатику. На голов-
ний майдан столиці окупанти 
таки потрапили, щоправда, 
через півроку війни. І є один 
маленький нюанс: «парад» спе-
цифічний — це виставка в серці 

Києва вщент розбитої російської 
військової техніки.

Проте й під час війни нам 
є чим і ким пишатися. Насам-
перед доблесними котиками із 
ЗСУ, які зупинили ворога і ціною 
надлюдських зусиль уперто 
витискають його з української 
землі. Напередодні державних 
свят ледь не щодня українські 
військові нагадують Криму, що 
він — Україна.

Чудовий подарунок з нагоди 
Дня Прапора та Дня Незалеж-
ності країні зробили спортс-
мени. Боксер Олександр Усик 

переміг британця Ентоні Джо-
шуа в 12-раундному бою-ре-
ванші за звання чемпіона світу 
у суперважкій вазі за версіями 
WBA, WBO, IBF та IBO. Свою 
перемогу присвятив україн-
ському народу і ЗСУ, які боро-
нять країну від ворога. Наші 
легкоатлети та плавці за 10 
днів назбирали 32 медалі на 
чемпіонатах світу, що прохо-
дили у Римі та в Мюнхені. Як 
прожили Україна та світ ще один 
тиждень, відміривши півроку 
війни, читайте на 6-ій сторінці 
нашого видання.
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ПОНАД 50 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
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Жителів та гостей міста запрошують 
на вечір поезії та музики

Уже цього тижня, 26 серпня, 
у центральному парку міста від-
будеться черговий вечір музики 
та поезії «Літепло-2», який орга-
нізовує Решетилівська моло-
діжна рада «PROGRESS» . Захід 
розпочнеться о 18-й годині. Вхід 
вільний. Традиційно будуть 
збирати кошти на потреби 
наших волонтерів, які із пер-
ших днів війни підтримують 
хлопців на передовій.

«Ми знаємо, ви на це 
чекали  — „ЛІТЕПЛО.2“. 
Пориньте у атмосферу музики 
і поезії уже 26 серпня о 18:00 
у центральному парку. Беріть із 
собою друзів та насолоджуйтесь 
останніми літніми вечорами! 
Упродовж вечора ми будемо 

збирати кошти для волонтерки 
Анастасії Пилипенко. Анас-
тасія з командою уже кілька 
місяців роблять тушонку та 
передають її військовим, дуже 
важливо підтримувати цю шля-
хетну справу. Чекаємо на вас із 
нетерпінням», — повідомляють 
у молодіжній раді.

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

Як повідомляє Решетилівська 
служба порятунку, протягом 
тижня в громаді зареєстру-
вали 2 надзвичайні події. 17 
серпня у приватному госпо-
дарстві Решетилівки горіли 
дрова, а 20 серпня зайнялося 
несанкціоноване сміттєзвалище 
у селі Піщане.

Нагадуємо номери теле-
фонів, за якими Ви маєте 
можливість повідомляти 
інформацію щодо місця 
перебування зниклих людей, 
а також відомі Вам обставини 
вчинення злочинів або пору-
шення публічного порядку: 

(05363) 2-50-72 або 102.

Через загрозу ракетних 
ударів у Решетилівці 
відмінили за ходи 
до національних свят

Враховуючи те, що свою 
31 річницю Незалежності 
Україна відзначила в умовах 
повномасштабної війни рф 
проти народу України, жодних 
масових заходів у державі та 
області не проводили. Відмі-
нили їх і в Решетилівці.

Хоча попередньо, 23 серпня 
у місцевому Будинку культури 
планувався благодійний кон-
церт на підтримку військових 
ЗСУ, а 24 серпня на ганку місце-
вого ЦКД «Оберіг» мали прове-
сти святкові розваги для малечі 
міста Решетилівка. Проте після 
рішення ради оборони області 
їх перенесли. Перенесено 
і благодійні заходи у селах 
нашої громади. Зокрема, бла-
годійний ярмарок у Піщаному 
перенесли із 24 на 27 серпня. 
Цього дня усі охочі зможуть 
завітати до Піщанського сіль-
ського будинку культури, де 
відбудеться ярмарок за участі 
місцевих майстрів, тематич-
ний флешмоб, а на дітей чека-
тимуть розваги. Усі зібрані 
кошти від продажу будуть 
направлені на потреби ЗСУ.

Також у селі Потічок, поблизу 
Потічанського сільського 
будинку культури, 23 серпня мав 
відбутися благодійний ярмарок, 
але його також перенесено. Про 
дату проведення організатори 
мають повідомити додатково.

А напередодні у центральній 
міській бібліотеці імені О.М. 
Дмитренка бібліотекарі орга-
нізували виставку дитячих 
малюнків «Україна твоя і моя».

На виставці представлені 
роботи дітей віком від 7 і до 14 
років. У своїх малюнках юні читачі 
передали любов до своєї України, 
бажання бачити її незалежною 
і процвітаючою. Працівники 
бібліотеки гармонійно оформили 
дитячі малюнки на стендах, щоб 
роботи юних талантів змогли 
переглянути усі відвідувачі 
книгозбірні. На виставці пере-
важають традиційні українські 
кольори — синій та жовтий. У цій 
же кольоровій гамі стилізована 
і сама виставка малюнків.

А в читальній залі Решетилів-
ської ЦМБ до свят підготували 
тематичну книжкову експози-
цію «Україно, будь благосло-
венна!». Виставки літератури 
містить матеріали, що висвіт-
люють історичні й культурні 
аспекти становлення України, 
особливості національної 
символіки, визначні події та 
постаті у боротьбі за незалеж-
ність нашої держави, нинішнє 
героїчне протистояння росій-
ській агресії, світову підтримку 
в боротьбі за цілісність України.

Юлія ГРІНЧЕНКО
Віта ШАФОРОСТ

Під час благодійного футбольного 
матчу, який організували ReLIFE FM 
і проект «Вінілосховище», зібрали 
понад 50 тисяч гривень

У неділю, 21 серпня, на стаді-
оні «Колос» у Решетилівці від-
бувся благодійний футбольний 
поєдинок на підтримку ЗСУ, де 
зійшлися команди: ФК «ВІНІ-
ЛОСХОВИЩЕ» (Решетилівка) 
та ФК «ЗБІРНА ШОУ-БІЗНЕСУ» 
(Полтава).

Команди, зокрема, представ-
ляли гості та друзі радійного 
проекту Олександра Біленького 
«Вінілосховище», а також міс-
цеві футболісти. Серед них, 
голова Полтавської облради 
Олександр Біленький, директор 
волейбольного клубу «Решети-
лівка» Сергій Котьман, п’ятира-
зовий чемпіон світу та чемпіон 
Європи з таїландського боксу, 
«золотий» призер Всесвітніх 
ігор – 2022 Олег Приймачов, 
чемпіон «Ліги сміху» Влад 
Стеблівський, відомий реп-ви-
конавець Артем Лоїк та інші.

Стільки глядачів решети-
лівський стадіон не бачив 
давненько. Дякуючи запеклій 
і видовищній боротьбі грав-
ців обох команд на стадіоні 
панувала вибухово-позитивна 
атмосфера.

У кращих традиціях спор-
тивний івент розпочали із 
виконання Гімну України.

Перед матчем до присутніх 
звернулася голова Решети-
лівської міської ради Оксана 
Дядюнова. Вона подякувала 
за підтримку ЗСУ в цей 
нелегкий час, низько вклони-
лася кожному, хто захищає 
Україну і тримає тил. Також 
Оксана Дядюнова попрохала 

вшанувати хвилиною мовчання 
двох військовослужб овців 
з нашої громади, які загинули 
напередодні у війні росії проти 
України. Побажала гравцям 
та уболівальникам вдалого 
футбольного вікенду та тихого 
і мирного дня.

Зазначимо, що у перерві 
чемпіон «Ліги сміху» Вла-
дислав Стеблівський провів 
розіграш — між присутніми, 
які задонатили на ЗСУ, розі-
грали офіційний м’яч Чем-
піонату світу в Катарі 2022 
з автографами гравців матчу, 
футболку з автографами грав-
ців матчу та набір поштових 
марок «Доброго вечора, ми 
з України».

Протягом матчу глядачам 
вдалося побачити 7 класних 
голів, а підсумковий раху-
нок  — 4:3 на користь ФК 
«Вінілосховище».

Відкрила рахунок команда 
«Вінілосховище»  — класно 
«крученим» ударом забив 
Олексій Кисіль. Далі «Збірна 
шоу-бізнесу» (Полтава) зрів-
няла рахунок — 1:1. М’яч у сітку 

вколотив Олексій Омельченко. 
Потім 3 поспіль результативні 
дії оформили гравці місцевої 
команди — «Вінілосховище». 
Так, авторами забитих голів 
стали Андрій Горобець, Сер-
гій Храпач та Максим Сам-
борський. А останні м’ячі 
у поєдинку забивали — Олек-
сандр Фененко і знову Олексій 
Омельченко за команду «ЗШБ», 
останній оформив дубль.

Загалом, завдяки донатам 
небайдужих глядачів, вдалося 
зібрати 54 211 гривень. Всі ці 
кошти будуть використані на 
допомогу нашим захисникам. 
10 000 гривень з цієї суми пере-
рахували на підтримку 116 
бригади, для якої закуплять 
бензопилу, газові горілки та 
тактичні ліхтарі. Решту коштів 
залучать до відкритого збору 
на тепловізори військовим 
з Решетилівської громади 
Порубенському та Бодні.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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Коротко про головне
Олександр Усик 
захистив свої 
чемпіонські пояси

У ніч з 20 на 21 серпня від-
бувся реванш між чемпіоном 
WBA, WBO та IBF у надважкій 
вазі Олександром Усиком (20–0, 
13 КО) і колишнім чемпіоном 
світу Ентоні Джошуа (24–3, 
22 КО). Усик здобув перемогу 
роздільним рішенням суддів — 
113–115, 115–113, 116–112.

Бій пройшов у Джидді, Сау-
дівська Аравія, на арені «Король 
Абдалла Спортс Сіті». Відразу 
після бою Усик кинув виклик 
Тайсону Ф’юрі за звання абсо-
лютного чемпіона світу. Бій 
між ними може відбутися 17 
грудня 2022 року.

В Україні запровадили 
ще кілька 
сигналів тривоги

Центр протидії дезінформації 
при РНБО України повідомляє, 
що через загострення ядерного 
шантажу рф деякі територіальні 
громади запровадили кілька сиг-
налів тривоги, що повідомляти-
муть про різні види небезпеки.

Сигнал хімічної небезпеки — 
звук церковних дзвонів. Сигнал 
радіаційної небезпеки — це 
дзвін в набат. Сигнал еваку-
ації з міста звучить як гудок 
потяга. Після такого сповіщення 
слід увімкнути місцеве радіо 
або телебачення та чекати на 
подальшу інформацію.

У ЦПД нагадують в разі ого-
лошення повітряної тривоги 
лунає довгий безперервний 
сигнал сирени щонайменше 
30 секунд.

Волонтери шукають 
матеріали для 
маскувальних сіток

Місцевим волонтерам для 
виготовлення маскувальних 
сіток категорично не вистачає 
тканини та основи (рибаль-
ська сітка). Для виготовлення 
підійде старий одяг/наволочки/
підодіяльники/полотно. Все, 
крім шовку та шерсті. Прино-
сити сировину можна до ГО 
«Спілка АТО Решетилівщини» 
або в дитсадок «Ромашка».

Українці зможуть 
використовувати 
документи з «Дії» 
у 58 країнах.

Міністерство цифрової тран-
сформації зобов’язало забезпе-
чити підключення інформаційних 
систем іноземних країн до Єди-
ного державного веб-порталу. 
Українці за бажанням зможуть 
використовувати інформацію 
з Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг для передачі 
електронних копій документів та 

отримання публічних послуг за 
межами України. Українці змо-
жуть використовувати документи 
з «Дії» у 58 країнах.

Надзвичайники 
проводять роботу 
з населенням 
у пожежно-
небепечний період

Співробітники Полтавського 
районного управління ГУ ДСНС 
України у Полтавській області 
спільно з працівниками КУ «Реше-
тилівська місцева пожежна охо-
рона Решетилівської міської ради» 
провели інформаційно-роз’ясню-
вальну роботу з мешканцями 
села Сухорабівка Решетилівської 
міської територіальної громади.

Під час бесід вогнеборці розпо-
відали громадянам про порядок 
дій після сигналу «Увага всім», 
при виявленні вибухонебезпеч-
них або підозрілих предметів, 
а також у разі хімічної загрози. 

Уряд продовжив 
строки подання 
заяв ВПО у дії на 
отримання допомоги

Внутрішньо переміщені 
особи, які подавали заяви через 
Дію до 30 квітня 2022 року, але 
не отримали допомогу, змо-
жуть додаткового звернутися 
із заявою до органу соцзахи-
сту населення та отримати 
виплату. Відповідне рішення 
прийняте на засіданні Уряду.

Для отримання допомоги 
людина повинна прийти до 
органу соцзахисту населення 
та написати заяву. Також треба 
додатково подати інформацію, 
збережену на носіях, що під-
тверджує факт подання заяви 
через застосунок Дія».

Допомога призначається 
протягом 10 робочих днів 
з надходження заяви. Це можна 
зробити до 1 жовтня 2022 року.

«Коло турботи» — 
безкоштовна 
допомога дитячого 
психолога

Проект «Коло Турботи» про-
понує підтримку в ці важки часи 
батькам, яких хвилює психіч-
ний стан їх дитини. Якщо ваша 
дитина: лякається сирени чи 
гучних звуків; не може пристосу-
ватися до нового місця; боїться 
відійти від близьких навіть на 
крок; замкнулася у собі чи прояв-
ляє нетипову для себе поведінку, 
пережила травмуючий досвід; 
телефонуйте та отримайте про-
фесійну консультацію дитячого 
психолога. Гаряча лінія психо-
логічної підтримки 0800-331-391. 
Щодня з 16:00 до 20:00

Юлія ГРІНЧЕНКО

Решетилівщину відвідав очільник 
Луганщини Сергій Гайдай

Кер і в н и к  Лу г ан с ь ко ї 
обласної військово-цивільної 
адміністрації Сергій Гайдай 
із робочою поїздкою побував 
на Полтавщині. Основною 
метою його візиту є створення 
у Полтаві гуманітарного ХАБу 
для вимушених переселенців 
з Луганщини.

Сергій Гайдай також завітав 
у Решетилівку, де, зокрема, 

побував у Всеукраїнському 
центрі вишивки та килимар-
ства. Тут очільник Луганщини 
зустрівся із керівником Центру 
Надією Вакуленко та заступ-
никами директора Романом 
Перепелицею та Аллою Кісь.

Сергій Гайдай відвідав наші 
майстерні, із зацікавленням 
оглянув як створюються 
решетилівські славнозвісні 

килими та вишиванки «білим 
по білому», інші вишивані 
дивотвори. Він висловив своє 
захоплення роботами наших 
майстрів, представленими 
у виставковій залі. Ця зустріч 
завершилася домовленістю про 
відкриття філії Всеукраїнського 
Центру вишивки та килимар-
ства на Луганщині після її звіль-
нення від російських окупантів.

Провідний редактор 
Всеукраїнського центру 

вишивки та килимарства 
Людмила ДЯДЧЕНКО 

Решетилівщина попрощалася ще з двома героями
У суботу Решетилівську 

територіальну громаду ско-
лихнула трагічна звістка — ми 
знову втратили двох мужніх 
захисників України.

 Про це на своїй офіційній 
сторінці у Фейсбуці повідо-
мила голова Решетилівської 
міської ради Оксана Дядюнова, 
висловивши щирі співчуття 
родинам загиблих.

В останню путь Андрія 
Бухала, уродженця села Остап’є, 
який воював на Харківському 
напрямку та Ігора Василенка 
з міста Решетилівка провели 
у понеділок 22 серпня.

Андрій Бухало (1981 року 
народження) боронив Україну 
ще з 2014 року, він загинув від 
рук бойовиків терористичної 
російської армії, захищаючи 
Харківщину.

Ігор Василенко захищав 
нашу незалежність у місті 
Краматорськ на Донеччині. Був 
призваний на службу 1 липня 
2022 року.

«Це важка втрата для громади, 
для Полтавщини та України! 
Царство Небесне нашим відваж-
ним землякам!» — відзначила 

міський голова Решетилівки 
Оксана Дядюнова.

Вічна слава і вдячність 
Героям України. Ми ніколи 
не забудемо і не пробачимо 
росії загибель славних дочок 
і синів Українського народу.

Михайло ЧУБ

У День прапора керівники міста 
поклали квіти до пам’ятника 
Шевченку

23 серпня, в День Державного 
прапора України  у Решетилівці 
відбулося покладання квітів 
до пам’ятного знака Тарасові 
Шевченку. Квіти до погруддя 
Кобзаря — оспівувача боротьби 
за волю, свободу і незалежність 
України—  поклали керівники 
Решетилівської міської ради на 
чолі з міським головою Окса-
ною Дядюновою.

Цим символічним кроком 
керівники громади висловили 
шану і вдячність усім незлам-
ним українцям, тим, хто від-
чайдушно боровся і продовжує 
боротися за незалежність нашої 
держави проти російського теро-
ристичного режиму, патріотам 

і волонтерам. А особливий уклін 
тим, хто зараз відважно воює 
проти російського окупанта.

«Нехай синьо-жовті кольори 
постійно наповнюють наші 
душі прагненням до перемоги 

та нагадують нам про те, хто 
ми є! Слава Україні!» — наго-
лосила міський голова Оксана 
Дядюнова.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Андрій Бухало Ігор Василенко



4|25 СЕРПНЯ 2022 РОКУ #34(224) РешетилівщинаUA

ЛЮДИ / ПОДІЇ / ФАКТИ

Активна молодь Решетилівщини 
відвідала Карпати

Уже третій рік поспіль 
Центр туризму збирає групу 
з активних та ініціативних шко-
лярів, щоб вирушити у Карпати.

Цьогоріч, наприкінці липня, 
семеро сміливих вихованців 
Центру туризму, на чолі зі 
своїми керівниками, виру-
шили у мандрівку. Похід був 
запланований в офіційному 
плані заходів Центру, тому 
кошти на екскурсію спряму-
вали із бюджету Решетилівської 
міської ради. Завдяки цьому 
витрати на проїзд та харчу-
вання були компенсовані за 
рахунок міського бюджету.

«Це наш традиційний похід. 
З метою залучення решети-
лівської молоді до цього виду 
активного відпочинку. Намагає-
мось кожного року водити нових 

дітей, щоб охопити побільше, 
познайомити з культурою «хай-
кінгу» і т.д. Дуже принципово 
ставимось саме до культури 
походу в горах. Зазвичай виби-
раємо активних молодих людей, 
які займаються в наших гуртках, 
чи беруть участь у наших захо-
дах чи заходах, що проходять 
в місті. Групи міксуємо: діти 
з досвідом, вони навчаються 
вже водити і ходити в самостійні 
походи, а також новачки, для 
яких просто відкриваємо цю 
можливість», — додає керівник 
Центру туризму Павло Мосієнко.

За три роки у горах побували 
17 вихованців Центру туризму, 
з яких троє найактивніших — 
уже по кілька разів.

Віктор БІЛОКІНЬ

«Серпень має три Спаси, три скарби золоті»: 
у бібліотеці відбувся тематичний захід

У серпні православні 
християни відзначають три 
важливих свята — Медовий, 
Яблучний і Горіховий Спас. 
Усі вони присвячені Спаси-
телю Ісусу Христу. З кожним 
із цих свят пов’язана певна 
релігійна подія, а за народ-
ними традиціями у кожного 
із Спасів є безліч особливос-
тей. Саме до цих свят, в день 
Преображення Господнього, 
в бібліотеці провели етно-
графічну годину «Три серп-
невих Спаса».

Учасники заходу детальніше 
дізналися про звичаї та тра-
диції відзначення свят, взяли 
участь у вікторині «Усе про 
яблука». Із квітів, фруктів, що 
вирощені на щедрій і родючій 
українській землі, створювали 
та презентували патріотичні 

композиції. Презентації супро-
воджувались віршами, щирими 
побажаннями та українськими 
піснями.

Кожен учасник отримав 
можливість ознайомитись 
з літературою книжкової 
виставки «Святий Спас при-
йшов до нас», збагативши свої 
знання та духовний світ. Потім 

на всіх чекала «Лавка україн-
ських смаколиків» із медом, 
яблучними штруделями, мако-
вими булками та запашним 
чаєм. Цей захід подарував 
присутнім не тільки гарний 
настрій, а й віру та надію на 
краще майбутнє.

Михайло ЧУБ

У Решетилівці набувають 
популярності івенти на воді

Днями у Решетилівці на березі 
річки вдалося провести черговий 
івент за підтримки Решетилів-
ського центру туризму, під час 
якого діти не лише опанову-
вали мистецтво, а й спробували 
свої сили в освоєнні каяків та 
SUP-дошок.

Майстер-клас під назвою 
«Кавун-party», який організу-
вала арт-майстерня «Клякса», 
відбувся у неділю, 21 серпня. 
Окрім розпису брошки, ліплення, 
фотосесії та смачних солодких 
кавунів, на талановиту малечу 
чекали розваги на воді.

Організатори заходу висловлю-
ють окрему подяку вихованцям 
Решетилівського центру туризму, 
які сумлінно дбали про безпеку 
дітей на воді. В організації спла-
вів допомагали: Володимир 
Нечахін, Назар Кобилинський 
та Артем Бережецький.

Віта ШАФОРОСТ

«Краща спортивна громада Полтавщини 
2022 року»: Решетилівщина виборола 
призове місце на змаганнях

Минулого тижня у селі 
Розсошенці Щербанівської 
громади територіальна 
організація ГО ВФСТ «Колос» 
у Полтавській області за під-
тримки управління молоді 
і спорту Полтавської ОВА 
і Полтавського обласного від-
ділення НОК УКРАЇНИ, провела 
обласні спортивні змагання 
«Краща спортивна громада 
Полтавщини 2022 року». Участь 
у змаганнях взяли 19 громад 

нашої області. Учасники зма-
галися у таких видах спорту: 
міні-футбол, гирьовий спорт, 
настільний теніс, шахи, 
шашки, волейбол та дартс.

У змаганнях із міні-футболу 
Решетилівська громада посіла 
перше місце, у змаганнях 
із шашок та настільного 
тенісу наша громада заво-
ювала третє призове місце, 
у шахах наші гравці вибороли 
першість. Таким чином, 

у загальнокомандному заліку 
Решетилівська громада посіла 
друге призове місце. Першість 
дісталася Щербанівській 
громаді.

На змаганнях вдалося 
зібрати кошти на підтримку 
ЗСУ, благодійники пожертву-
вали понад три тисячі гри-
вень, які передали нашим 
військовим.

Віктор БІЛОКІНЬ

Вихованці Решетилівської 
дитячої школи мистецтв 
здобули перемоги на 
всеукраїнських конкурсах

З 15 по 29 липня 2022 року 
проходив Всеукраїнський кон-
курс талантів «Квіти надії». 
Учасники презентували свої 
роботи у таких номінаціях: 
вокал, хореографія, художнє 
читання, образотворче мис-
тецтво. Участь у конкурсі 
взяли таланти із різних куточ-
ків країни.

Вихованці Решетилівської 
дитячої школи мистецтв — 
Вероніка Ткачук та тріо 
«Юність» (у складі Марії Зозулі, 
Єлизавети Попок, Владислави 
Піхулі) здобули І премію на 

Всеукраїнському конкурсі 
талантів «Квіти надії».

Також тріо «Юність», зі своєю 
роботою «Закувала зозуленька 
на стодолі на розі», на п’ятому 
Всеукраїнському багатожанро-
вому конкурсі «Битва жанрів» 
стали лауреатом І ступеня 
та нагороджені дипломами. 
Подяку за підтримку дітей, 
професіоналізм та любов до 
своєї справи отримали викла-
дачі Валентина Пісарєва та 
Тетяна Коцопей.

Віта ШАФОРОСТ
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Ростислав ГРИБ: «У пілотний рік ми 
підсилюємо сильні сторони в роботі 
підприємства і підтягуємо слабкі»
Для КП «Ефект» нинішній 

рік мав бути стартовим 
чи то пак пілотним, аби 

керівництво і співробітники 
могли налагодити справді ефек-
тивну роботу комунальників 
у громаді. Були амбітні плани, 
цікаві проекти, проте через 
повномасштабне вторгнення 
росіян їх довелося не те, щоб 
поставити на паузу — дещо 
відкласти у часі. Поліпшувати 
комунальне обслуговування 
громади довелося в непростих 
умовах воєнного стану. Проте, 
попри це, у Решетилівці цього 
літа так само квітнуть тро-
янди, звично шумлять водограї, 
а перехожі рятуються від спеки, 
прогулюючись через тумано-
утворюючі арки. Як зауважує 
директор КП «Ефект» Ростислав 
Гриб, незважаючи на війну, 
комунальники громади не 
припиняли своєї роботи ні 
на мить, з першого дня пов-
номасштабного вторгнення.

Ростислав Гриб: Зранку 24 
лютого, дізнавшись новини про 
те, що росія напала на нашу дер-
жаву, працівники телефонували 
й запитували, чи виходити на 
роботу. Відповів, що в нас нічого 
не змінилося — всі виходимо 
й працюємо далі. Тобто війна 
війною, а про порядок у громаді 
потрібно дбати. Днями мала 
відбутися сесія міської ради, 
де депутати повинні були 
прийняти рішення про КП 
«Ефект», тобто затвердити нам 
програму, статут, вирішити всі 
організаційні моменти, аби з 1 
березня ми могли прийняти на 
роботу співробітників колиш-
ньої групи благоустрою, що 
діяла при міськвиконкомі. Ці всі 
рішення, нормативно-правові 
акти депутати затвердили вже 
пізніше, у квітні на одній із 
сесій міськради.

—  С к і л ь к и  з а р а з 
у комунальному підприємстві 
працівників?

Р. Г.: За штатним розпи-
сом — близько 70. Адміністра-
тивно-управлінський апарат 
налічує вісім людей. Решта спів-
робітників — це прибиральники 
територій та кладовищ, водії, 
механіки, майстри, робітники 
з комплексного обслуговування 
будинків, озеленювачі.

— З технікою як?
Р. Г.: Техніку нам передав 

виконком. Йдеться про міні-на-
вантажувач, екскаватор, трактор, 
самоскид, сміттєвоз, два трак-
торні причепа. Є також щітка 
для підмітання, що кріпиться 
до міні-навантажувача. Тобто 
це та техніка, завдяки котрій ми 
здійснюємо не лише основну 
діяльність, а й намагаємося 
надавати платні послуги насе-
ленню. Йдеться про оренду 

екскаватора, надаємо також 
причепи для вивезення сміття 
та вивозимо різні вантажі. 
Платні послуги надаємо за тим 
же принципом, що й колеги 
з Покровського: вартість послуги 
розрахована на годину користу-
вання, проте йдемо назустріч 
землякам, наприклад, якщо 
встановлюємо причіп за адресою 
і коли дозволяє час, лишаємо 
надовше. Тим більше що для 
підстраховки маємо другий.

— На календарі літо воєнної 
доби, проте місто доглянуте, все 
в квітах. Роботи додалося, чи ні?

Р. Г.: Територія на обслугову-
вання у нас лишилася та ж, що 
й свого часу до реорганізації її 
обслуговувала колишня група 
благоустрою. Це зони відпочинку, 
паркові зони, місця загального 
користування, кладовища, міські 
фонтани. Ми створили окрему 
бригаду озеленювачів, котрі згідно 
графіку працюють на клумбах 
міста. Наприклад, біля нашої 

адмінбудівлі на вулиці Покров-
ській, 16 були три клумби. Наші 
озеленювачі вдихнули в них нове 
життя, обсадили квітами, дбайливо 
доглядають так, що тепер вони 
є окрасою центральної частини 
міста. Також облаштували клумбу 
біля нової будівлі ЦНАПу: вивезли 
сміття, завезли ґрунт і посадили 
квіти. Догляд клумб — це щоденна 
копітка робота: прополка, обробка 
рослин від сезонних захворюваннь, 
підживлення хвойних рослин, 
троянд — тобто увесь комплекс 
робіт, аби все це росло, буяло 
і квітло.

— Не забуваєте й про дизай-
нерські парки у Решетилівці, 
якими зараз опікуються пра-
цівники вашого комунального 
підприємства, і, так би мовити, 
тримають у тонусі.

Р. Г.: Паркові зони і зони 
відпочинку — це окрема тема. 
Доглядаємо по мірі можливо-
стей. Бо зараз є проблеми із 
проходженням коштів через 
казначейські рахунки, вини-
кають затримки із проплатою 

матеріалів, пального, запчастин. 
Ми в цій ситуації викручує-
мося, як можемо, працюємо, 
враховуючи власні можливості 
й те, що маємо. Проблема ця не 
лише в нас — це воєнні реалії.

— Проте підприємство має 
дієву підтримку в особі місь-
кого голови Оксани Дядюнової, 
чи не так?

Р. Г.: Звісно. Без її підтримки 
та сприяння нічого б і не було 
в плані як створення нового 
комунального підприємства, 
так і його діяльності, виділення 
коштів на нагальні потреби. 
Оксана Анатоліївна не стоїть 
осторонь наших проблем, адже 
підприємство повністю дота-
ційне у плані фінансування 
заробітної плати співробітників, 
закупівлі предметів та матеріа-
лів. Але ті кошти, які ми отриму-
ємо за рахунок платних послуг, 
які заробляємо самі, ними якраз 
і перекриваємо всі оті нерівності, 
що виникають у роботі в період 
воєнного часу. Тобто закуповуємо 
запчастини, які можемо собі 
дозволити, у невеликих об’ємах 
пальне. У нас на утриманні є два 
укриття, де зробили ремонт, 
відремонтували освітлення, 
облаштували, аби приміщення 
були готові прийняти людей 
у разі надзвичайних ситуацій.

— Проте навіть в умовах 
війни, ви намагаєтеся впро-
ваджувати енергозберігаючі 
заходи, чи не так?

Р. Г.: Саме так. Наша адміні-
стративна будівля опалюється 
централізовано. Ми замовили 
проект, щоб встановити тепловий 
лічильник і тим самим зменшити 
фінансове навантаження у статті 
оплати за енергоносії, зокрема 
й для орендарів, котрі знаходяться 
в будівлі. Бо раніше нарахування 
відбувалося залежно від площі 
приміщення, а тепер — по лічиль-
нику. Разом з тим, замовили вхідні 
двері, щоб замінити існуючі на 
енергозберігаючі. Ми проводимо 
аналіз фінансової діяльності — на 
що найбільше коштів витрача-
ємо — і вже на наступний рік 
будемо планувати свої витрати 
так, аби ми не були ярмом для 
міського бюджету, а витрати йшли 
винятково туди, де вони дійсно 
потрібні. Для прикладу, ми при-
дбали акумуляторну газонокосарку. 
Це таке пілотне придбання і зараз 
будемо апробувати, як вона себе 
покаже. Бо питання пального 
для комунального підприємства 
болюче, адже на обслуговуванні 
в нас не тільки Решетилівка, а й 
усі старостати. Ми всіх працівни-
ків, які займаються благоустроєм 
у старостатах, забезпечуємо паль-
ним, запчастинами, мастилами, 
інвентарем. Літо було дощовим 
і питання косовиці фактично було 
номером один на порядку денному. 
Тільки отримали пально-мастильні 

матеріали — відразу віддавали на 
села, аби там тримали територію 
доглянутою. Зараз будемо вивчати 
переваги нового інструменту, 
можливо винесемо це обладнання 
у пропозицію для закупівлі. Власне, 
у цей пілотний рік ми підсилюємо 
сильні сторони в роботі підпри-
ємства і підтягуємо слабкі.

— А як ідея щодо створення 
комунальної теплиці?

Р. Г.: Зараз цей проект від-
клали до кращих часів. Бо об’єм 
роботи був великий і не хотілося 
висмикувати людей на новий 
проект, поки не завершимо 
основний обсяг робіт. Всі ново-
введення робимо поступово. Для 
прикладу, так і з сортуванням та 
збиранням побутових відходів. 
Свого часу міська влада придбала 
прес, у Решетилівці встановили 
баки для сортування сміття. Ми 
поцікавилися по ринку щодо цін 
на вторсировину і всіх процедур, 
бо підприємство працює про-
зоро. Знайшли компанію, котра 
купуватиме вторсировину. Щоб 
закрити питання із логістикою 
та вивезенням, домовилися, що 
маємо набрати певний об’єм. 
Зараз сортуємо пластик, скляні 
пляшки, папір — все це виби-
раємо із баків для роздільного 
збору. Як пункт прийому втор-
сировини не працюємо, бо це 
незруки — готівка, бухгалтерія. 
І так вистачає щоденної рутин-
ної роботи. Є приміщення, де 
встановлено прес і складується 
спресована вторсировина.

— Ви заробляєте кошти для 
свого підприємства?

Р. Г.: Плануємо заробляти, 
а поки що назбируємо необхідну 
партію, бо відправки ще не 
було. Наразі визначаємося із 
об’ємами на місяць, які змо-
жемо назбирати. Працюємо 
офіційно і прозоро, тому перед 
першою відправкою будемо 
укладати угоду з фірмою. Зараз 
у плані сортування та збирання 
вторсировини у нас фактично 
тестовий період.

Міська влада також пере-
дала нам судно, що косить під 
водою очерет. Запустили його 
вперше цього літа — отакий 

у нас своєрідний рік дебютів. 
У тестовому режимі викосили 
пробну ділянку, оцінили всі 
плюси, усунули деякі недоліки, 
які виявили під час тестового 
косіння. На осінь, коли всі качки 
відлетять, сезон купання та 
рибальства завершиться, коси-
тимемо очерет планово. Таку 
ж роботу плануємо і на весну, 
коли очерет підросте за зиму.

— Торік і з міським голо-
вою, і з профільним заступ-
ником говорили про плани 
створити на базі КП бригаду, 
котра займатиметься ямковим 
ремонтом. Вона вже працює?

Р. Г.: Планувалося придбання 
ще додаткового обладнання для 
виконання ремонтних робіт, 
але на заваді стала війна. Та 
й казначейство ці кошти б не 
пропустило. Економічна ситу-
ація, на жаль, теж змінилася, 
курс долара зріс, а тому продавці 
обладнання відчутно підняли 
ціни. Тому як тільки ситуація 
стабілізується, реалізація всіх 
цих планів буде відновлена.

До речі, поки проект будів-
ництва теплиць на паузі, ми 
підготували ділянку й будемо 
там розмножувати троянди, 
хвойні рослини, прищіпати 
сакури. Облаштували такий собі 
майданчик для садових експери-
ментів. А фактично — вирощуємо 
матеріал для озеленення міста 
і громади. Вийде чи ні, поба-
чимо вже в наступному році. 
Наші озеленювачі без роботи 
ніколи не сидять, і не лише вони. 
Насправді легко працювати із 
тими людьми, котрі знаходяться 
на своєму місці і займаються 
своєю справою. Вони не просто 
виконують поставлені завдання, 
а й проявляють ініціативу. Навіть 
попри затримки з заробітною 
платою, її люди отримують 
місяць у місяць, проте через 
війну затримки все таки бува-
ють. Та незважаючи на ці всі 
фактори, співробітники про-
довжують працювати на благо 
громади, сумлінно виконують 
свої обов’язки. Бо нашу роботу 
видно щодня.

Настя ТОПОЛЯ

“Наші озеленювачі 
без роботи ніколи 
не сидять, і не лише 
вони. Насправді 
легко працювати 
із тими людьми, 
котрі знаходяться 
на своєму місці 
і займаються своєю 
справою. Вони 
не просто виконують 
поставлені завдання, 
а й проявляють 
ініціативу.
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«Ми купили супутник», чи Я на це не скидався?
Пам’ятаєте, з яким ентузі-

азмом українці донатили на 
безпілотники, коли Сергій 
Притула оголосив збір коштів 
на «народний Байрактар»? І як 
раділи, коли турецька компа-
нія Baykar відмовилася брати 
в українців зібрані кошти та 
передала свої безпілотники 
ЗСУ безкоштовно? Зібрані 
600 мільйонів гривень на 
що тільки не пропонували 
витратити. Особливо гострі 
на язик пропонували придбати 
«Зірку смерті». Для тих, хто не 
в курсі — це бойовий супутник, 
руйнівник планет із голлівуд-
ської епопеї про зоряні війни. 
А коли Сергій Притула купив ну 
майже згадувану в мемах «зірку 
смерті», точніше супутник для 
ЗСУ, у соцмережах піднявся 
ґвалт. Мовляв, не на те ми 
скидалися (цікаво, чи взагалі 
скидалися ті, хто найголосніше 
про це волав), з нами союзники 
й так діляться розвідданими 
і супутниковими знімками, 
і т.д. Врешті-решт, Притула не 
витримав, давши жорсткого 
відкоша критиканам.

«Вчора я дізнався, що 
в Україні є сотні експертів 
у сфері космічної галузі! Вони 
ніколи не запускали ракети 
в космос, вони ніколи не купу-
вали супутників, але рівень 
їхньої експертизи зашкалює 
так, що не дочекавшись роз-
ширеного пресрелізу по угоді, 
вони наввипередки побігли 
шукати зраду у насправді істо-
ричному для держави кейсі. 
Я не дивуюсь півнику Шарію, 
який тупо бреше у кожному 
слові, у нього робота така — 
працювати на російську ауди-
торію і нівелювати здобутки 
українського волонтерського 
руху. Але коли подібні меседжі 
у суспільство несуть ті, хто наче 
як позиціонує себе патріотами, 
то я не зовсім розумію, для кого 
ви стараєтесь?» — написав він 
у Фейсбук і оприлюднив деякі 
подробиці купівлі супутника 
фінської компанії ICEYE.

Тож зрада відміняється! 
Попри допомогу розвідданими 

з боку партнерів по антипутін-
ській коаліції, цей супутник 
котикам у ЗСУ дуже треба. 
Він дозволяє Україні отри-
мувати ексклюзивні знімки 
безперервно, гарантовано 
та у режимі 24/7 за будь-яких 
погодних умов. SAR супутник 
діє як ліхтар — він «підсвічує» 
поверхню землі власними раді-
охвилями. Тому для зйомки 
неважливі перешкоди, ніч, 
хмари, дощ, туман, задимле-
ність. SAR супутник «пробиває» 
все своїми радіохвилями. Ці 
знімки допоможуть краще 
планувати операції, а отже, 
ефективніше нищити ворога. 
Тобто «бавовни» на Донбасі 
і в Криму відчутно побільшає.

Це таки купівля, а не оренда 
на рік, як писали вітчизняні 
зрадофіли. Згідно з угодою, 
українська сторона отримує 
і супутник, і доступ до бази 
даних сузір’я SAR супутників 
компанії ICEYE. Коли спливе 
оплачений термін доступу 
до бази даних, цей супутник 
залишається у повній власно-
сті України аж до закінчення 
терміну його функціональності 
на орбіті. Також передбачена 
подальша перереєстрація 
супутника у відповідних реє-
страх на Україну. Оскільки 
власником супутника є наша 
держава, то вона й визначає, 
що і коли він знімає, а також 

в якому форматі та спектрі ми 
отримуємо дані.

Супутник застрахований. 
Тож якщо з ним щось станеться 
до завершення гарантованого 
строку експлуатації, компа-
нія-продавець зобов’язується 
надати українській стороні 
ідентичний супутник.

Іноземні партнери дійсно 
забезпечують наших військо-
вих супутниковими знімками, 
але із затримкою. Завдяки вику-
пленому супутнику, процес 
передачі даних від моменту 
знімка до моменту отримання 
його безпосередньо військо-
вими підрозділами скорочу-
ється до кількох годин. За умов 
війни швидкість отримання 
інформації — це суттєва пере-
вага і вартує багатьох збереже-
них життів як військових, так 
і мирного населення.

В Управлінні стратегічних 
комунікацій ЗСУ підтвердили, 
що супутники ICEYE, один 
із яких купив фонд Сергія 
Притули на зібрані україн-
цями кошти, дадуть низку 
суттєвих переваг для україн-
ських військових. Відомство 
також оприлюднило приклад 
знімків, які може давати цей 
супутник.

Так що, друзі, розходимося 
по хатах, бо 600 народних 
«лямів» витратили на справді 
круту й потрібну штуку.

SAR супутник діє як ліхтар — 
він «підсвічує» поверхню землі 
власними радіохвилями. Тому для 
зйомки неважливі перешкоди, ніч, 
хмари, дощ, туман, задимленість. 

Як за 6 місяців війни скинутися ЗСУ на супутник, 
поставити на вуха Крим, скоротити Чорноморський 
флот до прибережної флотилії , або 
М и «ще нічого не починали»
Свято без свята — таким 

став цьогорічний День 
незалежності України. 

Навпаки, і українська влада, 
і військові розвідки країн-парт-
нерів попереджали і закликали 
українців 23 та 24 серпня не 
нехтувати сигналами пові-
тряної тривоги та триматися 
подалі від місць масового скуп-
чення людей. Бо, як показав 
досвід останніх півроку війни, 

рашисти «вміють» робити смер-
тельні «подарунки» і саме на 
свята, тим більше державні, 
припадає найбільша кількість 
прильотів ракет. Тож, як кажуть, 
не до святкових реляцій.

Проте свято — це як-не-як 
привід для того, щоб згадати 
про особливості українського 
національного менталітету. 
А як стверджують гострі на 
язик земляки, українці із 

будь-якої ситуації, навіть геть 
зовсім трагічної й патової, 
уміють зробити мем, мерч і, 
звиняйте на слові, срач. Сва-
ритися ми вміємо майстерно, 
особливо у соцмережах. А ще 
українці у Фейсбуку — експерти 
в усіх царинах життя і з усіх 
питань, особливо з космічних. 
Це довела й історія з купівлею 
Фондом Сергія Притули супут-
ника для ЗСУ.

ЧФ росії усох до розмірів 
прибережної флотилії

А от рашистам у тимчасово 
окупованому Криму після 
новини про новенький супут-
ник варто піднапружитися. 
Хоча нинішній серпень для 
них виявився особливо гаря-
чим: після першого прильоту 
9 серпня, у різних точках 
півострова ледь не щодня 
вибухають як не склади, так 
військові бази чи командні 
пункти. Так, «бавовну», тобто 
вибухи, ще й із детонацією, 
фіксували в районі Джанкоя, 
на військовому аеродромі 
під Сімферополем, поблизу 
Бахчисарая, у передмісті Євпа-
торії та в Севастополі у штабі 
Чорноморського флоту РФ.

Українські пабліки аж 
штормить від купи мемів 
про сезон бавовни в Криму 
і про «я нє хочу уєзжать із 
Крима». Інтернет-сатирики 

навіть знайшли «винуватця» 
необережного поводження 
з вогнем на рашистських 
базах, ширячи мемне фото 
якогось солдатика із повним 
ротом цигарок. Жарти жар-
тами, проте іноземні військові 
експерти відзначають, що 
лише вибухи на аеродромі 
у Саках вивели з ладу більше 
половини бойових літаків 
Чорноморського флоту рф. 
Після цих подій відпочиваль-
ники почали масово тікати 
з півострова, влаштувавши 
затори автівок на дорогах, 
що ведуть з Криму, та черги 
на залізничних вокзалах. Так 
звана влада Криму повідомила 
про зупинку пасажирських 
потягів із материка, оскільки 
залізниця у Джанкойському 
районі пошкоджена через 
вибух на складі боєприпасів. 
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ВІЙНА
Якщо судилище над «азовцями» відбудеться — 
росія може забути про переговори

Бравада про непереможну 
другу армію світу через півроку 
повномасштабної війни — то 
для внутрішнього споживача. 
Бо насправді кремль аж лихо-
манить — так він шукає вихід 
із цієї війни. Яскравий доказ 
тому  — візит новоспечених 
«голубів миру» генсека ООН 
пана Гуттеріша та президента 
Туреччини Ердогана. 18 серпня 
вони зустрічалися у Львові 
з Володимиром Зеленським. 
Причому Ердоган напередодні 
мав зустріч із путіним у Сочі, 
звідки й привіз пропозицію про 
мирні перемовини та запропо-
нував главам воюючих країн 
зустрітися у нього в Анкарі. 
Мовляв, розблокований експорт 
українського зерна дає своєрідне 
«дипломатичне вікно» для пере-
мовин. Зеленський таку пропо-
зицію прокоментував жорстко: 
переговори можливі, коли росія 
залишить територію України. 
«Я сказав свою думку пану прези-
денту Туреччини, що віри немає 
російській федерації. Я вважаю, 
що в цьому „вікні“ російська 
зброя. Дуже здивований, що вони 
(рф) готові до якогось миру. Не 
можуть люди, які вбивають, ґвал-
тують, щоденно крилатими раке-
тами б’ють по наших цивільних 
містах, цивільних інфраструкту-
рах — не можуть хотіти миру. Тож 
спочатку вони повинні звільнити 
наші території, а потім... Потім 
буде потім», — додав Зеленський.

Позиція президента щодо 
ймовірного показового суди-
лища над захисниками Марі-
уполя, яке російські нелюди 
планували влаштувати якраз 
24 серпня, ще різкіша. Нага-
даємо, що окупанти для суду 
над бійцями «Азову» та іншими 

захисниками «Азовсталі», вже 
встановили у міській філар-
монії Маріуполя залізні клітки 
й почали розганяти інформацію 
про самосуд над українськими 
полоненими. При цьому погро-
жують нашим захисникам 
стратою, бо у квазіреспубліках, 
мовляв, на відміну від росії, 
смертну кару ніхто не відміняв. 
Володимир Зеленський на такі 
ІПСО-закиди відповів: «Хай там 
що собі думають окупанти, хай 
що планують, реакція нашої 
держави буде абсолютно зро-
зумілою. Якщо це мерзенне 
судилище відбудеться, якщо 
наших людей у порушення всіх 
домовленостей, міжнародних 
правил заведуть у ці декорації... 
Це буде тією лінією, за якою будь-
які переговори неможливі. Росія 
сама себе відріже від перегово-
рів. Не буде більше розмов. Наша 
держава все сказала. Україна не 
терпітиме знущання з людей, 
про яких можна сказати лише 
одне: вони герої своєї Батьків-
щини і вони захищали свободу 
свого народу від загарбників».

До речі, до цього судилища 
можуть прив’язати і нещодавній 
вибух у Москві, під час якого 

загинула російська пропаган-
дистка, донька ідейного натх-
ненника і творця теорії «руського 
міра» олександра дугіна. ФСБ аж 
занадто швидко повідомила, що 
підозрює у вибуху громадянку 
України Волкову. А та, мовляв, 
служила в полку «Азов». Та й 
«мішенню» була не 30-річна про-
пагандистка, а її батько. Хоча 
насправді підозрювана не має 
жодного стосунку до «Азову», 
а відповідальність за вибухи вже 
взяла на себе Народна республі-
канська армія росії, яка ставить 
на меті знести режим путіна. За 
версією радника голови Офісу 
президента Олексія Арестовича 
спроба вбивства «Распутіна 
путіна», як ще називають дугіна, 
більш банальна — вона у дуже 
великих грошах, більше за все — 
бюджетних, до яких «присмок-
тався» кремлівський філософ. 
Сама ж ФСБ і передала отаким 
чином «попередження», бо укра-
їнським спецслужбам ні він, ні 
його донька-пропагандистка 
й на лапоть не потрібні. І якби 
наша держава й інспірувала 
у Москву спецпризначенця, то 
ціль для нього (чи неї) точно 
обрали б значно важливішу.

Це важливий момент: через 
залізничне сполучення 
в Джанкої росія перекидала 
свою військову техніку на 
південь України, зокрема 
в Запорізьку область. Тепер 
залізнична дорога там — все.

Західні високопосадовці 
анонімно повідомляють своїм 
ЗМІ, що нині Чорноморський 
флот росії скоротився до роз-
мірів прибережної флотилії, 
яка на тлі українських атак 
змушена виявляти обачність. 
Після атак на півострів кремль 
відправив у відставку коман-
дувача Чорноморського флоту, 
адмірала Ігоря Осипова. А от 
про те, що це були удари ЗСУ 
бункерний дід і його ручний 
міністр оборони шойгу — ні 
пари з вуст. Як пояснює Інсти-
тут вивчення війни (ISW), 
причина дуже проста — це 
стане ще одним свідчен-
ням неефективної роботи 

розрекламованих рашист-
ських ППО. Натомість ново-
призначений командувач, 
адмірал Соколов рапортує, 
що флот рф «успішно вико-
нує всі поставлені перед ним 
завдання».

А от відпочивальники, котрі 
поки що ще не всі виїхали 
з Криму, додають роботи міс-
цевим партизанам та україн-
ським «Химерам», публікуючи 
власні світлини на фоні росій-
ських комплексів ППО, котрі 
рашисти поставили поближче 
до пляжів. Задарма здають 
позиції, молодці.

«Ми не наляканий тил, 
а активний другий фронт»

Українці пам’ятають про 
полонених азовців. 
Для нас вони — герої, 

справжні, а не вигадані про-
пагандою, наші земляки, 
якими пишаємося. Ось і в День 
державного прапора голова 
обласної ради Олександр 
Біленький ще до початку всіх 
офіційних заходів на знак під-
тримки бійців на власному 
подвір’ї разом із національним 
стягом підняв і прапор «Азову». 
Ну, а на всіх офіційних, хоч 
і не масово урочистих захо-
дах був помічений у футболці 
з портретом полтавця, 
випускника Кременчуцького 
в і й с ь ко в о г о  у ч ил и щ а , 
офіцера і морпіха Сергія 
Волинського — «Волини».

До речі, цього дня Олександр 
Юрійович разом із керівниками 
різних фракцій обласної ради 
та головою ОВА Дмитром Луні-
ним передали нашим захисни-
кам та захисницям на передову 
1600 пар тактичних кросівок. 

Їх придбали коштом обласного 
бюджету.

«Військові сформували запит. 
Полтавський виробник виго-
товив взуття, враховуючи всі 
аспекти: від розміру до пов-
ноти. Обласна рада й обласна 
військова адміністрація 
спрямували необхідну суму 
на придбання, — прокомен-
тував Олександр Біленький. — 
Війна триває, і важливо, щоби 
в осінньо-зимовий період наші 
військові мали належні одяг 
і взуття. Тому наступним кроком 
плануємо закупити одяг на суму 
25 млн грн. Ми не наляканий 
тил, а активний другий фронт. 
Тому кожен на своєму місці пра-
цюємо на спільну перемогу».

Бійцям також цього тижня 
було передано чотири поза-
шляховика, придбані за осо-
бистого сприяння депутатів 
однієї із фракцій обласної ради. 
А зв’язок на передовій допома-
гатимуть тримати ще 10 додат-
кових станцій супутникового 

інтернет-зв’язку Starlink від 
американської компанії SpaceX
Ілона Маска, які поїхали до 
хлопців та дівчат на фронт. 
І це лише невелика краплина 
тієї допомоги, яку нашій армії 
надає влада, громади і кожен 
мешканець Полтавщини. Ми 
віримо в ЗСУ і в перемогу. Згідно 
з останніми соціологічними 

опитуваннями, у беззаперечну 
перемогу українського війська 
вірить 90% опитуваних. Бо 
якщо нашу незалежність боро-
нять вмотивовані ЗСУ, з нами 
Бог і підтримує у боротьбі 
увесь світ, то хто встоїть проти 
такої сили?

Настя ТОПОЛЯ
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Історія рідного села 
у спогадах Олексія Лобача
Шукаючи черговий матеріал у рубрику «Ретроспектива», перебирав 
архів нашого краєзнавчого музею і випадково натрапив на цікавий звіт 
2008 року пошукового загону «Лобачі» Лобачівської ЗОШ I-III ступенів 
під назвою «Лобачі. Історія села: минуле, сьогодення, перспектива», 
створеного під час проведення пошукових експедицій у період з лютого 
2007 року по січень 2008 року.

У звіті подається розповідь 
про історію села, ство-
рена на основі спогадів 

жителя села Лобачі, орденонос-
ця-танкіста, учасника Другої 
світової війни Олексія Лобача 
(17.11.1921–02.06.2010), який 
працював старшим енерге-
тиком тутешнього колгоспу 
ім. Димитрова. Тож до вашої 
уваги пропоную спомини  зем-
ляка, які він занотував у декількох 
товстих зошитах. Авторський 
правопис зберігаю, але роблю 
деякі незначні виправлення.

Про життя-буття та розвиток 
в різні часи села Лобачі і піде далі 
ця стаття. Раніше тут були розташо-
вані здебільшого хутори — Логвини, 
Луб’янецькі, Блохи, Тривайли, 
Луценки. А хутір Крахмильці дов-
гий час зберігав назву «панські». 
Навкруги хуторів була неповторна 
природна краса і буяла зелень 
садків та гаїв. А яка дивовижна 
краса на галявинах: пахучі різ-
ноквіття, трави «в коліно», вмос-
тившись відпочивати — у повітрі, 
ніби в раю, гудуть бджоли, пахне 
медом, а небо синє-синє. До Лоба-
чів довгий час приносив пошту 
Лобач Борис Пилипович. Була 
сільрада, головою якої довго був 
Миколаєнко, а секретарем — Блоха 
Григорій Іванович. ЇЇ приміщення 
було покрито цинковим залізом, 
поряд — бригада ТСОЗу. Хутір 
Логвини складався із десятка дворів 
і кузні Карла Федорова, біля якої 
проходила стежка до школи. Дерева 
хоч і не були в зарослях, але не 
дуже високі і розлогі. Хаток не було 
видно — сховані за деревами. Хутір 
Луб’янецькі простягнувся зі сходу 
на захід у 2 кілометри (примітка 
автора — там нині посадка дерев). 
Половину поселення прорізала 
дорога, яка з’єднувалася із Лоба-
чами, Лиманом 2, а проходила повз 
Пороваєнкового двору (Блохи), 
в хаті якого була контора ТСОЗу 
«Трактор». У дворі — конюшня, 
свинарник. Конюшня та запам’я-
талась ще й тому, що в певний час 

вона слугувала клубом для цирку, 
який тоді гастролював у цих краях. 
Запам’ятались класичні номери 
артистів цирку. На примітивну 
сцену на запрошення артистів 
виходили чоловіки. Так у Василя 
Зонтієвича артист витяг з одягу 
велику кількість різних кольорових 
стрічок. Юрченко Федір Маркович, 
тракторист із МТС, став жертвою 
кінжального удару — у нього навіть 
побігла кров. Багато людей зляка-
лося і вибігли на подвір’я, заахали, 
закричали. Та артист все ж опанував 
ситуацію і все притихло, як нічого 
й не було.

Особливе велике враження 
справили події, пов’язані 
з традиційним ярмарком 
в Другому Лимані, яку органі-
зовували кожного року на Петра 
і Павла (12 липня). У селі була 
церква, яка опікувалася нашими 
хуторами. А на ярмарку — людей 
«не пройти»: різні ігри, кару-
сель, традиційні циганські торги 
кіньми, а також танці дітей-ци-
ганчат, які привертали увагу 
ярмаркуючих. А їзда на конях! 
Дряхла конячина, яка підлягала 
продажі, під циганським наїзни-
ком галопувала, як справжнісінь-
кий рисак. Близько обідньої пори 
під вербами і лозами кучкувалися 
ярмаркові: хто продав, або щось 
купив, як говорять, потрібно було 
«примогоричити». Через деякий 
час уже пішли співи. Ніби як на 
Сорочинському, тільки дещо 
менший цей ярмарок.

Не можна не пам’ятати і про 
Лобачівські й інші хутори, 
в кожному із яких на зайнятих 
висотках крутилися вітряки. 
У вітряну погоду вони весело 
помахували крилами, припро-
шуючи відвідувачів із продук-
цією для переробки: змолоти 
борошно чи потовкти пшона. 
Таким чином окружні селяни 
використовували дешеву віт-
ряну енергію. Пізніше, коли 
кооператив купив «парових», 
то вітряків значно поменшало, 
і їх популярність теж.

Як у Лобачах, так і в інших 
сусідніх хуторах, власники 
земель намагалися якнайменше 
використовувати під хати та інші 
господарські споруди землю, яка 
була непродуктивною у врожаях. 
Використовували схили або інші 
землі, непридатні для обробітку. 
Родючу землю дуже берегли — 
вона ж годувальниця всьому.

Розміщення хуторів планува-
лося «кутками», тож і називалися 
вони — прокопи, наривонячі, 
вовки, метрофани, кузьмівські. 
А були розташовані дуже кучно 
і тісно. Чи жили дружно, мирно? 
Так було і обов’язково, і необхідно. 
Дуже убогими виглядали наші 
хатки, а тим більше допоміжні 
добудови. Майже всі приміщення 
були покриті виключно соломою, 
хібащо стріха була з околоту.Та 
і нижня частина стріхи опускалася 
низенько, щоб і під час сонцепеку 
або дощу сховатися під хатою, або 
щось підвісити на сушку. Клопоту 
не було про красу та чепурність, 
хоть це важливо, особливо для 
багатших мешканців... Та ж — 
призьба із глини, на якій можна 
присісти або прилягти після важкої 
денної праці. Наша хата теж була 
покрита соломою і стояла з півночі 
на південь, як у Трохимів, Івашків, 
Якова. У північній частині через 
сіни був наш «вугол»,там пройшло 
моє дитяче життя. У ньому було 
одне вікно, невеличке, на північ 

без інших рам. У той час ще не 
було так, як тепер. Пічка взимку, 
на якій проходили мої заняття по 
спорту, ігри. Часто мене виручав 
дідусь Михайло. Він брав мене до 
себе в хату, яка була просторою, 
чистою, теплою, і проводив зі 
мною час.

В період колективізації у «вов-
ківській» хаті була організована 
школа на 2 класи, де вчителькою 
працювала Галина Михайлівна. 
А в 3–4 класи я ходив у Лобачі, 
це в «федосіячій хаті». Там же 
столярній справі нас учив Іван 
Семенович Щуков. А до цього там 
була контора ТСОЗу, яку потім 
перевели в хату Федора Марусенка 
(де тепер живе Гаврик). Там був 
і клуб, в якому виступали само-
діяльні колективи села і школи із 
Братешок. Роль Наталки Полтавки 
виконала учителька Братішко 
Марія Семенівна, а «Сватання 
на Гончарівці» поставили наші 
молоді односельці: Шарлай Федір 
Глібович, Лобач Ілля Іванович, 
Лобач Настя Савівна, Вовк Марія 
Дмитрівна та інші. Такі комедійні 
вистави мені рідко коли дово-
дилося бачити. Федір Глібович 
виконував роль Стецька, а Ілля 
Іванович — попа. Привозили не 
часто й кіно. Тут керував Дми-
тренко Іван Данилович. Кіно не 
озвучене і він давав пояснення — 
про що там у ньому йшлося.

Вперше організовані ТСОЗи, де 
були головами: в Лобачах — Лобач 
Іван Явтухович, Чернівський Іван 
Федотович, бухгалтерія і каса — 
Лобач Іван Григорович. Потім, 
коли з’єднали з Луб’янецьким 
«трактором», то прийшов ще 
й Степан Петрович та головою 
Малиш Пилип Григорович. 
В пам’яті — Дні врожаю, Жов-
тневі свята, 1 травня, Взагалі 
були гулянки коло контори, внизу 
під відкритим небом, на полян-
ках, де жив Лобач Костянтин, 
а пізніше в яблуневому саду, вниз 
від контори «федоренків», про 
яку уже згадувалось. Ще пізніше 
контора перейшла в хату Вовка 
Олександра. Поряд через стіну 

в 1933 році був інтернат для сиріт, 
які лишилися після жахливого 
голоду: Луб’янецький Іван, Голуб 
Ігор, Луб’янецька Ганна, Півинська 
Марія, Лобач Петро. У дворі була 
конюшня, де батько працював 
конюхом. Поряд коло цього госпо-
дарства жив Вовк Іван (теж хата 
під бляхою), комори в той час 
були пустими, там нічого не було.

Бригадна хата, а там і конюшня, 
і воловник — це у господарстві 
Вовка Олександра Кузьмича, якого 
репресували. Там бригадиром був 
Лобач Трохим Димидович. Після 
Голоду 1932–1933 років я почав 
ходити на роботу. Дали мені пару 
волів і плуг, та наряд орати на зяб. 
Воли уже старі і старому орачеві 
було ними легко працювати, а я 
не зміг розібратися. А взагалі така 
праця для дорослих була цікавою 
і почесною. В певний час Трохим 
Димидович мене направляв до 
Гната Терентійовича, тракториста 
«Універсала» з МТС. В мої обов’язки 
входило змазування плуга та його 
відключення на поворотах. Це була 
уже справжня чоловіча робота. Де 
тепер проживає Петров Василь, 
в сторону «Комуни», був магазин 
і кладова на підмості, а ще далі 
збудували сімейний гуртожиток 
для комунарів.

У крайній квартирі була кон-
тора ТСОЗу « Хліборобська освіта» 
(Братешки). Серед двору були 
невеличкі сарайчики (тимча-
сові). Це робив кожен для себе 
за потребою. У 1930 році батько 
працював у домі комунарів ріль-
ником, і мені часто доводилося 
влітку бігати за обідом, який 
готували раз на день, а видавали 
тим, хто працював. Ліс був такий 
густий, що не пролізеш. Хутір 
Тривайли був більше у зарослях, 
ніж хутір Луценки. Під лісом 
У Тривайлах була велика хата 
Тривайла Костянтина, яка після 
колективізації слугувала контрою 
ТСОЗу і клубом...

(Продовження у наступних 
випусках).

Юрій КІСІЛЬ

талась ще й тому, що в певний час і їх популярність теж.

Близько обідньої 
пори під вербами 
і лозами кучкувалися 
ярмаркові: хто 
продав, або щось 
купив, як говорять, 
потрібно було 
«примогоричити». 
Через деякий час уже 
пішли співи.
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ЗНАЙ НАШИХ

Таня СЕМЕНОВА: «Потрібно підтримувати 
дитину, давати волю польоту фантазії 
й не обламувати їй крила»

У кожній дитині живе 
митець — щирий, відвертий, 
справжній і непідробний. 

У дитинстві ми навіть цей світ 
бачимо по-іншому — у кращих 
його проявах. Звісно, це бачення 
можна списати на дитячу наїв-
ність і безтурботність, або ж — на 
силу думки. Бо, як кажуть, краса 
в очах того, хто дивиться, як 
і його потворність. Та й усіх 
«чудовиськ» дорослого життя 
ми «вмальовуємо» і вмонтовуємо 
у свою буденність власноруч. 
Часто — через колись обламані 
в дитинстві крила і перерваний 
політ фантазії. Як зберегти оце 
вміння розмальовувати буденність 
яскравими барвами, виплекати 
тонку натуру малого художника 
і водночас загартувати малюка, 
аби той у дорослому житті 
впевнено йшов до здавалося 
б недосяжної мети — добре знає 
Таня Семенова і навчає цього своїх 
вихованців у арт-студії «Клякса».

 Про переваги 
камерної арт-студії, 
і як не втратити 
душевність

Ледь не в кожній родині ходять 
легенди про пострижини — той 
день, коли однорічного малюка 
стрижуть уперше в його житті. 
При цьому малечу саджають на 
кудлатого кожуха і розкладають 
навколо різні предмети, аби 
передбачити майбутнє доні чи 
сина. Хтось тягнеться малими 
пальчиками до ручки, інший 
цупить ключі від автівки, третя 
хапається за флакон парфумів 
або тюбик маминої помади. 
А от однорічна Таня напевно, 
що обрала кольорового олівця 
чи пензля. До прекрасного вона 
тяглася завжди і зі школи мріяла 
стати дизайнером меблів та 
інтер’єру. Щоправда, навчання 
у виші саме за цим фахом було 
задорогим для багатодітної 
родини з Оржиччини, де тато 
працював на фермі, а мама — 
лікарем. Проте Таня рук не 
опустила, відчаю не піддалася 
й омріяну художню освіту таки 
отримала. Вона паралельно 
навчалася у двох закладах — 
Національному педагогічному 
університеті імені Драгоманова 
у столиці та в Решетилівському 
художньому ліцеї. Долею суди-
лося, аби дівчина лишилася 
не в Києві, а саме в нашому 
місті, бо в Решетилівці зустріла 
своє кохання, вийшла заміж 
і розпочала педагогічну кар’єру. 
Спочатку — у Глибокобалківській 
школі, потім три роки працю-
вала у Будинку творчості. Нині 
сіє вічне, мудре й прекрасне, 
працюючи вчителем початко-
вих класів та образотворчого 
мистецтва у Решетилівській 
філії І ступеню. Проте торік 
художник таки взяв гору над 

вчителем  — Таня вирішила 
спробувати відкрити власну 
студію малювання. Ідею втілю-
вали у життя разом із Мариною 
Грицай — шукали приміщення, 
робили там ремонт. А 15 жовтня 
арт-студія «Клякса» по вулиці 
Покровській, 6 гостинно відкрила 
свої двері для перших вихованців.

«Приміщення в нас неве-
лике, — розповідає Таня Семе-
нова. — Одночасно у групі може 
займатися до 6 діток. Займаємося 
в домашній, дружній атмосфері, 
кожне заняття — майже як інди-
відуальна робота. Кожен учень 
отримує свою порцію уваги. До 
кожного підходиш, підказуєш, 
допомагаєш». Таня зізнається, 
що інколи мріє про те, аби студія 
була більша. Проте усвідом-
лює, що зі збільшенням площі 
можна втратити душевність 
та камерність. Адже зараз має 
змогу поспілкуватися з кожним 
вихованцем, приділити кожному 
з тих, хто відвідує її заняття, 
максимум уваги. «Це не шалений 
ритм школи, де у класі 30 діток 
і вчитель «бачить» далеко не 
кожного, а тут кожен, мов на 
долоні. Для мене це один із 
головних факторів і переваг 
нашої арт-студії», — пояснює 
дівчина.

Кожен вихованець 
має суперздібності 
і кожен — супергерой

Назва у арт-студії теж симво-
лічна. Клякса — це невдалий ляп 
недосвідченого художника фар-
бами на аркуші паперу. І все зале-
жить від майстерності й фантазії 
того, хто цю пляму «посадив»: 
або клякса зіпсує роботу, або 
ж художник врятує малюнок, 
перетворивши незграбний ляп 
на щось незвичне й прекрасне. 
Цього у арт-студії й навчають. До 

слова, Таня Семенова, як викла-
дач, не лише допомагає своїм 
вихованцям освоювати різні 
техніки живопису, а насамперед 
розвиває фантазію й плекає 
талант своїх вихованців. І в 
жодному разі — не ламає «через 
коліно», аби добитися від малих 
художників досконалого воло-
діння технікою. Як, для при-
кладу, це часто буває у художніх 
закладах, і вишах зокрема, де, 
заганяючи у рамки і навчаючи 
малювати «правильно», часто 
відбивають бажання брати до 
рук олівця чи пензля на довгі 
роки. Наша героїня й сама із 
таким зіштовхувалася.

«Я хочу, аби мої вихованці 
були вільними і незалежними 
у житті. Та й кожен із нас бачить 
цей світ по-своєму, навіть у різних 
кольорах і формах, — переконана 
Таня Семенова. — Коли у студію 
приходять нові дітки, на першому 
занятті ми малюємо яблучко — щоб 
я побачила, як вони володіють 
технікою, олівцем чи пензлем, 
аби далі розуміти напрям роботи 
з кожним юним художником персо-
нально. Яблучко одне, проте кожна 
дитина малює його по-різному. І я 
не можу сказати, що хтось робить 
це якось не так. Бо хтось бачить 
більше кольорів, хтось менше. 
Заганяти вихованців у рамки — це 
не про мене. Навпаки, потрібно 
розвивати й підтримувати дитину, 
її особливий погляд на життя, 
давати волю польоту фантазії 
й не обламувати їй крила».

Таня не лише дає волю фанта-
зії своїм вихованцям, а й власній. 
Адже заняття із юними худож-
никами у арт-студії намагається 
проводити динамічно й цікаво, 
як, власне, і в початковій школі, 
де методики НУШ стали нор-
мою життя. Зауважує, що дітки 
після уроків Нової Української 
Школи звичайні заняття просто 
не сприймають. Їм нецікаво, 
потрібно давати емоцію, бо як 

із дорослими, з дітьми теж діє 
правило: вони запам’ятовують 
не місця, де бували, а емоції, 
які в них викликали мандри. 
Чи заняття у арт-студії. Тому 
у «Кляксі» з листопада і аж до 
Миколая влаштовували челендж, 
де вихованці виконували різні 
творчі завдання, аби у день 
фіналу отримати сюрприз із 
рук того самого легендарного 
Святого Миколая. На особливі 
дати діткам вручають особливі 
листівки — із супергероями та 
мотивуючими написами на 
кшталт «Тільки вперед», «Ти 
класний друг». Бо Таня переко-
нана, що кожен її вихованець має 
свої суперздібності і кожен з них 
для неї — маленький супергерой.

А ще на студії маленькі худож-
ники втілюють в життя свої 
мистецькі мрії. Наприклад, ту, 
де можна власноруч розписати 
футболку для тата, мами чи дідуся 
з бабусею. Таня допомогла своїм 
вихованцям втілити в життя цю 
ідею у січні. Малеча розробляла 
власні принти чи розписували 
одяг за зразком, що пропонувала 
викладачка. Батьки експеримен-
тами власних чад лишилися 
задоволені, діти теж щасливі, 
адже рідні із задоволенням вдя-
гають ексклюзивні футболки 
із «дизайнерським» розписом.

Як решетилівську 
малечу від війни 
мистецтвом 
відволікають

Та ранок 24 лютого політ фан-
тазії призупинив. Дівчина згадує, 
що того ранку вибухів не чула — на 
щастя, завжди мала міцний сон. 
Тому й не зовсім зрозуміла, про 
що свекруха Світлана Андріївна 
запитує. До тями привів дзвінок 
директора школи: лишаємося 
вдома, бо війна почалася. «Коли 
зрозуміла, що відбувається, перше 
питання було: що з дітками? Бо 
я доросла і можу контролювати 
власні емоції. Дітям важко зро-
зуміти, що відбувається. Сіли 
з чоловіком і проговорили, що 
робитимемо далі. Вирішила: 
поки в нас тихо, не хочу нікуди 
їхати — ні з Решетилівки, ні тим 
більше за кордон. Лишаюся поруч 
із коханим. Усвідомлювала, що 
буду потрібна своїм вихованцям. 
Як говорив Сухомлинський, серце 
віддаю дітям. Для когось це просто 
цитата чи назва книги відомого 
українського педагога, а я за цим 
принципом живу», — говорить 
Таня Семенова.

Коли стало зрозуміло, що 
в Полтавській області таки супо-
стата немає, з квітня арт-студія 
почала потроху відновлювати 
заняття з юними художниками. 
Приходили по одній-дві дитини 
в групі, бо батьки боялися за свою 
малечу. Таня теж переймалася 
безпекою вихованців. Ці військові 
весну та літо вони проводили 
разом, переважно на природі — 
виїздили велосипедами на зама-
льовки, відкриваючи неймовірні 
мальовничі куточки у рідному 
місті. Знаходили арт-об’єкти 
з історією, як от напівзруйно-
вана хата на Озері, де під час 

окупації у Другу світову реше-
тилівські жінки збиралися, аби 
почитати Кобзаря. А ще влаш-
товували арт-пікніки на березі 
річки, сплавлялися на каяках 
разом із Sup-station. Головний 
по решетилівському «річковому 
флоту» Павло Мосієнко став не 
просто добрим другом арт-студії, 
а й активним співучасником 
заходів, що їх влаштовують юні 
художники. Минулих вихідних під 
час Кавун-party, яку Таня Семенова 
разом із Марією Романько (вона 
у серпні приєдналася до арт-студії 
й набирає групу для занять декора-
тивно-прикладним мистецтвом) 
організували для решетилівської 
малечі, Sup-station мала свою 
локацію. Так що юні художники 
не лише ліпили кавунчики, роз-
писували брошки, а й веслували 
на човниках. Тобто отримували 
незабутні й позитивні емоції, 
аби це літо їхнього дитинства 
запам’яталося не лише сиренами 
повітряних тривог.

Самій же Тані важчі часи 
допомагає пережити не лише 
мистецтво, а й спорт. Вона ось 
вже два роки як відвідує танцю-
вальну студію, займаючись під 
керівництвом Іоланти Дюльгер. 
Коли заняття на початку пов-
номасштабного вторгнення 
призупинили, дівчина знайшла 
додатковий антидепресант — 
силові заняття із тренеркою 
Мариною Пасічник. Так що тепер 
танці разом із силовими впра-
вами допомагають триматися 
в тонусі, не дають волі поганим 
думками та тримають Таню 
в гармонії зі світом.

Разом із колегами по школі 
Таня Семенова волонтерить — 
печуть пиріжки та печиво бійцям 
на передову, збирають продукти 
чи донатять на потреби рідних 
ЗСУ. У коробки із гостинцями на 
передову решетилівські волон-
тери часто кладуть «привіти» від 
Таніних вихованців — малюнки 
юних художників із щирими дитя-
чими побажаннями. Ці малюнки 
там, на передовій, надзвичайно 
важливі, вони нагадують, за кого 
чоловіки й жінки стоять непоруш-
ною стіною там, у самісінькому 
пеклі, кого боронять.

«Спочатку вихованцям складно 
було дібрати правильні слова. 
Пояснювала дітям, що нашим 
воїнам там важко, адже вони 
далеко від сім’ї, в когось лишилися 
вдома діти чи онуки. От і напишіть 
їм, що хочете їх зустріти, що вони 
для вас — справжні герої. У нас 
були аркуші великого формату 
А3 для малюнків. То зворотній 
бік малюнку діти списали майже 
повністю побажаннями, запро-
шували в гості на чай, обіцяли 
пригостити тортом, який самі 
ж і спечуть для захисників — 
настільки прониклися ідеєю, що 
потім було вже важко спинити. 
Такі малюнки вихованці арт-сту-
дії малюють постійно, віддають 
волонтерам, аби ті передали на 
передову. Це важливо і для воїнів, 
і для розуміння самих дітей, що 
підтримка потрібна кожному — 
і великому, і маленькому. І якщо ми 
всі будемо, як одна велика родина, 
ми обов’язково переможемо!»

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
■ Куплю кнура, теля. 
Тел. 095-914-64-97
■ Продам червоно-рябу 
теличку з-під гарної корови. 
Вік 3 тижні. Тел. 095-322-14-49

С/Г ПРОДУКЦІЯ
■ Продам кабаки на корм 
і їсти. Кабак диня. 
Тел. 066-202-70-90
■ Картопля для їжі. 
Тел. 099-337-39-17, 
096-252-95-36
■ Куплю зерно на корм. 
Тел. 063-849-93-405

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
■ 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

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

Домашнє насильство 
під час війни

Домашнє насильство  — 
поширене явище, яке під час 
війни стає ще більш небезпеч-
ним, ніж у мирний час. Війна, 
як і будь-яка екстремальна 
ситуація, загострює проблеми 
людей, які були й до цього. 
Зокрема, це стосується насиль-
ства в родинах. Коли люди, які 
живуть у постійному стресі, 
опиняються в одному примі-
щенні, залежать один від одного 
та не можуть відволіктися, 
нерідко виникають ситуації 
домашнього насильства. Психо-
логічне, фізичне, економічне та 
сексуальне — це форми, в яких 
може проявлятись домашнє 
насильство. Людям, які зазнали 
такого насильства зараз, склад-
ніше знайти вихід — вони часто 
обмежені у пересуванні, їм 
немає в кого попросити про 
допомогу, вони ще більше зале-
жать від кривдників фізично та 
матеріально. Домашнє насиль-
ство є серйозним порушенням 
прав людини. Якщо Вас прини-
жують, застосовують фізичну 
силу, матеріально обмежують 
чи примушують до близькості 
без вашої згоди — Ви стали 
жертвою домашнього тирану. 
НЕ МОВЧІТЬ! Зверніться за 
допомогою до поліції.

Також Ви можете анонімно 
та цілодобово звернутися на 
«гарячі лінії» допомоги:

Національна «гаряча 
лінія» з протидії домашньому 
насильству (Ла Страда): 116-
123 / 0-800-500-335;

Урядова гаряча лінія для 
осіб, які постраждали від 
домашнього насильства: 1547;

Дитяча гаряча лінія: 
116-111.

Окрім того, в Україні ство-
рена та діє мережа спеціалізо-
ваних служб підтримки осіб, 
які постраждали від домаш-
нього насильства та / або 
насильства за ознакою статі.

У складі відділення соціаль-
ної роботи Центру надання 
соціальних послуг Решетилів-
ської міської ради функціонує 

спеціалізована служба пер-
винного соціально-психоло-
гічного консультування осіб, 
які постраждали від домаш-
нього насильства. Консуль-
тативна служба відповідно 
до покладених на неї завдань 
проводить свою діяльність за 
такими напрямами:

 проведення психологічного 
обстеження постраждалої 
особи та організація надання 
їй за потреби первинної пси-
хологічної підтримки;

 надання первинної кон-
сультаційної та психологічної 
допомоги, у тому числі із 
залученням фахівців інших 
загальних або спеціалізованих 
служб підтримки;

 надання постраждалій особі 
або її законному представнику 
(якщо такий представник не 
є кривдником) інформації про 
права такої особи, а також про 
можливості, функції та повно-
важення суб’єктів, що здійсню-
ють заходи у сфері запобігання 
та протидії насильству, можли-
вості отримання нею подаль-
шої підтримки та надання їй за 
потреби контактів зазначених 
суб’єктів;

 проведення оцінки потреб 
постраждалої особи;

 визначення необхідності 
в екстреній психологічній 
допомозі та вирішення 
питання щодо направлення 
постраждалої особи до загаль-
ної чи спеціалізованої служби 
підтримки постраждалих осіб;

Надання соціальних послуг 
консультативною службою 
постраждалим особам здійс-
нюється на безоплатній основі 
відповідно до державних стан-
дартів надання соціальних 
послуг. За більш  детальною 
інформацією можна зверта-
тись за номером: 095-673-61-32.

Якщо ви постраждали від 
домашнього насильства, 
або стали свідком вчинення 
домашнього насильства — 
не мовчіть, а зверніться за 
допомогою!
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ПОРАДИ

СТРАВА ТИЖНЯ

Баклажани 
з перцем чилі 
та медом на зиму

На 1 кг баклажанів вам 
знадобиться: 150 мл соняшни-
кової олії (+ для смаження ово-
чів і змащування баклажанів), 
1 ст. л. солі. 4 лаврові листки, 
10 гілочок кропу, 4 бутона 
гвоздики, 1 ч. л. коріандру, 5 ст. 
л. винного оцту, 6 зубчиків час-
нику, 1 перець чилі, 2 ріпчасті 
цибулі, 2 ст. л. меду.

Візьміть два дека, засте-
літь пергаментним папером 
і викладіть порізані кружаль-
цями баклажани. Змастіть 
баклажани соняшниковою 
олією за допомогою пен-
злика. Поставте в духовку 
на 20 хвилин при температурі 
200 градусів. Далі візьміть 
5 зубчиків часнику, 2 ріпчасті 
цибулі й 1 перець чилі та 

дрібно поріжте. Відправте 
на пательню смажитися на 
соняшниковій олії до золо-
тистого кольору цибулі.

Тепер візьміть запечені 
баклажани та перекладіть 
у миску, додайте засмажку 
з цибулі, часнику й перцю 
чилі, додайте 1 ст. л. солі, 2 ст. 
л. меду, 10 гілочок подрібне-
ного кропу та 5 ст. л. винного 
оцту. Перемішайте.

Додайте в сотейник 
150 мл соняшникової олії, 
2 лаврові листки, 1 ч. л. корі-
андру, 4 бутони гвоздики 
і добре прогрійте. Візміть 
стерильні банки та кришки. 
Розкладіть баклажани по двох 
0,5 л банках, а зверху залийте 
соняшниковою олією зі спе-
ціями. Зберігати необхідно 
в прохолодному місці.

Як вибрати натуральний мед:
лайфхаки
Хоч Медовий Спас ми вже 

й відсвяткували, проте 
поради, як вибрати 

якісний, смачний, а головне — 
натуральний мед, лишаються 
актуальними. Адже пасічники 
продовжують торгувати своїм 
крамом, а потенційні спожи-
вачі солодкого й корисного 
продукту купують його не лише 
з нагоди свята чи виключно 
в період качання меду. Зараз 
його можна придбати, як 
у знайомих пасічників, так і в 
мережах супермаркетів у будь-
яку пору року.

Попит на мед не спадає, бо 
це цінний продукт, джерело 
багатьох вітамінів та мінералів. 
У чому ж користь натурального 
меду? Він містить вітаміни 
групи B і C, різні мінеральні 
речовини, сірку, хлор, калій, 
магній, залізо, глюкозу, білок, 
фруктозу. Природній склад 
меду справді дивовижний. 
Користуючись популярністю 
цього продукту, який можна 
вважати національним над-
банням для України, шахраї 
продають чималу кількість 
підробленого меду, до якого 
додають різні «інгредієнти», 
зокрема, й промисловий цукор.

Як убезпечити 
себе від придбання 
неякісного продукту?

Експерти лабораторії методів 
оцінки якості та безпечності 
продукції бджільництва, ННЦ 
«Інститут бджільництва імені П. 
І. Прокоповича» стверджують, 
що виготовити мед-підробку 
непросто і відчути її, до речі, 
важко. Фальсифікатори розбав-
ляють його патокою, сиропом, 
просто цукром. Відрізнити 
справжній мед від підробки 
іноді складно навіть фахівцеві, 
що вже казати про простих спо-
живачів. Але все ж таки існують 
деякі ознаки, які дозволяють 
вибрати «правильний» мед.

Не соромтеся запитати 
у пасічника сертифікат якості. 
Найкраще виявити підробку 
меду, якщо провести фізико-хі-
мічний аналіз у лабораторії. 
Якщо ж вибираєте цілющі 
ласощі на ринку, передусім 
уточніть, хто реалізує мед — 
пасічник чи перекупщик. 
Скажімо, паспорт має кожен 
громадянин, не всі мають вете-
ринарне свідоцтво та паспорт 
пасіки. І найголовніше — не 
бійтеся спитати сертифікат 
(протокол) якості. Сертифі-
кат — це протокол із результа-
тами досліджень даного меду. 
Там чітко прописані допустимі 
й фактичні результати того чи 
іншого показника меду.

Зверніть увагу на кон-
систенцію продукту. Якщо мед 
кристалізується, то це свідчить 
про його натуральність — він 
мутніє, світлішає і стає густим. 

Відбувається це в різні терміни, 
все залежить від сорту меду 
і умов зберігання. Тільки ака-
цієвий мед не кристалізується, 
або кристалізується повільно 
(за що особливо цінується), 
він може залишатися рідким 
до двох і більше років. Якщо 
квітковий мед не кристалі-
зується до пізньої осені — це 
підробка або мед піддавався 
термічній обробці. Навесні, 
щоб реалізувати минулорічний 
мед, бджолярі часто його під-
дають термічній обробці (піді-
грівають для одержання рідкої 
консистенції), щоб надати меду 
привабливішого вигляду та 
продати як свіжий, щойно 
відкачаний весняний мед.

Шар на поверхні меду у вигляді 
білої піни, або ж мармурові, білі 
плями у закристалізованому меді 
біля бічних стінок посудини деякі 
покупці вважають чужорідними 
домішками. Але це звичайне 
явище — такий шар утворюється 
під час фасування рідкого, сві-
жовідкачаного меду — пухирці 
повітря виходять на поверхню, 
а частина їх концентрується біля 
стінок. Це ознака високоякіс-
ного меду, який фасували без 
пастеризації (розігрівання). Але 
все одно краще знати декілька 
методів, як перевірити мед на 
наявність цукру.

Щоб упевнитися, що 
у вашому улюбленому меді 
немає доданого цукрового 
піску, використайте такі 
народні методи перевірки:

1. Чайну ложку меду розмі-
шайте у чашці теплого чаю. 

Завважте, що рідина має бути 
саме теплою, а не окропом. 
Натуральний мед розчиниться 
у напої повністю. Якщо до 
меду було додано промисло-
вий цукровий пісок, випаде 
незначний, але помітний осад.

2. Другий метод потребує 
шматочка білого хліба. Візь-
міть лише м’якуш та покладіть 
його на 10 хвилин до тарілочки 
з медом. Якщо продукт нату-
ральний, хліб стане помітно 
твердішим. Якщо ж стане 
м’яким та навіть розкисне, це 
погана новина та означає, що 
в меді з великою вірогідністю 
присутній цукор.

3. Для наступного експери-
менту знадобиться шматочок 
не твердого паперу. Ідеально 
підійде звичайна паперова 
серветка або паперовий руш-
ник. Нанесіть на папір крапе-
льку меду. Якщо навколо неї 
з’явиться вологий слід — це 
підтвердження того, що у меді 
є доданий цукор.

4. Наступний метод — по 
суті, продовження попе-
реднього дослідження. Спро-
буйте підпалити папірець, на 
якому є крапля меду. Якщо він 
натуральний, то не потемнішає 
та не згорить під час контакту 
з вогнем. Але якщо в меді 
є цукор, то він перетвориться 
на обвуглену грудку.

Перевіряємо на інші домішки:
Крейду можна виявити за 

допомогою оцту. Для цього 
треба зробити розчин з теплої 
води та невеликої кількості 
меду. Якщо в ньому є крейда, 

то після додачі оцтової есенції 
розчин почне шипіти, виділя-
ючи кисень.

Крохмаль або борошно вияв-
ляється також за допомогою 
нескладного хімічного досліду. 
Розбавте трохи меду водою 
і додайте туди краплю йоду. 
Якщо рідина набула синього 
кольору, то в ній однозначно 
є крохмаль або борошно.

Перевірка на додавання 
крохмальної патоки. Щоб 
упевнитися, що в меді немає 
крохмальної патоки, необхідно 
приготувати розчин з водою 
в пропорції 1 до 2. При дода-
ванні декількох крапель наша-
тирного спирту в розчин, він не 
повинен стати бурого кольору. 
Якщо це таки сталося, у меді 
виявлено крохмальну патоку.

Як упевнитися, 
що мед натуральний

По-перше, натуральний 
мед має бути тягучим. Це 
означатиме, що його нічим 
не розбавляли. Ознака нату-
ральності продукту — це коли 
мед продовжує тягнутися при 
його нагріванні до 20 градусів. 
Нагріту сировину спробуйте 
«намотати» на ложку. Нату-
ральний мед піддаватиметься, 
 розбавлений сурогат стане 
натуральним та стікатиме 
з ложки, як вода. Купуючи мед, 
необхідно звернути увагу на 

те, чи «намотується» він на 
ложку і лягає в баночку гіркою. 
Якщо цього не відбувається, 
то, ймовірно, мед незрілий.

По-друге, натуральність 
меду можна достовірно пере-
вірити через його вагу! Це 
найпростіший спосіб, про 
який не знає більшість спо-
живачів. Просто запам’ятайте, 
що літр справжнього меду 
важить приблизно півтора 
кілограми.

Для підтвердження нату-
ральності меду добросовісні 
пасічники пропонують: кра-
плю меду розтерти пальцями 
після чого на пальцях не буде 
залишатися липкого сліду, 
а підробка — липне до рук. 
Не соромтеся куштувати мед 
при купівлі (якщо це не супер-
маркет). Прислухайтеся, чи 
дере він у горлі? Справжній 
мед (окрім акацієвого та трав-
невих медів) має викликати 
такі відчуття.

Зберігаємо правильно
Натуральний мед краще 

зберігати у скляних ємностях, 
щільно закритих звичайною 
пластиковою кришкою, 
у темному і сухому місці 
(краще у житловій кімнаті, 
ніж у кухні). Оточення для меду 
треба вибирати ретельно. Він 
блискавично вбирає запахи 
риби, сиру, квашеної капусти. 
Однаково легко всмоктує 
і борошняний, і цементний 
пил. У холодильнику для нього 
занадто велика вологість. Най-
краще місце для меду там, де 
сухо, прохолодно і нічим не 
пахне. Прямі сонячні промені 
для нього згубні, оскільки через 
сорок вісім годин безперерв-
ного сонячного опромінення 
в ньому руйнуються ферменти. 
У першу чергу — інгібін, фер-
мент протимікробної дії.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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КАЛЕЙДОСКОП
РешетилівщинаUA

Гороскоп
на тиждень

(29.08 — 4.09)

a
Овен. Ви можете подивитися на звичні 
речі під іншим кутом. Сприятливо 
налагоджувати ділове спілкування 

і зміцнювати партнерські зв’язки. Саме час 
піти на мирову з тими людьми, з якими 
сталася сварка з вашої причини.

b
Телець. Дрібні неприємності, які 
будуть підстерігати на цьому тижні 
не здатні вибити вас з колії. Перед 

вашою рішучістю і цілеспрямованістю від-
криваються будь-які двері. В кінці тижня не 
виключені невеликі грошові надходження. 

c
Близнюки. Цей тиждень відкри-
ває безліч нових можливостей 
і перспектив. Роботи додасться, однак 

ви сповнені енергії. Нестандартний підхід 
до вирішення проблем і кмітливість допо-
можуть вам досягти високих результатів.

d
Рак. Ключ до вашого успіху поля-
гає у вашій великій майстерності 
і професіоналізмі. Ви дуже ефек-

тивно контролюєте управління і якість, свій 
робочий час, розвиваєтеся, і не зупиняєтеся 
на досягнутому.

e
Лев. На цьому тижні вам захочеться 
більше свободи дій. Власні інтереси 
ви ставите на перше місце. Здоровий 

егоїзм — це гарна якість, проживіть цей тиж-
день, балуючи себе приємними дрібницями.

f
Діва. Не нехтуйте почуттями близь-
ких, а постарайтеся їх зрозуміти. 
У професійній сфері у вас все під 

контролем. Ви уважні і не втрачаєте жодної 
важливої деталі. Ініціативність і рішучість 
допоможуть найамбітнішим просунутися 
по кар’єрних сходах. 

g
Терези. Ви зможете досягти успіху 
в професійній та особистій сферах. 
Сприятливий період для початку 

нового проекту або зміни роботи. На шляху до 
досягнення бажаного може встати ваша лінь.

h
Скорпіон. На цьому тижні ви будете 
старанно працювати, щоб переко-
нати оточуючих в тому, що загальне 

поліпшення можливе. Потрібно послабити 
хватку і почати оцінювати те, що потрібно 
зберегти і поліпшити.

i
Стрілець. Не будьте занадто вперті 
або владні, ви ускладните свої відно-
сини. Краще проявіть поблажливість 

до недоліків інших. У пошуках матеріальних 
результатів ви сповнені рішучості, готові 
витримати величезний обсяг роботи.

j
Козеріг. На цьому тижні варто 
більше прислухатися до власної 
інтуїції і менше до порад оточу-

ючих. Ваш внутрішній голос допоможе 
прийняти правильне рішення. Будьте 
уважні, особливо з малознайомими людьми.

k
Водолій. На цьому тижні ви на шляху 
до успіху, але вам не варто зупиня-
тися на досягнутому. Справа, в яку ви 

вклали багато сил і часу принесе відчутний 
прогрес. Ви будете насолоджуватися своїми 
маленькими (і великими) перемогами.

l
Риби. На цьому тижні ви сповнені 
оптимізму і впевненості у власних 
силах. Це ідеально, якщо вам 

потрібно налаштувати важливий проект, 
прийняти рішення або поставити нові цілі.
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Відповіді

з №33

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
Командир батальйону 

російської армії описує 
солдатам бойову ситуацію:

— Ворог знаходиться 
позаду від нас, зліва, 
справа і перед нами. 
Тепер ми від нього не 
сховаємося!

***
— Чим відрізняється 

проба Манту від росій-
ського окупанта?

—  М а н т у  н е 
можна мочити.

***
— Ти окупант?
— Нєт.
— Скажи: «Укрзалізниця 

везла паляниці».
— Да, я окупант.

***
Коли Ісус йшов на 

Голгофу, хтось плакав, 
хтось насолоджувався 

видовищем, хтось допо-
магав нести хрест, хтось 
заламував руки або зрі-
кався... І тільки Арестович 
сказав: «Та не хвилюй-
теся ви, через три дні він 
воскресне».

***
А блогер Віталій Чепі-

нога вкотре помітив нашу 
хазяйську кмітливість:

«Switchblade — амери-
канський протитанковий 
безпілотник-камікадзе…

То він у США — каміка-
дзе. А у нас він виконає 
свою основну протитанкову 
функцію, а потім ще карто-
плю кропитиме від жука…
То буде по-господарськи...»

***
Щороку я збираюся 

спекти штоллен. І щороку 
зупиняюся на пункті 
«залийте сухофрукти ромом»

***
— Що ти хочеш на 

вечерю: пікантну ялови-
чину, апетитну сьомгу чи 
соковиту курку?

— Апетитну сьомгу!
— Я взагалі-то у кота 

запитувала.
***

Замовив в інтернет-ма-
газині протиударний 
годинник. Доставку 
вибрав Укрпоштою. Якщо 
дійдуть цілими та неуш-
кодженими — продавець 
не обдурив.

***
Обіцянка від киянина 

Костянтина Михайлова:
«Обіцяю після війни 

ходити на всі паради ЗСУ 
у Києві, Харкові, Москві та 
інших українських містах».

***
— Любий, як тобі вечеря?
— Відмінний кисіль.
— Це не кисіль, 

а холодець.
— Таа?! Тоді приготуй 

швидше кисіль, ти мене 
заінтригувала.

***
Мій чоловік найкращий 

і повинен добре харчува-
тися. Тому я не готую.

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