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Сім місяців повномасштабної 
війни. Сім місяців героїчного 
спротиву. Сім місяців, що 

перетворили російську армію 
на «другу армію третього світу», 
а ЗСУ — на захисників усього 
цивілізованого світу. Якщо без 
помпи й шапкозакидацтва, то 
для українців цей сьомий місяць 
війни фінішував неймовірними 
новинами — ми нарешті повернули 
із полону захисників Маріуполя. 
Не всіх, проте процес розпочато, 

а наймедійніші із захисників 
«Азовсталі», на яких будували 
свою пропаганду рашисти і яких 
обіцяли скарати на смерть, на 
щастя, вже у безпеці. Боротьба за 
звільнення решти наших героїв 
триває. Адже пори все, Україна 
своїх не кидає і бореться за кожного 
свого героя.

Ці новини посунули на дру-
гий план «страшну» новину від 
путіна, котрий 21 вересня ого-
лосив часткову мобілізацію на 

московії. Сказати, що українці 
мляво відреагували на призов 
300 тисяч рашистів — нічого не 
сказати. Вони закидали соцмережі 
смішними мемами та фотожабами, 
а російських родичів чоловічої 
статі — телефонними дзвінками, 
на кшталт «ну шо ви там, спите»? 
Детальніше про звільнення азовців, 
«день побєга», ядерну оргію і нові 
санкції у відповідь на псевдорефе-
рендум читайте на 6-й сторінці 
нашого видання.
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КРИМІНАЛ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
За повідомленням Нацполі-

ції, у період із 19 по 26 вересня 
у Решетилівський громаді 
зареєстрували 41 повідом-
лення про кримінальні пра-
вопорушення та інші події. Із 
них 6 внесено до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 
за ознаками кримінальних 
правопорушень. Нагадуємо 
номери телефонів, за якими 
Ви маєте можливість пові-
домляти інформацію щодо 
місця перебування зниклих 

людей, а також відомі Вам 
обставини вчинення злочинів 
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 
трапилася 1 надзвичайна подія. 
24 вересня у селі Колотії ста-
лася пожежа. Імовірна причина 
загоряння – коротке замикання 
електромережі. 

У населених пунктах 
громади регулярно 
вивозять побутові відходи

Працівники комунального 
підприємства «Покровський 
комунгосп» згідно графіка 
здійснюють вивіз сміття 
у населених пунктах громади, 
де жителі уклали договори на 
збір та вивезення побутових 
відходів. Працюють згідно укла-
деного графіка, а також зазда-
легідь повідомляють жителів 
громади про вивіз сміття, щоб 
громадяни не створювали 
стихійних сміттєзвалищ та 
нагромадження відходів.

Минулого вівторка кому-
нальники здійснили вивезення 
сміття у селі Покровське по 
вулицях: Освітянська, Зоряна, 
Елеваторна, Робітнича, Світан-
кова, Зелена, Миру, Шевченка, 
Грушевського та провулках — 
Фруктовий і Чураївни. Цього 
ж дня відбулося вивезення і у 
Федіївському старостаті.

У середу зібрали сміття 
у селі Покровське по вулицях: 
Калинова, Полтавський шлях, 

Гоголя, Степова, Привокзальна 
та провулку Садовий. А також 
у Кукобівському старостаті.

У четвер комунальники 
вивезли непотріб у селі Покров-
ське по вулицях: Молодіжна, 
Чкалова, 23 вересня, Широка, 
Мічуріна, Центральна, Трав-
нева, Пушкіна та провулках — 
Вишневий, Кооперативний, 
Шкільний. Також у селах Ново-
михайлівського старостату та 
селах Кривки і Піщане.

У п’ятницю комунальники 
зібрали побутові відходи 
по вулиці Залізнична у селі 
Покровське, а також у селах 
Шкурупії та Голуби. 

Комунальне підприємство 
вкотре звертається до громадян 
про необхідність укладання 
договору на вивіз побутових 
відходів. Адже особам, які 
не уклали договір, викидати 
сміття категорично заборонено.

Віта ШАФОРОСТ

Решетилівщина продовжує 
підтримувати військових 
на передовій

Минулого тижня волонтери 
зібрали у громаді чергову пар-
тію продуктової допомоги 
волонтери та доправили на 
передову. Традиційно наша гро-
мада підтримує військових про-
дуктами харчування. Невтомні 
господині гуртуються та випі-
кають пиріжки, печиво, булки 

та іншу здобу для військових. 
Щодня «кулінарне військо» 
Решетилівщини працює над 
тим, щоб хлопці відчували 
підтримку і пришвидшували 
нашу перемогу.

«22 вересня було зібрано, 
а 23 вже передано випічку для 
наших захисників 27 бригади 

і 93 бригади. Дякуємо усім, 
хто допоміг! А саме колек-
тиву школи села Покровське, 
колективу Художнього ліцею 
з Решетилівки, Євангельським 
Християнам Баптистам з міста 
Решетилівка. А також небай-
дужим українцям  — Ользі 
Яресько, Сніжані Степановій, 

Аліні Бодні, Вікторії Шку-
рупій, Юлії Горпинченко, 
Оксані Осінській, Анастасії 
Кузьменко, Валерії Коровіній, 
Юлії Просяник, пані Марині. 
Усім безмежно вдячні за допо-
могу», — зазначає волонтер Віта 
Приходько.

За доброю традицією кожен 
гуманітарний вантаж доповню-
ють дитячими малюнками, які 
для військових є своєрідними 
оберегами, що вселяють віру 
та надію у нашу перемогу.

Михайло ЧУБ

Решетилівські волонтери збирають 
кошти на тепловізор для земляка

До Решетилівського волон-
терського центру за допомогою 
звернувся Андрій М’якота. Чоло-
вік проходить службу на держав-
ному кордоні на Сумщині. Для 
нього вкрай необхідно придбати 
тепловізор, який є незамінним 
помічником у виявленні ворогів.

«Потреба у тепловізорі, який 
допоможе хлопцям оперативно 
виявляти ворожі ДРГ. Ціна 
питання 43 тисячі гривень. 
Велике прохання до всіх небай-
дужих допомогти», — зазначає 
волонтер Андрій Горобець.

Для тих, хто має змогу 
долучитися і фінансово 

підтримати, банківська 
картка для збору коштів 
незмінна — 4441114456676665.

Нагадаємо, що не так давно 
до Решетилівського волон-
терського центру звертався 
Олег Сипало з потребою 
у тепловізорі. Наш земляк боро-
нить країну на Херсонському 
напрямку. Невдовзі волонтери, 
за підтримки усіх небайду-
жих, зібрали необхідну суму 
у розмірі 44 тисячі гривень 
та придбали прилад нічного 
бачення на передову.

Віта ШАФОРОСТ

Жителі громади зібрали кошти 
на теплоконвектори для військових

Минулого тижня волонтери 
придбали та передали нашим 
захисникам кілька конвекто-
рів для обігріву. Гроші на ці 
потреби зібрали мешканці 
сіл Малий Бакай та Мушти. 
Також до збору долучилися 
учні Покровського навчаль-
ного закладу. Загалом вдалося 
зібрати понад 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, що це вже не 
перший раз, коли громада 
спрямовує благодійні кошти 
саме на закупівлю конвекторів 
для військових. На початку 
вересня першачки із Покров-
ського зібрали понад дві тисячі 
гривень та придбали тепло-
вентилятор для захисників. 
За допомогою волонтерів річ 
передали нашим військовим.

Віктор БІЛОКІНЬ
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Коротко про головне
ВР у першому 
читанні підтримала 
добровільний 
військовий 
облік жінок

Верховна Рада у першому 
читанні підтримала зако-
нопроект про добровільну 
постановку жінок на військо-
вий облік. «За» проголосу-
вали 267 депутатів. Про це 
повідомив нардеп Желєзняк. 
Це означає, що всі можуть 
ставати на облік за власним 
бажанням, крім тих жінок, 
чиї спеціальності та/або про-
фесії споріднені з медичною 
діяльністю.

Закон буде готуватися до 
другого читання по скороче-
ній процедурі.

Полтавська ОВА 
скасувала заборону 
на проведення 
масових заходів

У Полтавській ОВА пові-
домили, що заборона на 
проведення масових заходів 
за участю більш як 10 осіб 
скасована.

Така заборона діяла з 22 
по 26 вересня і була запрова-
джена для усунення загрози 
небезпеки державній неза-
лежності України, її тери-
торіальній цілісності під 
час проведення росіянами 
псевдореферендумів на тим-
часово окупованих територіях 
України.

ДСНС завершила 
тестування системи 
оповіщення

Надалі ця система, під час 
якої на мобільні телефони 
українців приходили повідом-
лення зі звуковим сигналом, 
перейде в дослідну експлуата-
цію і буде використовуватись 
для надсилання реальних 
сигналів про загрози для 
українців.

Початок тестування сис-
теми відбувся 7 вересня. 
Продовжується робота над 
тим, щоб власники простих 
кнопкових телефонів також 
отримували такі оповіщення.

Студенти можуть 
повернути гроші 
за навчання

Студенти університетів 
і коледжів України, які вчаться 
на контракті, можуть повер-
тати частину виплат за нав-
чання у вигляді податкової 
знижки, згідно зі статтею 166 
п. 3.3. Податкового кодексу 
України.

Оформити відшкодування 
за навчання може офіційно 
працевлаштована людина, 
яка платить із зарплати 
загальнодержавний податок 
на доходи. Тобто це студент/
один із його батьків/чоловік 
або дружина/опікун, який 
оплачує навчальні послуги.

Розмір податкової знижки 
складає 18% вартості навчання, 
а також не може перевищувати 
розмір сплаченого податку 
з доходів фізичних осіб. У 2022 
році можна отримати відшко-
дування за 2021 навчальний 
рік. Для цього необхідно до 31 
грудня поточного року подати 
пакет документів.

Аграрний ліцей 
влаштував 
виставку-продаж 
на підтримку ЗСУ

М и н у л о г о  т и ж н я 
у Решетилівці в сквері «Моло-
діжний» Решетилівський 
професійний аграрний ліцей 
імені І. Г. Боровенського про-
вів благодійну виставку-про-
даж хлібобулочних виробів.

Зібрані кошти витра-
тять на підтримку наших 
захисників.

Завершився перший 
тур чоловічого 
чемпіонату України 
з волейболу

М и н у л о г о  т и ж н я 
у Чернівцях стартував 
перший тур чемпіонату 
з волейболу «Суперліга Будін-
вест 2022/2023».

В К  « Р е ш е т и л і в к а » 
в першому турі провів 2 гри.

Після беззаперечної 
перемоги над тернопіль-
ською командою «Поліція 
охорони-ЗУНУ — Динамо» 
(25:22, 25:15, 25:18), «Збірна 
Полтавської області ВК Реше-
тилівка» у рівній боротьбі 
програла 1:3 сильному та 
досвідченому супернику 
«Епіцентр-Подоляни».

Таким чином в «Суперлізі» 
у волейболістів, що пред-
ставляють наше місто і всю 
Полтавську область, поки 
що паритет — 1 перемога та 
1 поразка.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Решетилівського воїна вдалося 
повернути із полону рашистів
Військових з Полтавщини 

звільнили з російського 
полону в рамках обміну 

полоненими 21 вересня. Серед 
них Герой з Решетилівської 
громади — Сергій Стратічук.

Хоч в полоні окупантів зали-
шаються ще сотні українських 
військових, для всієї країни, 
для Полтавщини і нашої гро-
мади неймовірна радість — 
Україна повернула старшого 
лейтенанта із Решетилівки Сер-
гія Стратічука.

Сергій  — кіборг, офіцер 
бригади морської піхоти 
імені контрадмірала Михайла 
Білинського,  боронив 
«Азовсталь».

У полон чоловік потрапив 
12 квітня під час бойових дій 
в Маріуполі, — розповів Роман 
Істомін — речник Полтавського 
ЦК та СП.

Сергій Стратічук уже вдома 
на рідній землі і навіть встиг 
побачитися з друзями.

Після звільнення на своїй 
сторінці у ФБ наш земляк 
Сергій Стратічук написав: «Ті 
тварі не змогли нас зламати, 
хоча й намагалися з усієї сили. 
Дякую коханій дружині, моїй 

сім’ї, рідним і друзям, за те, 
що вірили, чекали і молилися! 
Це було єдине світло в кінці 
тунелю, на яке я йшов 162 про-
клятих дні! Далі реабілітація, 
відновлення здоров’я і всього 
спорядження».

Друзі Сергія вже оголосили 
збір для підтримки Сергія. 
Якщо маєте змогу долучитися 

перераховуйте кошти на номер 
карти 5168 7574 0050 8935.

P.S. Ми ще обов’язково зро-
бимо інтерв’ю з Сергієм, а поки 
бажаємо якнайшвидшого від-
новлення та легкої реабілітації.

Слава Україні!
Героям слава!

Юлія ГРІНЧЕНКО

Центральна лікарня отримала 
підтримку від благодійного фонду

Минулого тижня Решети-
лівська центральна лікарня 
отримала суттєву благо-
дійну підтримку від фонду 
«Humanitarian For Empowerment».

Ця партнерська швейцар-
ська організація після повно-
масштабного вторгнення рф 
в Україну створила великий 
канал відправлення в Україну 
медичних препаратів та 
медтехніки.

Спільними зусиллями за 
сприяння голови Полтавської 
обласної ради Олександра 
Біленького та Решетилівської 
міської ради суттєву гумані-
тарну допомогу від швейцар-
ських партнерів пощастило 

отримати і Решетилівській 
Центральній лікарні.

За словами директора КНП 
«Решетилівська центральна 
лікарня» Юрія Черкуна, допо-
мога надійшла у вигляді неза-
мінного і функціонального 
обладнання та витратних 
матеріалів. Тож очільник 
закладу щиро вдячний усім, 
хто доклав зусилля, для того 
щоб саме Решетилівська 
лікарня опинилася в числі 
тих, кого підтримують іно-
земні гуманітарні організації. 
А також відзначив, що поряд 
з воєнним фронтом в Україні 
та на території інших країн 
відкрилися численні фронти 

допомоги нашим захисникам 
та людям у тилу.

Зокрема, завдяки партнерам 
місцевий лікувальний заклад 
поповнився дороговартісним 
портативним апаратом штуч-
ної вентиляції легень, моні-
тором пацієнта та монітром 
спостереження за пацієнтом 
відділення інтенсивної терапії. 
Крім цього, гуманітарна допо-
мога включає реанімаційну 
систему, 100 штук захисних 
окулярів, 150 одноразових 
захисних комбінезонів, 240 
антисептиків та 2 500 захис-
ник масок.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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Фонтани нашого міста 
припинили роботу до весни

Наприкінці минулого тижня 
у Решетилівці припинили 
роботу водограї. Про це пові-
домили у КП «Ефект» Решетилів-
ської міської ради. Зважаючи на 
зниження температури повітря 
і дощову погоду, працівники 
комунального підприємства 
вже підготували фонтани до 
осінньо-зимового періоду 
і виконали всі необхідні етапи 

для їх консервації на зиму. Це 
щорічна планова робота, яка 
захищає систему подачі води 
від розмерзання і зберігає наші 
водограї до теплого періоду року.

Тож фонтанами нашого міста 
гості та жителі Решетилівки 
зможуть насолодитися вже 
навесні.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У Решетилівці для переселенців 
збирають теплий одяг 
та постільну білизну

Решетилівський центр 
прийому/видачі продовжує 
збір речей для тимчасового 
переміщених людей. Напе-
редодні настання зимових 
холодів є гостра потреба 
в жіночому та чоловічому 
одязі. Зокрема, решетилівців 
просять приносити до Центру 
підліткові, а також жіночі та 
чоловічі теплі речі — куртки, 
шкарпетки, спідню білизну. 
Також є запити на постільну 
білизну, рушники, матраци, 
подушки, ковдри, пледи — які 
допоможуть родинам пересе-
ленців перезимувати у більш 
комфортних умовах.

Вищевказані речі потрібно 
приносити до міського будинку 
культури, де діє пункт при-
йому/видачі одягу для тимча-
сово переміщених осіб.

Михайло ЧУБ

У Решетилівці стартував 
осінній сезон занять 
зі скелелазіння

Минулого тижня на базі 
спорткомплексу ДНЗ «Решети-
лівський професійний аграрний 
ліцей імені І. Г. Боровенського» 
стартував осінній сезон занять 
зі скелелазіння для учнівської 
молоді, які організовує Решети-
лівський центр туризму.

«Потихеньку розпочинаємо 
тренування на скеледромі! Гра-
фік занять поки ще до кінця не 
узгоджений, але попередньо 

це буде субота! І вже в цю 
суботу з 12:00 до 14:00 відбу-
лося заняття меншої групи. 
Для максимальної безпеки 
тренувань, відтепер працює 
тренер — Аліна Корячко і два 
інструктора. Під час занять 
буде не менше двох керів-
ників. До тренувань на ске-
ледромі допускаються діти 
з письмовим дозволом батьків 
(форму можна буде заповнити 

під час проходження ТБ перед 
тренуванням). Після 14:00 тре-
нування для дітей середнього 
і старшого віку», — зазначає 
керівник Центру туризму 
Павло Мосієнко.

Нагадаємо, що влітку також 
тривали відкриті заняття на 
скеледромі. За цей час кілька 
десятків дітлахів познайоми-
лися зі скелелазінням, навчи-
лися вправно триматися на 
скеледромі. Всі заняття відбу-
валися під пильним наглядом 
інструкторів та досвідчених 
скелелазів, які неодноразово 
брали участь у різноманітних 
змаганнях з цього виду спорту.

Михайло ЧУБ

«Смілива гривня»: жителів Покровського 
запрошують долучитися до благодійної акції

Акція «Смілива гривня» — 
це благодійна ініціатива, 
мета якої об’єднати зусилля 
українців та зібрати кошти 
для допомоги українській 
армії. З 1 серпня по 31 жовтня 
Національний банк України 
разом із партнерами запрошує 
долучитися до благодійної 
акції «Смілива гривня», щоб 
зібрати кошти на допомогу 
ЗСУ. Звісно, що осторонь цієї 
акції не змогли залишитися 
учні Покровського навчаль-
ного закладу. Школярі роз-
ставили баночки у торгових 
точках села, щоб якомога 
більше громадян змогли 
пожертвувати свої монетки 
на благодійність. Далі зібрані 
монети передадуть до банків-
ського відділення.

«Просимо всіх небайдужих 
мешканців Покровського 
долучитися до збору монеток 
для наших захисників. До 17 
жовтня принесіть будь-які 
монетки (1,2,5,10, 25, 50 копі-
йок чи 1,2,5,10 гривень) та 
вкиньте у баночку. Баночки 
знаходяться в магазинах: 
«Омеляненко» та «П’ятачок». 
Зібрані монетки ми віднесемо 
у банк, а потім банк перера-
хує їх на рахунок наших ЗСУ. 
Мобілізуйте свої монетки. 
Підтримайте нашу суперге-
ройську команду у прагненні 
допомогти нашим справж-
нім, мужнім супергероям. 
Маленькими кроками до 
великої перемоги!» — зазначає 

вчитель початкових класів 
Аліна Перепелиця.

Організатори акції вислов-
люють вдячність адміністрації 
та працівникам магазинів за 
дозвіл на розміщення банок 
для збору. Завдання кож-
ного із нас — продовжувати 

працювати, боротися на своїх 
фронтах та підсилювати 
нашу армію. Кожен може 
відправити свою гривню на 
фронт. Кожна монетка — це 
внесок в перемогу!

Віта ШАФОРОСТ

У Решетилівці відбудеться 
чемпіонат області 
зі спортивного орієнтування

8 та 9 жовтня у нашому 
місті запланований відкритий 
двохдневний чемпіонат Пол-
тавської області зі спортив-
ного орієнтування. У перший 
день змагань запланована 
середня дистанція, наступ-
ного дня — трьохетапна еста-
фета. Участь можуть брати 
діти у своїх вікових групах, 
дорослі спортсмени, вете-
рани, а також є традиційна 
група «OPEN» для дорослих 
новачків.

Для того, щоб потрапити на 
змагання, потрібно провести 
попередню реєстрацію. Зареє-
струватися можна через онлайн 
базу. Також можна звернутися 
до Решетилівського центру 
туризму за додатковою інфор-
мацією. Додамо, що минулого 
тижня організатори чемпіонату 
області зі спортивного вихо-
вання уже розпочали підготовку 
місцевості до змагань.

Віктор БІЛОКІНЬ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Олена ІВАНЮК: «Коли зараз біженці 
їдуть із Пащенок додому, то аж шкода 
відпускати — уже як за своїми сумуєш»

Українці потроху починають 
повертатися додому. Не 
лише з-за кордону, а й із 

тилової України — у звільнену 
Харківщину, на Сумщину, в села 
Миколаївщини та Запоріжжя. 
Навіть якщо там гупає та прилі-
тає — душа лине туди, де зарита 
пуповина, де рідні стіни, якщо 
вціліли, краще гріють. Ну, а ті 
громади, які з перших місяців 
повномасштабного вторгнення 
відігрівали в себе втікачів від 
війни, і радіють тому поверненню, 
і сумують. Бо за ці місяці стали 
рідними. Про це ми говорили 
і з Пащенківським старостою 
Оленою Іванюк.

 — Олено Михайлівно, а де 
вас застав перший ранок пов-
номасштабного вторгнення? 
Звісно, що пройшло вже сім 
місяців і може складнувато зга-
дувати думки й емоції тієї миті?

О. I. : Таке не забувається. 
Такий період був, що залишиться 
у пам’яті на все життя. Той ранок 
застав удома, а дізналася про 
вторгнення із телевізійних новин. 
Маю звичку збиратися на роботу 
під програму «Ранок у великому 
місті» на ICTV. Поки збираюся, 
слухаю свіжі новини. Та ще й тоді 
така ситуація була напружена: 
розуміла, що може трапитися 
щось непоправне, а душею перед-
чуття не приймала. І лишалася 
все ж надія на краще. А тут така 
новина — і ранок виявився аж ніяк 
не добрий. Відразу зателефонувала 
у Полтаву до дітей, аби збиралися. 
Потім поїхала до Решетилівки 
у міську раду, де нас, старост, 
збирала міський голова Оксана 
Дядюнова. Щоб сказати, що був 
шок — ні, радше ступор.

— Але усвідомлення того, 
що влада має бути на місці, що 
земляків потрібно заспокоювати 
і згуртовувати, не полишало?

О. I. : Звичайно. Все життя 
перед очима пролетіло, але 
розуміла, що потрібно жити далі 
й діяти, бо село, громада повинна 
бути керована на місці. Ну, а там 
вже після спілкування з міським 
головою мали план, як діяти 
далі. У військкоматі о 7-ій ранку 
нам віддали повістки — їх мали 
віддати хлопцям, які служили, 
мали досвід бойових дій. Знаєте, 
згадувався досвід 2014 року, коли 
чоловіки в тилу не дуже хотіли 
повістки брати. Цього разу все 
було по-іншому. Одному теле-
фоную й чую у відповідь, що 
він уже у військкоматі, іншому 
дзвоню — сам збирався їхати по 
повістку. Хтось роботу закінчує, 
миє руки — і до військкомату. 
На відміну від того, що зараз 
відбувається в росії — у нас черги 
стояли з бажаючих захищати 
свою країну, ще й не всіх охочих 
брали. І це молоді хлопці. Все 
якось злагоджено, кожен розумів, 
що робити.

— З чоловіками все зрозуміло. 
А жінки громади як діяли?

О. I. : Ми з першого дня 
створили в соцмережах свою, 
Пащенківську групу. Запросили 
і додали до неї майже всіх жителів 
старостату. У перші тижні й місяці 
війни вона дуже допомагала. 
Зараз трішки затишшя, дякуючи 
ЗСУ, котрі не пустили супостата 
на полтавську землю. Так що 
у групі зараз більше трапляється 
оголошень на кшталт «в кого 
яка цибуля є на продаж» тощо. 
А тоді, в перші дні, відразу кинули 
клич, аби всі зійшлися до сіль-
ської ради. Збіглося буквально 
все село, обговорили, чим 
можемо бути корисні. У ті дні 
ми і бандерівське смузі колотили, 
і гуманітарку збирали, і стрічки 
для маскувальних сіток різали. 
Все життя крутилося тут, навколо 
сільської ради, а оперативна 
інформація про потреби чи збір 
необхідного відразу ж з’являлися 
в групі. Оперативно створили 
своє громадське формування 

для захисту старостату та чергу-
вання в нічний час. Ситуація була 
складна, насамперед у емоційному 
плані. Ти приходиш у старостат, 
а на тебе всі дивляться і чекають, 
що ти скажеш. Мала заспокоїти 
і підбадьорити, хоч у самої й коти 
на душі шкребуть. Але громада 
об’єдналася потужно. І не лише 
в плані допомоги ЗСУ. Один такий 
випадок згадаю. У перші тижні 
молоко у господарів не збирали, то 
вони молоко роздавали по сусідах. 
І не лише звичайні люди. На 
теренах громади в нас працює ТОВ 
«Коновалівка-Агро», і два тижні, 
поки молоко на переробку не 
забирали, підприємство роздавало 
його людям. За молоком і з округи 
приїздили, і з Шевченківського 
будинку для літніх людей, і на 
блокпости дівчата відвозили. Так 
що хочу подякувати керівництву 
підприємства, що так поставилися 
до людей. У нас тут молоком всі 
запаслися — і сметану робили, 
і масло колотили та сири варили.

— Як швидко у Пащенки 
поїхали вимушено переміщені 
особи, звідки і чи були про-
блеми із поселенням?

О. I. : Переселенці до нас почали 
їхати вже 25 лютого. Спочатку 

переважно з Харкова. За житло 
питали, проте їхали більше до 
родичів. А от 5 березня почали їхати 
цілими родинами. В один день 
у Пащенки заїхало відразу чотири 
сім’ї, заселили їх у двоповерховий 
будинок. Одна із родин заїхала за 
направленням знайомих волонте-
рів із Полтави, приїхали увечері, 
надворі ще зимно, хоч і березень. 
Мама зізналася, що боїться госпо-
дині сказати, що приїхала не лише 
з дітьми, а й із живністю. Відповідаю 
їй: «Та нічого страшного, це ж село, 
до живності ми тут всі звиклі, не 
переймайтеся». Вона у відповідь: 
«Ви не розумієте, в нас дуже багато 
живності — 5 собак, і собаки великі, 
та ще й три коти». І нічого, все 
нормально, живуть до цього часу. 
Купили хатку у нас в селі, облашто-
вуються на зиму. Того ж дня заїхала 
сім’я із Охтирки. Говорили, що 
буде сім чоловік, а коли приїхали, 
виявилося, що 14 — усі родичі: 
брати із сестрами їхали цілими 
родинами, з маленькими дітками. 
У нас на той момент два будиночки 
для поселення були. В одному 
мешкав власник, сам, бо дружина 
померла. Колгоспний будиночок, 
комфортний, облаштований, із ван-
ною та туалетом. Показую житло, 
а охтирчани просять: «А можна ми 
будемо всі разом жити у дідуся». 
Ця родина трималася разом, бо 
пережила справжнє жахіття — у них 
на очах під час вибуху загинула 
маленька хрещениця. Влаштува-
лися всі разом. Люди до нас їхали 
з різних міст. Було, що у вільні 
будинки господарі пускали, до 
себе у помешкання брали. Всього 
у громаді було зареєстровано 92 
вимушено переміщені особи.

—  З а р а з  к і л ь к і с т ь 
зменшилася?

О. I. : Так. Чимало родин повер-
нулися додому, у звільнені населені 
пункти. Хтось їхав через Пащенки 
транзитом, то ми їх і не встигали 
реєструвати, бо день побули, пере-
ночували — і далі поїхали: хтось 
поїхав до родичів чи знайомих, 
в інші населені пункти. Особливо 
молоді стосується, котра сидіти не 
хотіла й прагнула знайти роботу. 
Чимало харків’ян повернулися 
додому, та частина лишилася у нас 
зимувати. Одна родина придбала 
будинок, інша домовилася із самот-
ньою жінкою, з якою здружилися 
і якій допомагали з моменту при-
їзду, а тепер перейшли до неї на 
зиму. Загалом переселенці дуже 
активно долучаються до життя 
громади, ніколи не відмовляли, 
коли зверталася до них про допо-
могу — чи з приводу прибирання, 
чи з ремонтом допомогти, коли 
вільні руки потрібні були. Треба 
допомогти — завжди готові підста-
вити плече. Проводили нещодавно 
благодійний ярмарок, то жінки, 
які приїхали в нашу громаду, пона-
пікали різноманітних солодощів, 
продавали їх, здавали гроші на 
допомогу ЗСУ. До нас заїжджали 

хороші люди і громада їх гостинно 
приймала. Ніби зрослися всі з нами. 
І коли зараз біженці їдуть із Пащенок 
додому, то аж шкода відпускати — 
уже як за своїми сумуєш. І вони 
передзвонюють, спілкуються із 
власниками будинків, у яких зупи-
нялися, не втрачають зв’язок, на 
свята вітають. Тож з одного боку 
радієш, що повертаються в рідні 
домівки, а з іншого сумуєш, бо 
й для нас вони стали рідними.

— А які стосунки склада-
ються у цей непростий час 
із міською владою і міським 
головою? З якими питаннями 
останнім часом зверталися до 
Оксани Анатоліївни?

О. I. : З владою й до війни про-
блем не було — до нас дослухалися, 
нам допомагали і підтримували. 
Нещодавно теж мала розмову 
з міським головою щодо про-
блемних питань, а зараз такі 
виникають щодо подальшої 
діяльності поштових відділень. 
Говорила і з Оксаною Анатоліїв-
ною, і з Інною Василівною. Відразу 
ж була оперативна реакція по 
нашому зверненню. А минулого 
тижня міська влада організову-
вала зустріч, на яку приїздили 
представники обласної дирекції 
Укрпошти, розповідали, що буде 
далі. Так що все вирішується дуже 
швидко, оперативно. Намагаємося 
не набридати, якщо необхідно 
вирішити дрібні питання, знаємо, 
в якій відділ, відповідальний за ту 
чи іншу царину, телефонувати. 
А Оксана Анатоліївна при зустрічі 
завжди запитає, як справи, під-
тримує. Так що із владою міською 
у нас нормальні стосунки — завжди 
допоможуть. Ось, наприклад, 
і щодо благоустрою — і в цей 
складний період пальне на косо-
вицю виділяли, і матеріали та 
запчастини, бо коси теж виходять 
з ладу. Так що жодних нарікань — 
працюємо злагоджено, як одна 
команда.

— А що буде з поштою?
О. I. : Поштарів попередили 

про звільнення до 1 листопада. 
А 17 жовтня у села мають їздити 
вже мобільні поштові пункти. До 
1 листопада вони мають пропрацю-
вати проблемні моменти, промо-
ніторити стан справ. Запитували, 

чи є такі приміщення в громаді, де 
в холодну пору року працівники 
мобільних пунктів можуть зігрітися 
і прийняти відвідувачів. У нас 
у Пащенках по графіку пункт має 
приїздити по п’ятницях, з 9.30 
до 12-ї години. З 12.05 до 2 годин 
працює у Яценках. У нас і зараз 
пошта пересувна, а листоноші 
приходили у приміщення сільської 
ради. У Яценках такого примі-
щення немає. Проблемних питань 
спочатку буде чимало, й не лише 
щодо теплих приміщень. А чи 
встигатимуть ці пункти приймати 
платежі, тим більше що селяни 
звикли до 10 числа все заплатити, 
чи встигнуть за дві години при-
йняти всіх бажаючих. Невідомо, 
що буде з пресою, чи будуть носити 
газети передплатникам і коли? 
Запитань чимало і доведеться 
їх вирішувати, адже реформу не 
зупинити.

— Чи були в громаді плани, 
які зупинила ця війна, поста-
вила на паузу?

О. I. : Через повномасштабне 
вторгнення не вдалося завершити 
всі протипожежні заходи у будівлі 
Будинку культури. Встановили 
протипожежну сигналізацію, 
проте залишилося провести про-
типожежну обробку дерев’яних 
конструкцій. Це так би мовити 
авральні роботи, що планували 
завершити цьогоріч. Звісно, ми 
їх обов’язково завершимо, але 
вже після перемоги, і влаштуємо 
чудовий концерт з цієї нагоди. 
Також планували встановити 
лавки для відпочинку, зупинки 
громадського транспорту. Були 
задумки, які довелося поставити 
на паузу у зв’язку із війною. Але 
то все наживне, все зробимо. 
Головне зараз  — перемогти, 
і щоб ця перемога далася ціною 
якомога менших втрат. До речі, 
з нашої громади добровольцями 
боронити свою країну пішли 11 
хлопців. І шестеро з них — це 
рідні брати із однієї родини. Хочу 
подякувати хлопцям за отаку гро-
мадянську позицію і подякувати 
батькам, котрі виховали справжніх 
чоловіків і патріотів. Дай Боже 
найшвидшої перемоги, аби наші 
діти повернулися додому!

Настя ТОПОЛЯ

“До нас заїжджали 
хороші люди і 
громада їх гостинно 
приймала. Ніби 
зрослися всі з 
нами. Тож з одного 
боку радієш, що 
повертаються в рідні 
домівки, а з іншого 
сумуєш, бо й для нас 
вони стали рідними 
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ДЯКУЮ, БОЖЕ,  
ЩО НЕ МОСКАЛЬ, або 
Як Україна бореться 
за кожного свого героя, 
а росія — могилізує 
«насєлєніє»

Сталеві герої повертаються 
із пекла додому

Решта звільнених захисни-
ків та захисниць вже зустрі-
лися зі своїми рідними. Як 
і командири, вони не знали, 
що їдуть додому. Їх транспор-
тували з мішками на головах 
чи з пов’язками на очах. Під 
час перших інтерв’ю захисники 
зізнаються, що спочатку 
думали, що везуть у чергову 
в’язницю чи на судилище, яким 
так залякували окупанти. Та 
коли зупинилися посеред ночі 
й почули вперше за чотири 
місяці полону рідну українську 
мову, зрозуміли — вдома… Їм 
спочатку навіть важко було гово-
рити — від емоцій, що перепов-
нювали, і від того, що багатьох 
із них тримали в одиночках, 
забороняли спілкуватися між 
собою. Їх катували і ламали 
морально, та захисники «Азов-
сталі» міцніші за сталь, ну а тим 
більше за кацапів.

Проте навіть людям зі 
сталі після нелюдського 
полону та знущань дове-
деться проходити тривалий 
курс реабілітації, а часом — 
і лікування. Як от старшому 

сержанту 36-ї бригади 
Михайлу Діанову з позивним 
«Піаніст». У мирному житті 
він був музикантом, у боях 
під час захисту Маріуполя 
отримав поранення. Українці 
добре знають його завдяки 
промовистим світлинам 
фотографа з «Азовсталі» 
Дмитра «Ореста» Козаць-
кого, котрого, до слова, теж 

звільнили з полону. Без 
належної медичної допомоги 
поранена рука морпіха «Піа-
ніста» у полоні не правильно 
зрослася, тримається на 
чесному слові. Лікарі гово-
рять, що після поранення 
роздробленій кінцівці бракує 
4 см кістки. Тобто потрібна 
складна операція, проте вже 
після того, як виснажений 
чоловік набереться сил 
і відновиться після неволі. 
Вражає інше  — не всти-
гли заговорити про те, що 
Михайлу потрібна операція, 
як українці буквально за добу 
надонатили на картку понад 
6 мільйонів гривень, щоб 
вилікувати свого героя.

Серед звільнених із 
полону — і бійці із Полтав-
щини: Олексій Стребков, Сер-
гій Павлюк, Сергій Кравченко, 
Богдан Трубічин, Сергій Корнет 
та Євгеній Бова. І звісно ж, наш 
сталевий кіборг, наш земляк 
Сергій Стратічук. Нині, як 
і бойові побратими, він від-
новлюється після полону і… 

готується знову стати на захист 
рідної Батьківщини. 

Тож недивно, що росіяни 
звільнили наших героїв 
з вимогою лишити командирів 
«Азову» фактично під домаш-
нім арештом у Туреччині. Бо 
ворог незчувся б, як ті знову 
опинилися б на вістрі україн-
ського контрнаступу.

В ніч з 21 на 22 вересня 
більшість українців 
не змогли заснути. 

Адреналінило від неймовір-
них новин — з рашистського 
полону таки вдалося визво-
лити 215 наших захисників. 
Користувачі соцмереж один 
з поперед одного постили 
перші офіційні світлини 

змарнілих, замучених, проте 
таких рідних і дорогих 
«Волини», «Редіса», «Пташки». 
Загалом тієї ночі із полону 
повернулися 215 бійців. З них — 
188 захисників «Азовсталі» 
та Маріуполя. Окрім бійців 
полку «Азов» (108 людей) 
у списку визволених також 
бійці нацгвардії та тероборони, 

армійці, прикордонники, 
поліцейські, працівники СБУ. 
Натомість росія отримала кума 
путіна Віктора Медведчука 
та ще 55 своїх військових. 
Подробиці обміну у нічному 
відеозверненні оприлюд-
нив президент Володимир 
Зеленський. Розповів зокрема, 
що операція готувалася довго 

і спочатку росія пропонувала 
віддати 50 бійців у обмін на 
Медведчука. Проте україн-
цям таки вдалося дотиснути. 
«Ми говорили. Наполягали. 
Число 50 зросло до двохсот… 
Ми обміняли одного фаната 
росії на 200 воїнів. Віддати 
Медведчука за справжніх вої-
нів — не шкода», — зазначив 
президент, тим більше що 
кум путіна дав усі необхідні 
покази у рамках кримінального 
провадження.

Окрім 200 військових також 
вдалося повернути пʼятьох 
бойових командирів, за яких, 
за словами президента, дове-
лося найдовше і найскладніше 
поборотися. Йдеться про Сер-
гія «Волину» Волинського, Свя-
тослава «Калину» Паламара, 
Дениса «Редиса» Прокопенка, 
Олега Хоменка, Дениса Шлегу. 
Їх якраз і поміняли на 55 росій-
ських вояків і робили це за 
посередництва президента 
Туреччини Реджепа Ердогана. 
Герої вже у Туреччині, прохо-
дять необхідні медичні обсте-
ження, попереду — тривалий 

період реабілітації. За домов-
леністю та умовами процесу 
екстракції (юридична проце-
дура, за якої військовослуж-
бовців вивозять із території 
противника і доставляють 
у безпечну зону) командири 
мають лишатися у Туреччині 
до кінця війни.

До слова, президент Туреч-
чини Реджеп Ердоган гаран-
тував командирам «Азова» 
захист та безпеку на території 
своєї країни — він це особи-
сто пообіцяв Володимиру 
Зеленському. У Туреччині вій-
ськові у приватному будинку, 
у комфортних умовах, де змо-
жуть відновитися фізично та 
психічно. Там вони зможуть 
побачитися і зі своїми рідними.

Також за посередництва 
принца Саудівської Аравії 
вдалося звільнити 10 інозем-
них громадян — п’ятьох гро-
мадян Великої Британії, двох 
громадяни США, по одному 
громадянину Марокко, Швеції 
і Хорватії. Їм росіяни призна-
чили вироки — довгі терміни 
ув’язнення чи смертну кару.
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Як ворожа техніка  
«доїхала» до Полтави

Минулого тижня росій-
ська військова техніка 
«доїхала» й до Полтави. 

Щоправда, їхала не своїм 
ходом, добиралася на тяга-
чах — у обласний центр її везли 
прямісінько з місць проведення 
славнозвісного Гадяцького 
сафарі, напівспалену. Танки, 
БМП та БТРи в обласний центр 
привезли напередодні Дня 
міста й демонстрували в рамках 
виставки спаленої та знищеної 
ворожої техніки. Зважаючи на 
воєнний стан, у Полтаві цього 
року обійшлося без святкувань 
та велелюдних гулянь. Обласна 
військова адміністрація забо-
ронила влаштовувати масові 
заходи, зважаючи на небезпеку 
й неадекватність ворога, який 
продовжує гатити по мирних 
містах та цивільних об’єктах. 
До речі, Полтавщина передала 
військовим медикам унікальний 

мобільний госпіталь. Під шпи-
таль волонтери та представники 
бізнесу переобладнали новень-
кий автобус, який придбали 
за кордоном. Евакуаційний 
автобус у плані оснащення 
має, так би мовити, повний 
фарш — обладнаний киснем, 
дефібриляторами тощо. «Такий 
транспорт є унікальним навіть для 
України. В автомобілі — 9 лежачих 
місць. Авто використовуватимуть 
для евакуації поранених бійців 
і цивільних та надання їм допо-
моги», — прокоментував голова 
ОВА Дмитро Лунін.

Минулого тижня обласна 
влада переймалася нагаль-
ним питанням — початком 
опалювального сезону 
в громадах Полтавщини. Воно 
стало головним під час засі-
дання 15-ї позачергової сесії 
Полтавської обласної ради. 
«Ухвалили рішення, пов’язані 

з організацією опалювального 
сезону у Кременчуці, — проко-
ментував голова обласної ради 
Олександр Біленький. — Певну 
фінансову підтримку надала 
держава, сьогодні спільним 
рішенням спрямували кошти 
і ми з обласного бюджету. На 
місцях працюють енергетики, 
проектувальники, логісти — всі 
об’єдналися, аби в оселі жителів 
міста вчасно надійшло тепло».

А ще навіть в умовах воєн-
ної осені про себе нагадує ста-
рий знайомець коронавірус. 
Ця недуга набуває усіх ознак 
сезонного захворювання і схоже, 
що вирішила накатити на Пол-
тавщину новою хвилею. Лише 
за минулий тиждень в області 
захворіли на ковід 2260 людей. 
Нагадуємо, що в області продов-
жують свою роботу 124 пункти 
щеплення при амбулаторіях 
і центрах ПМСД. Вакцини, 
якими можна щепитися  — 
Comirnaty (Pfizer) та CoronaVac.

Станом на вівторок 27 вересня 
у трьох громадах області місцева 
влада самостійно повернула 
масковий режим — у Миргороді, 
Горішніх Плавнях та Кременчуці. 
Полтава може вдатися до анало-
гічних заходів вже наступного 
тижня. Натомість обласна влада 
закликає мешканців області 
дбати про власне здоров’я та 
робити щеплення. Тим більше 
що в Україні вже дозволено третю 
бустерну дозу. Так що бережемо 
здоров’я, віримо в наших захис-
ників і допомагаємо ЗСУ кожен 
на своєму місці.

Настя ТОПОЛЯ

Провальна 
«багатоходовочка»

Звісно, мобілізувати 300 тисяч 
сталінськими методами можна, 
а от чи всі вони доїдуть — то 
вже питання. Днями з’явилася 
новина про те, що на Луганщині 
підірвався мобілізаційний потяг, 
який віз на війну «свіжоспече-
них» солдатиків. Самі росіяни 
почали активніше палити вій-
ськкомати, розстрілювати воєн-
комів й навіть вийшли на акції 
протестів проти війни. Проте 
події в росії і їхня могилізація 
контрнаступ ЗСУ у прагненні 
звільнити свою країну від нечи-
сті не зупинять. Як влучно проко-
ментував Валерій Залужний, «ми 
розбили професійну російську 
армію, знищимо й аматорську». 
До речі, головнокомандувач 
потрапив на обкладинку іме-
нитого американського часопису 
Time з промовистим підписом 
«Генерал», а президента Воло-
димира Зеленського ізраїльська 
щоденна газета The Jerusalem 
Post визнала найвпливовішим 
євреєм у світі у 2022 році. Як 
то кажуть, шах і мат кацапам, 
котрі сім місяців розповідають 
про нацистський режим у Києві 
на чолі із Зеленським.

Не зупинить спротив україн-
ців і псевдореферендум, який 
цими днями росія проводить 
на тимчасово окупованих 
українських територіях. На 
камери пропагандисти зніма-
ють, як нібито українці йдуть 
голосувати за приєднання до 
рф. Спеціально заради цього 
з Криму та інших територій 
у той же Херсон привезли 
масовку, яка й голосує разом 
із колаборантами. Для кремля 
ця показуха потрібна, аби під 
час контрнаступу ЗСУ волати, 
що наша армія б’є по російській 
території. Ну, й погрожувати 
застосуванням ядерної зброї. 

Проте так, як на «Бомбасі» 
у 2014-му, вже не буде. На цю 
тупу «багатоходовочку» цивілізо-
ваний світ миттєво відреагував. 
Великобританія запровадила 
нові жорсткі санкції. Президент 
США Джо Байден пригрозив 
рф додатковими покараннями 
за псевдореферендуми. «Ми 
будемо працювати з нашими 
союзниками і партнерами, 
щоб накласти на росію додат-
кові швидкі і серйозні еко-
номічні витрати»,  — додав 
він. Джо Байден сказав, що 
псевдореферендуми стануть 
додатковою причиною, щоб про-
довжити та збільшити військову 
і економічну підтримку України. 
А в Конгресі вже почали обго-
ворювати можливість надати 
військової допомоги українській 
армії на суму у 12 мільярдів 
доларів.

ЄС почав підготовку восьмого 
пакету санкцій проти росії. Про 
це сказав головний дипломат 
ЄС Жозеп Боррель. Він заува-
жив, що рішення путіна про 
часткову мобілізацію та псевдо-
референдуми на окупованих 
територіях, як і ядерні погрози, 
є сигналами паніки й відчаю 
в рф. Однак це стало й сигналом 
для ЄС, щоб розпочати підго-
товку нових санкцій. Боррель 
сказав, що йдеться про санкції 
щодо «найбільш відповідних 
секторів російської економіки» 
й розширення списку осіб, до 
яких застосували персональні 
санкції.

Ну, а ще до нас поїхала нова 
партія зброї, точніше новітніх 
озброєнь — славнозвісні сис-
теми протипротиповітряної 
оборони NASAMS. Один такий 
комплекс здатен одночасно 
супроводжувати та вражати 
кілька повітряних цілей — до 60.

Часткова могилізація і «День побєга»
Новину про звільнення 

наших героїв, яким рашисти 
лякали своє «народонасєлє-
ніє» з телевізора, не перебило 
навіть «грізне» звернення 
путіна. Дід кабаєв 21 вересня 
нарешті оголосив часткову 
мобілізацію, якою українців 
лякали ще з весни. Проте 
експерти усі ці місяці схо-
дилися на думці про те, що 
оголошувати мобілізацію — 
повну чи часткову — путін-
ському режиму геть зовсім не 
вигідно. Бо закінчиться все 
дестабілізацією та масовими 
протестами в росії, що може 
цілком поховати під собою 
нинішню кремлівську владу. 
А ще пояснювали: дуже легко 
кричати «можем повторіть» 
і клеїти на машину й на 
лоба сумнозвісну «Z», проте 
насправді не так вже й багато 
охочих йти помирати за крем-
лівського карлика.

Якось так і сталося. Бо 
результатом оголошення 

часткової «могилізації», як її 
охрестили самі росіяни, стали 
черги російських чоловіків 
у аеропортах та на кордоні 
з Монголією, Казахстаном, 
Грузією та Фінляндією. Укра-
їнці замість злякатися почали 
з мокшан кепкувати. Як напи-
сав хтось влучно у соцмережах, 
це вперше в історії всіх війн ті, 
на кого напали, ржуть із зави-
вання від мобілізації тих, хто 
напав. На кпини підняли росій-
ську арифметику, бо згідно 
з кремлівською пропагандою, 
на війні в Україні загинуло 
всього лише 5 тисяч «визво-
лителів», та мобілізувати треба 
чогось аж 300 тисяч гарматного 
м’яса. Схоже на те, що навіть 
у росії нарешті задумалися, 
а чи справді «всьо ідьот по 
плану» — і почали брати штур-
мом аеропорти. Буквально за 
день росіяни розкупили всі 
доступні квитки на рейси до 
тих країн, куди громадян росії 
ще пускають. Попит такий 

шалений, що квитки злетіли 
в ціні до 10–15 тисяч євро за 
штуку. На кордонах із сусід-
німи державами (за винятком 
Білорусі, бо туди кацапи чогось 
не біжать) утворилися черги 
з автівок, що розтяглися на 
десятки кілометрів. Так що 
в російських реаліях «День 
Побєди» перетворився на «День 
побєга».

«Класно було топтати 
пельмені, дивитися ТНТ та 
нажиратися в лайно. Але сьо-
годні їх ідеальний світ рух-
нув. Війна була десь і далеко. 
І більше нагадувала TV-шоу. 
Котре можна було обгово-
рити за чарчиною і дізнатися 
з новин нові епізоди, — пише 
про росіян український вій-
ськовий кореспондент Роман 
Бочкала. — Тепер це більше 
не фікшн. Плішивий гебіст 
прийшов з косою з телевізора 
до кожного в дім. І покликав на 
смертний бій, результат якого 
очевидний. Не всі кордони 

ще закриті. Вчорашні фани 
путлера у пошуках віконця, 
щоб вискочити. Ще можна 
відгризти собі руку і таким 
чином не потрапити на убой». 
Хоча не факт, бо повістки 
в росії цими днями почали 
приносити онкохворим 
і напівсліпим хірургам, чолові-
кам у інвалідних візках і навіть 
родичам давно померлих.

«На кордоні рф з Грузією 
черга розтяглася аж до Вла-
дикавказа,  — пише блогер 
Сергій Наумович. — Сьогодні 
там з’явилися воєнкоми 
з охороною на БТРах. Вруча-
ють повістки, виписують їх 
на колінках прямо на місці 
тим, хто планував втекти за 
кордон і дизертирувати. Чи 
просто відсидіти за бугром 
про всяк випадок. Росіяни, 
це ж «ковбаса по 2,20» і «най-
смачніше в світі морозиво»! Це 
ж чистої води срср, сталінізм! 
Все, як ви хотіли й за чим так 
ностальгували! Ви ж ходили 
на могилу Сталіна в день його 
народження з гвоздиками. Ну, 

ось він передає вам привіт. 
Чому тікаєте? Чому не пиша-
єтеся? Куди ви?!»

Американський історик 
і фахівець з історії Східної 
Європи  — Тімоті Снай-
дер — також висловився про 
відчайдушну спробу керів-
ництва росії впоратися із 
втратами і дезертирством 
у своєму війську. «Виступ 
путіна демонструє, що росія 
програє, — вважає маститий 
професор.  — Враховуючи 
кількість постраждалих 
і дезертирів, путіну потрібні 
„тушки“ в окупованих частинах 
України, щоб захищатись ними 
від українського контрнаступу. 
Ось і все. Те, що виступ путіна 
не відбувся за розкладом, а був 
записаний, наводить на думку, 
що у Кремлі панує якийсь 
розлад та, можливо, хвороба. 
Я, наприклад, інтерпретую 
путінський розпач, як симптом 
програної війни, а не якусь 
силу, що завершить її. Війна 
закінчиться тоді, коли українці 
переможуть».
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ВІНІЛОСХОВИЩЕ

Олег ПОПЕНКО: «За роки незалежної України 
це буде найскладніший опалювальний сезон»

Осінь цьогоріч досить 
пунктуальна, зима 
не за горами, тож 

в актуальному стрічок новин 
і збережень на наших гаджетах 
все частіше йдеться про опалю-
вальний сезон і не секрет, що 
цьогоріч від буде надскладним.

Нещодавно гостем одного 
з ефірів радіо-проекту Олексан-
дра Біленького «Вінілосховище» 
став Олег Попенко, голова Спілки 
споживачів комунальних послуг, 
експерт у сфері ЖКГ.

У випуску експерт ділиться 
дієвими порадами щодо того, як 
обрати альтернативне джерело 
тепла, розповідає про те, що 
буде з тарифами і навчає як 
правильно обігрітися взимку.

Далі актуальна і пізнавальна 
розмова ведучого та гостя про 
питання, що на часі.

О. Біленький: Сьогодні в ефірі 
людина, яку всі звикли бачити 
на екранах провідних каналів, 
наш земляк з Кременчука екс-
перт у сфері ЖКГ, голова Спілки 
споживачів комунальних послуг 
Олег Попенко. Сьогодні ми 
маємо змогу скористатися його 
експертною думкою. Доброго 
вечора, пане Олеже!

О. Попенко: Доброго вечора, 
Олександре Юрійовичу. Дякую за 
таке представлення моєї особи. 
Радий бути сьогодні з вами 
в ефірі.

О. Біленький: Як ми анонсу-
вали, у нас дуже багато запитань, 
що стосуються Вашої профіль-
ної справи, але ми розпочнемо 
з того міста, яке для Вас і нас теж 
важливе. Це Кременчук, який не 
раз зазнавав ворожої ракетної 
атаки. Які Ваші прогнози на 
прийдешній опалювальний 
сезон у Кременчуці? Чи є якісь 
альтернативи, які б могли забез-
печити мешканців міста теплом 
у повному обсязі? Уявімо собі, 
що щось не вийшло, що робити 
людям у даному випадку?

О. Попенко: Давайте скажемо 
так, що ні жителі Кременчука, ні 
жителі будь-якого українського 
міста не застраховані, що опа-
лювальний сезон може там не 
відбутись. І тут не йдеться про 
бездіяльність влади чи ще щось. 
Це може бути приліт, ракет-
ний обстріл, як це і відбулося 
у Кременчуці. І за короткий 
термін відновити ТЕЦ фізично 
не можливо. Щодо нинішньої 
ситуації, яка зараз відбувається 
в Кременчуці, то робота ведеться 
з підключення існуючих потуж-
ностей теплопостачання, ті які 
були тимчасово законсервовані. 
Я не буду казати, що це і де, 
щоб росіяни не могли скориста-
тися цією інформацією. Також 
робота ведеться по встановленню 
мобільних котелень, які будуть 
під’єднані до мереж і в такому 
випадку будуть подавати тепло 
в загальну мережу.

А л е  п р и  ц ь о м у  в с і , 
і кременчужани і загалом укра-
їнці, мають розуміти, що це буде 

найскладніший опалювальний 
сезон для незалежної України. 
Тому що не тільки технічний стан 
і технічні обмеження, які є на сьо-
годні, цьому причина. В Україні на 
сьогодні не вистачає газу для про-
ходження опалювального сезону. 
Цей висновок ми робимо по заявах 
можновладців, «Нафтогазу» і т.д. 
До того ж, постачання може бути 
обмежене за рахунок зупинення 
транзиту російського газу, тоді 
нам потрібно буде десь терміново 
шукати 2 мільярди кубометрів газу 
для того, щоб підтримати тиск. 
Крім того, не тільки газ і тепло 
можуть вплинути на опалювальний 
сезон. Ситуація на ЗАЕС дає мені 
право і можливість сказати про те, 
що Україна може залишитися і без 
електроенергії. Бо ЗАЕС покри-
ває 25% електроенергії, яку ми 
споживаємо. Все це в комплексі 
говорить про те, що ситуація може 
скластися будь-яка і ми всі повинні 
бути до цього готові.

О. Біленький: Ви зазначили 
дуже правильно, що не все 
залежить від влади і не лише, 
бо ворог цілить по критичній 
інфраструктурі. Скажіть будь 
ласка, яке Ваше ставлення до 
того, що цей об’єкт, тобто частина 
майна теплоцентралі буде пере-
дана до обласної комунальної 
власності? Як правильно це має 
бути на рівні держави чи краще 
прийняти оперативне рішення 
управління з боку області і разом 
спільними зусиллями вирішити 
проблему.

О. Попенко: Як я бачу на 
сьогодні, обласна влада має 
всі можливості і управляє комп-
лексом «Полтаватеплоенерго» 
і комплексом «Лубнитеплое-
нерго». Тому, як на мене, це 
логічне рішення — передати 
Кременчуцьку ТЕЦ в управління 
«Полтаватеплоенерго». Це 
правильний підхід об’єднання 
теплогенеруючих потужностей.

О.Біленький: А як щодо 
водоканалів? Наприклад, коли 
громада не витягує навіть їх 
обслуговування, я вважаю, що 
у такий важкий час потрібно їх 
укрупнювати до кращих часів 
у велике монолітне підпри-
ємство, для того, щоб це було 
дешевше і можна було вирішу-
вати питання і використовувати 
ті матеріально-технічні потуж-
ності, які є в обласного водо-
каналу. Що скажете з цього 
приводу?

О. Попенко: Я зараз консуль-
тую на громадських засадах 
«Лубниводоканал». Розбираю там 
фінансові й економічні питання. 
Тому на сьогодні мені це питання 
знайоме. З досвіду реформ 
водоканалів, які відбувалися 
в Великобританії в 60–70-х роках, 
то вони якраз пішли шляхом 
укрупнення, зменшенням витрат 
на один кубометр водовідве-
дення. І таким шляхом змогли 
реформувати. Тобто спочатку 
зменшили використання, а вже 
потім спробували трохи під-
няти вартість. Тому я абсолютну 
підтримую метод укрупнення 
водоканалів в один єдиний 
обласний холдинг.

О.Біленький: Наступне питання 
стосується знову ж таки опалю-
вального періоду. Профільний 
міністр Чернишов заявляв, що не 
буде ніякого зниження мінімальної 
планки температури в кімнаті до 
18 градусів. Хоча була інформація, 
що Кабмін знизить допустиму 
температуру до 16 градусів. Чи 
може Кабмін повернутися до цієї 
ідеї? Оскільки, як Ви вже сказали: 
газу в нас не так і багато. У разі 
цього, як людям обігрітися?

О. Попенко: Давайте зразу 
скажемо, що Кабмін ніяк не 
може вплинути на температуру 
в багатоквартирному будинку. Всі 
заяви про ту чи іншу температуру 
в квартирі якогось окремого укра-
їнця — це заяви ні про що. Вони 
не мають ніякого сенсу. Про тем-
пературу наприклад 21 градус чи 
ті ж самі 16 можна говорити лише 
про квартиру, на вході будинку. 
Тобто там де починається пуск 
опалення в будинок. На виході 
температура в цьому будинку 
може бути й 14 градусів. Тому що 
втрати тепла багатоквартирного 
будинку можуть бути й 50%. 95% 
будинків в Україні взагалі не мають 
здатності регулювати постачання 
тепла. Є звичайна задвижка, її 

відкрили і пішло тепло. Все. Єдине, 
що я можу сказати — буде холодно, 
газу не вистачатиме і ліміти будуть 
обмежені для всіх теплокомуне-
нерго. І температура дійсно може 
бути і 16,і 14 і 12 градусів.

О. Біленький: То як же готува-
тися до опалювального періоду?

О. Попенко: От тут якраз 
є про що поговорити. Єдиним 
резервним постачання тепла 
в багатоквартирні будинки 
є електроенергія. Але 95% бага-
токвартирних будинків мають 
електромережі, яким по 40–50 
років і які не витримають, якщо 
кожен в квартирі ввімкне обігрі-
вач. Через це горять квартири 
і цілі під’їзди. Тому перше, що 
треба зробити українцям, щоб 
підготуватися до опалювального 
сезону — це перевірити електро-
мережі. Підняти техдокумента-
цію і перевірити, яку потужність 
може прийняти окрема квартира 
і цілий окремий будинок.

Думайте, чи можете ви на ці 
процеси вплинути. Якщо ні, єди-
ний варіант тоді — це приватний 
будинок родичів, друзів, кого зав-
годно, куди ви можете переїхати. 
Де є твердопаливний котел, запас 
дров на 20–30 кубів, генератор 
на 5–7 кВт з запасом пального 
на 70–100 літрів і так далі.

О. Біленький: У нас 
є запитання від глядача. Так 
от він запитує якщо умовно 
кажучи напруга витримує, чи 
можна на технічному поверсі 
ставити дизельний генератор?

О. Попенко: В принципі таку 
пораду дали в Вінниці — подзво-
нили всім ЖЕДам, щоб на кожен 
під’їзд закупили генератори, 
навіть не на будинок, а на під’їзд. 
Тобто треба ще розуміти як 
його розмістити там, де будуть 
ті десятки каністр з пальним 
і так далі. Краще встановити 
цей генератор десь у підвалі. 
Бо чи вирішить питання всього 
будинку це сумнівно. Бо не буде 
світла — не буде води, не буди 
води — не будуть працювати 
туалети. Таким чином, все одно 
будинок стає непридатним для 
життя, якщо ми говоримо про 
кілька діб.

О. Біленький: Президент 
нещодавно підписав закон, яким 
запроваджується мораторій на 
підвищення цін на тепло та 
гарячу воду. Це не нова історія, 
умовно кажучи. Скажіть, будь 
ласка, хто буде компенсувати 
різницю в тарифах і коли це 
буде? Органи місцевого само-
врядування не підвищуватимуть 
тарифи, люди не платитимуть 
більше, але борг буде накопичу-
ватися. Хто його покриватиме і в 
якій найдовшій чи найближчій 
перспективі?

О. Попенко: Поки я не бачив 
бюджету 2023, де були б закладені 
кошти на покривання різниці 
у вартості тарифів. По друге про 
яку різницю і які тарифи мова? На 
сьогодні НАК «Нафтогаз» продає 
газ для теплокомуненерго по 7,42 
а для побутових — по 7,96. Це 
щонайменше 200% прибутку від 
видобутку, тому тут ні про яку ком-
пенсацію не йде мова. Йде мова 

лише про різницю, яка виникає під 
час боргів при сплаті населення. 
Бо в зоні бойових дій сплата йде 
на рівні 10%. Я думаю, частково ці 
борги перекладатимуть на органи 
місцевого самоврядування, бо 
грошей не вистачатиме. Їх на 
сьогодні не вистачає. Ми щомісяця 
змушені брати кредит, гранти 
н 5–7 мільярдів доларів. Ситуація 
буде дуже складна. Щодо закону, 
який підписав президент. Йдеться 
лише про чотири тарифи, вартість 
яких на рівні держави не буде 
підвищуватися — тепло, гаряча 
вода, газопостачання, транспор-
тування газу. Вартість всіх інших 
послуг, таких як електроенергія, 
водопостачання, водовідведення, 
обслуговування будинків можуть 
зростати.

О. Біленький: А як же 
заява президента, що тариф 
на електроенергію теж буде 
стабільним?

О. Попенко: Я пам’ятаю. 
Але в законі цей тариф не 
прописаний.

О. Біленький: Це все дуже 
цікаво і як завжди є питання. 
От я ще завжди питаю себе 
і нині Вас — чи вистоїть Європа?

О. Попенко: Я теж про це 
часто думаю. Але, наприклад, 
поляки, з якими я спілкувався, 
говорять, що готові платити 
більше за тарифи, розуміючи, 
що так вони сплачують за неза-
лежність і підтримують Україну. 
Польща має дострокові договори 
на постачання зі США, всі ці роки 
вона вкладала максимум у свою 
енергонезалежність. Чого не 
робила Німеччина, де великий 
вплив російських грошей.

О. Біленький: Давайте 
ще поговоримо про важке 
і наболіле — окуповані території, 
де критична інфраструктура 
практично зруйнована. Як Ви 
вважаєте, чи відбуватиметься 
там опалювальний сезон взагалі?

О. Попенко: В більшості міст, 
які Україна тимчасово втратила 
за ці півроку боїв — там опалю-
вального сезону не буде. По-друге, 
в тому ж Маріуполі подача води 
не можлива, тому опалювального 
сезону не буде. Це історія й про 
Попасну й Волноваху, Крама-
торськ, Слов’янськ. Бо в Луганській 
і Донецькій областях зруйновано 
газогін високого тиску і подача 
газу туди неможлива. Крім того, 
більшість Харкова теж буде без опа-
лювального сезону, бо велика кіль-
кість будинків зруйнована вщент.

О. Біленький: Я Вам дуже 
дякую, що Ви знайшли мож-
ливість роз’яснити актуальні 
питання сьогодення нашим 
слухачам і глядачам! Поба-
жайте, будь ласка, для них щось 
оптимістичне!

О. Попенко: Дякую, що 
запросили, мені дуже приємно. 
Ми обов’язково переможемо, 
перемога скоро, тож віримо 
в ЗСУ, віримо в те, що Україна 
буде єдина і незалежна. А росії 
просто не буде. 

Слава Україні! Героям слава!

Юлія ГРІНЧЕНКО

“Поляки, з якими я 
спілкувався, говорять, 
що готові платити 
більше за тарифи, 
розуміючи, що так 
вони сплачують 
за незалежність 
і підтримують 
Україну. 
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ЗНАЙ НАШИХ

Любов КОЛОМІЄЦЬ: «У кожен дім несу тепло і добре слово»
Майже кожна десята 

людина на планеті 
переступила за поріг 

65-річного віку. Тобто за міжна-
родною класифікацією досягла 
віку поважного й похилого. Таких 
мешканців на планеті нині майже 
700 мільйонів, а за три десяти-
ліття (як вважають експерти ООН) 
людей похилого віку на планеті 
стане аж 2 мільярди. Людство 
не старішає, воно просто живе 
довше — завдяки поліпшенню 
якості життя і прогресу в царині 
медичних технологій.

В Україні статистика нараху-
вала 6,9 мільйонів громадян у віці 
65 плюс, принаймні такі цифри 
оприлюднювали до повномасш-
табного вторгнення. Щоправда, 
якість життя у літніх людей різна. 
Добре, якщо ця старість захи-
щена, тобто оточена любов’ю та 
піклуванням родини — дорослих 
дітей та онуків. Однак все та 
ж невблаганна статистика свід-
чить, що кожен п’ятий українець 
літнього віку — самотній. Проте 
полишати домівку, переїздити 
до закладу соціального піклу-
вання українські старенькі не 
поспішають — такий вже в нас 
менталітет. Бо рідні стіни гріють, 
допомагають і здоров’я додають. 
А от від допомоги соціальних 
робітників старенькі не відмов-
ляються. Вони стають для них 
і розрадою, і підтримкою. Про це 
добре знає решетилянка Любов 
Коломієць, котра майже 16 років 
опікується літніми земляками.

Замість дитячого 
садка — на кухню, 
а потім і в соціальні 
робітники

Колись на мапі Решетилів-
ського району поруч із Колотіями 
було село Варвянське. У 19-сто-
літті воно значилося на картах, 
як хутір Варваренки на 39 дворів. 
Проте вже до кінця наступного 
20-го століття мешканці Варвян-
ського полишили свій населений 
пункт, роз’їхалися, хто куди, 
а саме село зникло із географіч-
них карт Полтавської області та 
з людської пам’яті. Проте саме 
тут перші дев’ять років свого 
життя мешкала з родиною Любов 
Коломієць. Народилася вона 
у звичайній сім’ї трударів, окрім 
Люби батьки виховували ще двох 
діток — сина та доньку. Батьки 
все життя працювали в колгоспі 
на різних роботах, дітей також 
змалечку привчали до праці, бо 
хоч і жили в Решетилівці, проте 
мали господарство, а малеча 
допомагала татові з мамою.

Жінка зізнається, що дуже 
любила діток і мріяла пра-
цювати в дитячому садочку. 
Проте не склалося, бо відразу 
після закінчення школи пішла 
заробляти власну копійчину — 
працювати в їдальню. Готу-
вала смачно, робота на кухні 
подобалася. Розповідає, що 
тієї їдальні в Решетилівці, на 
жаль, вже немає. Хоча заклад 
громадського харчування біля 

річки користувався попитом, 
там охоче обідали працівники 
автостанції, гості, що приїздили 
до районного центру.

Тривалий час професійне 
життя пані Люби було пов’я-
зане із цариною громадського 
харчування та з виробництвом 
продуктів харчування. Із такого 
підприємства — колишнього 
ковбасного цеху, що діяв 
у Решетилівці, — вона й пішла 
у сферу соціальну. Справи на 
переробному підприємстві, де 
на початку 2000-х якраз працю-
вала Любов Коломієць, невбла-
ганно рухалися в бік закриття. 
Керівництво ковбасного цеху 
попередило працівників про 
звільнення, а після підписання 
відповідних документів напра-
вило робітників у центр зайня-
тості. У пошуках роботи наша 
героїня звернулася у тоді ще 
районне управління соціального 
захисту. Нині Любов Іванівна вже 
й не пам’ятає, хто саме запропо-
нував спробувати себе у якості 
соціального робітника. Зараз 
вона — частина дружньої команди 
працівників Центру надання 
соціальних послуг Решетилівської 
міської ради. Нинішнього грудня 
виповниться 16 років, як Любов 
Коломієць опікується літніми 
мешканцями громади.

«Ми тебе виглядаємо, 
як свою рідну дитину»

Нині на обслуговування 
у Любові Іванівни 12 літніх меш-
канців Решетилівки. Її підопічні — 
люди з різними долями й різного 
віку. Наймолодшим із підопічних 
виповнилося 70–75 років, най-
старша бабуся подолала рубіж 
у 93 роки. Є під опікою соціаль-
ного робітника літнє подружжя, 
двоє дідусів, котрі на схилі літ 
лишилися самотніми, втративши 
коханих дружин. Та переважна 
більшість тих, кого обслуговує 
Любов Іванівна, — це самотні 
жінки. «У когось із них є діти, 
проте мешкають дуже далеко. 
Інших навідують племінники, 

допомагають по можливості, — 
розповідає про своїх підопічних 
соціальний робітник. — Проте 
є й такі, хто зовсім безрідний, бо 
не лишилося нікого з близьких 
людей. То вони мене чекають 
і лише на мене надіються. Вигля-
дають мало не щодня, є такі, що 
й донькою називають. Кажуть: 
ми тебе виглядаємо, як свою 
рідну дитину».

За робочий день на своїй діль-
ниці Любов Коломієць навідує 
шість дворів. Кому зі стареньких 
ліки принесе, кому замовлені 
продукти із крамниці. Коли 
просять, допомагає на городі. 
Сезон городніх робіт у неї почи-
нається із посадки цибульки, 
моркви, буряків чи огірків із 
помідорами. На посадку картоплі 
бабусі з дідусями переважно най-
мають сторонніх людей або ж із 
цими «масштабними» городніми 
роботами родичі допомагають. 
Проте навіть немічні від городів 
не відмовляються — оце теж 
в українців у крові, бо земелька 
гуляти не повинна. Та й для 
багатьох пенсіонерів город стає 
рятівником у часи, коли ціни на 
продукти харчування невпинно 
й стрімко зростають.

Вирвати бур’ян чи зібрати 
овочі — ці та решта послуг соці-
ального робітника прописуються 
в угоді з кожним підопічним. Як 
і вологе чи генеральне приби-
рання помешкання. До слова, 
генеральне прибирання пані 
Люба у своїх підопічних влашто-
вує раз на місяць. А косметичне 
робить щоразу, як навідує бабусь 
із дідусями — там пил витерла, 
тут підмела.

У соціального робітника 
робочий день нормований, 
проте часто він закінчується 
не о 17.00, затягується в пізній 
вечір. Особливо, коли старень-
ким хочеться останні новини 
дізнатися, обговорити їх із пані 
Любою. Та й розпочату справу — 
те ж прибирання — потрібно 
довести до кінця, а не кидати 
чи відкладати, бо стрілка годин-
ника вже на кінець робочого 
дня вказує. Роботи соціальному 

робітникові вистачає у будь-яку 
пору року, навіть коли щедрий 
врожай вже заховано в комору. 
Взимку городів немає, та є сніг 
і Любові Іванівні частенько 
доводиться працювати кому-
нальником — йти до сусідів 
і прохати лопату, аби потрапити 
до бабусі й відкопати від заметів 
геть зовсім засніжений двір 
і вхідні двері.

Про витримку, добре 
серце і надійний 
домашній тил

Проте на труднощі Любов Коло-
мієць не скаржиться і зізнається, 
що роботу свою любить. Власне, 
її дитяча мрія таки збулася, хоч 
і в дещо іншій формі: мріяла 
няньчити малих дітей, натомість 
опікується старими людьми. А в 
народі ж кажуть, що старе, як 
мале. На цю приказку Любов Іва-
нівна відповідає по-філософськи 
мудро — ще невідомо, якими ми 
з вами на схилі років станемо, 
хоча зізнається, що характери 
у підопічних бувають різні. Та 
з усіма вона мириться і знаходить 
спільну мову. «З літніми людьми 
потрібно бути виваженим 
і толерантним, — додає жінка. — 
До кожного потрібно знайти 
підхід, бо ж у всіх характери різні. 
Потрібно мати терпіння і зважати 
на те, що люди немолоді. Характер 
характером, але й самопочуття 
накладає свій відбиток. Десь 
заболіло, закололо, на погоду 
закрутило — і сьогодні підопічний, 
мов хмара. Усього буває, проте 
за ці роки навчилася знаходити 
спільну мову з усіма. Та попри все 
роботу люблю, ставлюся до своїх 
обов’язків дуже відповідально, 
бо знаю, з яким нетерпінням 
виглядають мене мої підопічні, 
завжди чекають від мене допо-
моги і підтримки. У кожен дім 
несу тепло і добре слово».

Людське тепло і щире слово 
зараз підопічним Любові Іванівні 
потрібні, як ніколи. Для бага-
тьох із решетилівських бабунь 
із дідусями повномасштабне 
вторгнення стало неабияким 
лихом. Тим більше, чимало хто із 
підопічних пані Люби у дитинстві 
та в юності вже пройшли і голод, 
і страшну війну. Ніхто й не спо-
дівався, що ворог зі зброєю знову 
прийде на нашу землю. «Зараз 
вони не стільки про себе думають, 
як про дітей та племінників, 
які пішли на фронт, — говорить 
Любов Коломієць. — Й не лише за 
рідних та близьких, а й за незна-
йомих захисників і захисниць 
переживають, щиро співчувають 

горю тих, хто втратив діток у цій 
війні, плачуть за закатованими 
та загиблими від рук нелюдів. 
Переживають, щиро моляться, 
аби ця страшна війна швидше 
закінчилася».

Ну а пані Люба переймається 
майбутньою зимою, аби вона 
не була суворою до її старень-
ких. Пояснює, що на її піклу-
ванні — малозабезпечені старі, 
котрі живуть на одну пенсію, 
та й та невелика. Влітку, коли 
газ використовували лише на 
приготування їжі (тобто плата 
була мінімальна), левову частку 
коштів її пенсіонери витрачали 
не на продукти, а на ліки. Бо 
люди літні, проблеми зі здо-
ров’ям даються взнаки. Інколи 
соціальному робітнику дово-
дилося купувати медикаменти 
не на одну тисячу гривень. Та 
нині на носі опалювальний 
сезон і нова турбота — плата 
за тепло. «Влітку легше, а от 
коли прийдуть осінні холода 
із зимою, доведеться левову 
частку пенсії віддати за газ. 
Тепло обійдеться у декілька 
тисяч за місяць, залежно від роз-
міру субсидії чи площі будинку. 
Якщо до цього більше коштів 
витрачали на ліки, то взимку 
всі кошти опалення «з’їдатиме». 
На ліки не вистачатиме», — 
констатує невтішний факт 
Любов Іванівна. Аби у бабунь, 
за яких відповідає, був хліб, 
пані Люба поповнила запаси 
своїх підопічних — закупила 
і доставила до домівок борошна, 
солі, цукру. Пояснює, що госпо-
диньки взимку будуть млинці 
з пиріжками пекти.

До слова, вона й сама любить 
біля плити постояти, коли випа-
дає така нагода, й досі куховарить 
із задоволенням. Хоча вдома 
у пані Люби є надійний тил: доки 
дружина на роботі, домашній 
фронт тримає чоловік Світо-
зар. Бо знає, що дружина після 
робочого дня прийде втомлена, 
енергетично й емоційно висна-
жена. «Він все розуміє й жаліє 
мене», — говорить жінка. Све-
круха, котра мешкає разом із 
подружжям, теж добра підмога на 
кухні. Проте у вихідні та на свята, 
пані Люба із задоволенням пече 
шоколадні кекси і торти, улюбле-
ний «Наполеон», аби відволіктися 
від буденних справ, побалувати 
рідних і підсолодити їм життя. 
У ці скрутні часи своїм землякам 
наша героїня щиро бажає чистого 
блакитного неба, ясного сонця, 
миру на нашій українській землі 
й Божого благословення всім.

Настя ТОПОЛЯ

Усього буває, проте за ці роки навчилася 
знаходити спільну мову з усіма. Та попри 
все роботу люблю, ставлюся до своїх 
обов’язків дуже відповідально, бо знаю, 
з яким нетерпінням виглядають мене 
мої підопічні, завжди чекають від мене 
допомоги і підтримки.
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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

С/Г ПРОДУКЦІЯ
 ■ Продам буряки кормові 

(можлива доставка).  
Тел. 066-056-58-83

 ■ Продам картоплю (велика). 
Тел. 099-607-54-80

 ■ Продам картоплю для їжі 
та посадкову. Доставка. Тел. 
096-252-95-36, 099-337-39-17

 ■ Продам сіно лугове, 
різнотрав'я, мішками 
в райцентрі. Тел. 095-828-64-56

 ■ Продам картоплю для їжі та 
посадкову. Доставка.  
Тел. 096-252-95-36, 
099-337-39-17

 ■ Куплю зерно або 
зерновідходи на корм.  
Тел. 063-849-93-40

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

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

РІЗНЕ
 ■ Візьму в оренду огород 

в м-ні Новоселівка.  
Тел. 063-711-52-82

 ■ Продам прилавки: 
устаткування до магазину, 
бару чи кафу. Є шкафи, 
полицю, все для торгівлі. 
Стас. Тел. 099-723-69-09

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

 ■ Продам автомобіль ВАЗ 2110 
після капітального ремонту. 
Тел. 066-693-64-00

 ■ Куплю будинок для себе 
в селі Сухорабівка, Шили, 
Остап'є в межах 200 тис. грн. 
Тел. 068-478-91-23

 ■ Продам земельну ділянку 
або здам в оренду. 60 соток. 
Тел. 095-60-15-853

 ■ Шукаю людину,  
яка допоможе по 
господарству за договірну 
оплату. Або порядного 
чоловіка із проживанням.  
Тел. 095-60-15-853

Замовити привітання та розмістити 
оголошення у газеті можна 
електронною поштою  
resh_ua@ukr.net 

та за номером  
телефону  
050-675-07-36

Решети
лівщина

UA

Телефон «гарячої лінії»  
Решетилівської міської ради

095-78-07-111

Решетилівський центр прийому/видачі продовжує 
збір речей для тимчасового переміщених людей. 

Потреби:
• чоловічі спортивні 
штани, шорти, футболки, 
кросівки, бейсболки, 
макасини, капці;
• жіночі спортивні штани, 
шорти, футболки, кросівки, 

бейсболки;
• рушники;
• матраци;
• постільна білизна; 
• подушки;
• ковдри;
• пледи.

Потрібні речі можна приносити до міського Будинку культури,  
де діє пункт прийому/видачі одягу для тимчасово переміщених осіб.

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

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

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

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

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

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

Начальник шостого відділу Полтавського РТЦК та СП
підполковник С. НОВОСЕЛЯ

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

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

4441 1144 5667 6665

Дорого куплю соняшник. 
Тел. (066) 922-21-11

Супутникові  
антени.  
Встановлення.  
Ремонт. Тел. 2–19-58,  
(066) 932-15-57, (093) 107 57 77

Продам 
фермерських 

курей-несучок 
вирощених 

на домашніх 
кормах, 

різного віку. 
Несуть крупні яйця.  

Доставка безкоштовна.  
Тел. (066) 162-36-14,  

(068) 469-84-32

Куплю дорого корів, 
биків, телиць, кіз, цaпів, 
баранів, проблемну худобу. 
Цілодобово.  
Тел. (097) 756-25-25,  
(099) 343-31-00

Натяжні стелі.  
Тел. (066) 882-48-81

Вантажні 
перевезення. 
Газель до 2 тонн  
Тел. (099) 781-90-61

Натяжні стелі.  
Тел. (066) 882-48-81

Куплю телят, корів, биків, кіз, 
коней. Дорого. Термінові виклики. 
Цілодобово. Тел. (099) 959-78-22,  
(067) 983-01-96

Побутова техніка б/в із Європи: 
морозильні камери, холодильники, 

пральні-машини-автомати, велосипеди. 
Широкий асортимент в наявності  

та на замовлення.  
(068) 337-77-76, (095) 383-46-65,  

(097) 284-60-66

Вироби з металу  
Гаряча та холодна 
кованка. Виготовлення 
комплектуючих  
до с/г техніки  
Тел.(099) 333-41-08, 
(098) 903-65-41

МЕБЛІ
шафи-купе, кухні,  
матраци, дивани 
зборка, доставка 
Тел. (063) 842-87-58,
(095) 835-67-57

Магазин
«ШАХ»

Ремонт м’яких меблів.  
Тел. (095) 32-28-569 

Олександр

ПП Зайцев.  
Ремонт холодильників 
та морозильних камер. 
Вдома у замовника.  
Тел.(050) 136-70-13,  
(098) 305-27-67, Сергій
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ПОРАДИ

СТРАВА ТИЖНЯ

Пиріжки з яблуками 
та хрусткою 
горіховою посипкою

Для тіста: 550 грам 
борошна, 20 грам свіжих дріж-
джів, 170 мл молока, 100 грам 
сметани, 50 грам вершкового 
масла, розтопити, 2 яйця, 100 
грам цукру

Для начинки: 30 грам 
вершкового масла, 1 кг 
яблук, почистити, порізати 
кубиками, 3 ст.л. цукру, 
1 ч.л. кориці

Для посипки: 40 грам 
пшеничного борошна, 40 грам 
гречаного борошна (можна 
замінити пшеничним), 70 
грам волоських горіхів, 50 
грам вершкового масла, 1 ч.л. 
меленої кориці, 40 грам корич-
невого цукру (можна замінити 
білим цукром)

Крім того: 1 яйце для зма-
щування поверхні, злегка збити, 
цукрова пудра для посипання

У глибокій мисці добре 
вимішати цукор, молоко 
та дріжджі, до повного роз-
чинення дріжджів. Додати 
сметану, яйця, борошно та 
масло. Замісити доволі липке 
тісто. В планетарному міксері 
місити 4–5 хвилин або 8–10 
хвилин руками. Накрити 
миску з тістом кришкою чи 
злегка вологим кухонним 
рушником і залишити при-
близно на 2 години, доки 
тісто виросте удвічі.

У сотейнику з товстим 
дном розтопити масло — на 

середньому вогні. Додати 
яблука, цукор та корицю. 
Тушкувати, помішуючи, 
доки яблука дещо зм’якнуть, 
4–5 хвилин. Зняти з вогню 
й залишити до вистигання.

Коли тісто підійшло, 
обім’яти його й викласти 
на присипану борошном 
поверхню. Розділити на 
14 частин. Кожну частину 
тіста дещо розплющити та 
викласти начинку з яблук. 
Обережно заліпити краї, як 
у вареника, дещо вм’яти до 
центру «ріжки» та викласти 
на деко, застелене пергамен-
том, швом донизу. Залишити 
пиріжки на 45 хвилин підро-
стати. Тим часом, духовку 
розігріти до 180 ᵒС.

Усі інгредієнти для хрусткої 
посипки помістити в чашу 
блендера й добре збити, доки 
подрібнена маса почне зби-
ватись у грудки. Змастити 
пиріжки з яблуками, що під-
росли, яйцем та рівномірно 
посипати посипкою. Одразу 
вставити дека з пиріжками до 
розігрітої духовки та пекти, 
30–40 хвилин, доки вони 
гарно піднімуться, а поверхня 
підрум’яниться.

Дістати пиріжки з духовки 
й залишити на 5 хвилин на 
деці. Далі перекласти на 
решітку для вистигання 
й залишити доки вони 
частково вистигнуть. При 
бажанні — посипати цукро-
вою пудрою.

Місяць у жовтні: 
календар вдалих днів
На порозі — жовтень, а вам у скарбничку — Місячний календар, котрий 
допоможе більше ретельно розпланувати другий осінній місяць. Він 
підкаже, в які дні нові починання принесуть максимальну користь, 
коли енергія небесного світила допоможе реалізувати плани та ідеї 
і зміцнити фінансове становище, а коли варто дотримуватися граничної 
обережності, щоб не накликати на себе неприємності.

Фази Місяця у жовтні
Зростаючий Місяць — з 1 по 

8 жовтня.
П о в н я   —  9  жо в т н я 

в сузір’ї Овна.
Спадний Місяць — з 10 по 

24 жовтня.
Молодик  — 25 жовтня 

в сузір’ї Скорпіона.
Нагадуємо, що у дні повного 

Місяця і молодика краще стри-
мати активність і проявляти 
обережність у всьому.

До речі, нинішній жовтень 
розпочинається зі сприятли-
вого дня. Загальні сприятливі 
дні: 2, 6, 7, 8, 10, 14, 20, 21, 24, 
27, 28 жовтня. Зверніть увагу 
на дати, сприятливі цього 
жовтня для різних оказій, як 
то лікування, зачаття чи навіть 
покупки.

Вдалі дні у жовтні:
для процедур, пов’язаних зі 

здоров’ям та операцій — 7, 10, 
17, 18, 22, 24, 27, 29, 30 жовтня;

для лікування зубів — 1, 5, 6, 
13—23, 27—29 жовтня.

для великих покупок — 1, 
5, 6, 8, 11, 22, 25–27, 31 жовтня.

для зачаття — 1–5, 7, 9–16, 18, 
19, 21–23, 25–28, 30, 31 жовтня.

для весілля — 1, 2, 5, 7, 8 та 
28 жовтня.

для саджання рослин — 7–9, 
12–13, 16–17, 21, 27, 31 жовтня.

Вдалі дні для стрижки: 
2–5, 10, 11, 19, 22, 24–26, 
28–31 жовтня.

Хороші дні фарбування 
волосся: 1, 2, 5, 9, 11, 14, 18–22, 
25, 28, 30 жовтня.

Фарбування волосся тільки 
в натуральні відтінки: 2, 5, 14, 
18, 28 жовтня.

Стрижка для швидкого 
росту волосся: 1–6, 11, 19, 26, 
28–31 жовтня.

Кардинальна зміна іміджу: 
2, 5, 11, 19, 24, 28 жовтня.

Невдалі дні для будь-яких 
робіт з волоссям: 6, 8, 13, 18, 
23 жовтня.

Загальні несприятливі дні: 
1, 3, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 25, 26, 
29 жовтня.

1 жовтня. Сприятливий 
день, коли загострюється 
інтуїція та різноманітні здіб-
ності. Легко налагоджуються 
контакти та навіть романтичні 
стосунки.

2 жовтня. Плідна дата для 
ділової активності. Необхідно 
бути самоорганізованим та 
уважним.

3 жовтня. Складний день 
для спілкування. У цей період 
можуть випливти незакінчені 
справи, які заберуть багато сил. 
Найкраще вирушити в поїздку 
чи подорож.

4 жовтня. Несприятлива 
дата. Потрібно бути готовим до 
боротьби зі спокусами, обма-
ном та ілюзіями. Стримуйте 
негативні емоції.

5 жовтня. Сприятли-
вий період для творчості та 
кохання. У цей час добре про-
суваються будь-які справи та 
поставлені цілі.

6 жовтня. Позитивний та 
енергетичний день. Здійс-
нення планів призведе до 
позитивних результатів.

7 жовтня. Цього дня краще 
не вибудовувати міжособи-
стісні стосунки. Підвищена 
ймовірність конфліктів, сварок 
та непорозуміння.

8 жовтня. День самоана-
лізу. Якщо вдасться розібрати 
свої помилки і винести з них 
урок, з’явиться реальна мож-
ливість підняти авторитет 
і зміцнити своє становище 
в очах оточення.

9 жовтня. Вдалий день для 
починань. Якщо є пропозиції — 
озвучуйте їх, велика ймовір-
ність, що вони знайдуть відгук.

10 жовтня. День спокус. 
Намагайтеся не спілкуватися 
з близькими — можуть бути 
конфлікти.

11 жовтня. Нейтраль-
ний період. Все перебуває 
в гармонії та рівновазі. Відчу-
ваєте надлишок сил — направте 
їх на творчість або фізичну 
активність.

12 жовтня. День радості, 
буття та здобуття внутрішньої 
свободи. Гарний період для 
укладання шлюбу.

13 жовтня. Несприятлива 
дата, коли можуть виникнути 
несподівані проблеми.

14 жовтня. В ідеалі — при-
святити цей день собі та зали-
шитися вдома. Негативний 
період для укладення шлюбу 
та будь-яких стосунків.

15 жовтня. Бажано усаміт-
нення, оскільки перебування 
в колективі загрожує конфлік-
тними ситуаціями.

16 жовтня. Найкраще 
зайнятися творчістю чи фізич-
ною активністю. Корисна 

колективна робота та різно-
манітні поїздки.

17 жовтня. Цей день 
вдалий для побудови планів 
на майбутнє. Також корисно 
переосмислити життє-
вий досвід.

18 жовтня. Суперечлива 
дата. Будьте обережні і не 
починайте нових справ.

19 жовтня. Нейтральний 
день. Намагайтеся не конфлік-
тувати і не починайте нічого 
нового. Позитивний період для 
профілактики здоров’я.

20 жовтня. День вдалий 
для торгівлі, судових справ, 
переїзду чи відрядження. 
Присвятіть себе неквапливим 
справам.

21 жовтня. Складний та 
критичний період. Утримай-
теся від активної діяльності. 
Присвятіть день переосмис-
ленню контактів, звільніться 
від непотрібних і подивіться 
на життя тверезим поглядом.

22 жовтня. Витратьте 
час на вирішення старих 
справ. Корисне спілкування 
з представниками старшого 
покоління.

23 жовтня. Хороший день 
для покупок — як дрібних, так 
і великих.

24 жовтня. Несприятлива 
дата, коли можуть вияви-
тися хронічні захворювання. 

Ймовірність депресивного 
стану, травм та обманів.

25 жовтня. Нейтральний 
день. Найкраще підбити під-
сумки і завершити справи. 
Якщо хочете розпочати новий 
проект — перенесіть його.

26 жовтня. Позитивний 
період для початку циклу 
фізичних вправ, лікувального 
голодування чи дієти. Будь-які 
починання цього дня отриму-
ють додаткове енергетичне 
підживлення.

27 жовтня. День боротьби, 
агресивності та натиску. Заго-
стрення конфліктів між близь-
кими людьми.

28 жовтня. Сприятлива 
дата для торговельних опе-
рацій та активних контактів.

29 жовтня. Під час при-
йняття рішень слід уникати 
поверхневих суджень, оскільки 
зростає схильність до необ-
ґрунтованого ризику.

30 жовтня. Не варто нехту-
вати власними принципами. 
Виявіть максимальну свідо-
мість і намагайтеся уникнути 
негативних впливів ззовні.

31 жовтня. Останній день 
місяця — сприятливий. Пози-
тивний період для романтич-
них стосунків та різноманітних 
контактів.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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КАЛЕЙДОСКОП
РешетилівщинаUA

Гороскоп
на тиждень

(3.10 — 9.10)

a
Овен. На цьому тижні слід трохи 
зменшити оберти і не намагатися кон-
тролювати все навколо себе. Частіше 

прислухайтеся до підказок інтуїції, вона при-
веде вас до бажаного результату. У професійній 
діяльності вам варто проявляти гнучкість.

b
Телець. Нові перспективи приведуть 
вас до незвіданих стежках, де ви змо-
жете проявити свої сильні сторони. 

Для цього ви повинні подолати свої страхи 
і відкинути негативні думки і упередження.

c
Близнюки. Вас чекає тиждень, наповне-
ний приємними подіями і щасливими 
моментами. Неприємності і труднощі 

попереднього періоду відступають, і ви 
можете видихнути і гарненько розслабитися.

d
Рак. На цьому тижні варто 
проявити розсудливість. Не поспі-
шайте приймати важливі рішення 

і не дозволяйте іншим будь-яким чином 
впливати на ваше рішення. Терпимість по 
відношенню до слабкостей інших стане 
вашими ключами успіху.

e
Лев. На цьому тижні повинні більше 
уваги звернути на самоосвіту. Курси 
підвищення кваліфікації стануть 

цінним вкладенням, яке допоможе вам 
досягти нових професійних висот. Ви змо-
жете знайти союзників і однодумців.

f
Діва. На цьому тижні не варто усклад-
нювати ситуацію. Вирішуючи складні 
питання, дотримуйтеся чіткого плану 

і пам’ятайте, що простота допоможе швидше 
досягти бажаних результатів.

g
Терези. Цей тиждень буде вдалим. 
Що б ви не задумали як в особистій, 
так і в професійній сфері, має високі 

шанси втілитися в життя. Однак це не 
означає, що все просто прийде до вас в руки.

h
Скорпіон. На цьому тижні варто 
більше прислухатися до підказок 
інтуїції і менше до порад оточуючих. 

Проявляйте обережність у спілкуванні, не 
варто довіряти важливу для вас інформацію 
малознайомим людям. 

i
Стрілець. Це відмінна можливість 
розкрити свій творчий потенціал 
і підтримувати виняткові відносини 

з близькими. Ці добрі наміри також можуть 
відбитися на вашому професійному житті. 
Фінансова удача дозволяє вам робити все, 
що завгодно. 

j
Козеріг. Загальна атмосфера 
абсолютно не відповідає вашим 
нинішнім бажанням, тому вам дове-

деться пристосовуватися до обставин, що 
склалися. В іншому випадку ви ризикуєте 
розтратити свою енергію на безплідні кроки.

k
Водолій. У вас є можливість бути пози-
тивно поміченим впливовими людьми, 
тому не соромтеся і продемонструйте 

свої сильні сторони. Переваги, ймовірно, 
будуть корисними для вашого професійного 
успіху. Ви сповнені рішучості.

l
Риби. Ви вступаєте в новий період. 
Проведіть глибокий самоаналіз, 
якщо відчуваєте в цьому необ-

хідність. Не бійтеся шукати відповіді, це 
може принести вам велику особисту вигоду 
і розраду конкретними ідеями.
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Відповіді

з №38

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
Шалене кохання чудово 

лікується проживанням під 
одним дахом.

***
Повісила нову тюль на 

одне вікно, без єдиного 
матюка. Все, пішла вирі-
зати собі медаль з картону 
«Богиня року».

***
— Сонечко, я тебе кохаю 

зі всіма недоліками, які 
в тебе є!

— Якими ще недоліками?!!
***

— Кума, коли ти мені 
гроші повернеш?

— Давай, 31 вересня, 
під’їду й все віддам.

— Добре, а то я думав 
знову кинути хочеш.

***
Ніколи б не подумала, що 

в 45 років я не ляжу спати, 
поки не зроблю уроки.

***
Кажуть — гроші роблять 

гроші. А мої ніяк не хочуть 

множитись. От сволота 
бездітна.

***
Вночі до мене заліз 

злодій. Шукав гроші. 
Я встала і шукала разом 
з ним. Домовились, якщо 
знайдемо — поділимось.

***
Кум взяв собі дружину на 

20 років молодшу, ніж сам... 
І тепер мусить часто казати, 
що в нього болить голова.

***
— Куме, куди йдете?
— Йду геть з дому, бо 

жінка помідори закручує, 
а як банки постріляють, то 
винен буду я.

***
— Алло, донечко, як ви 

там живете з чоловіком?
— Дуже чудово мамо, що 

не попрошу — все купує.
— Значить мало просиш!

***
Доведено, що шоколад 

допомагає при депресії. 

Але особисто я вважаю, що 
краще виноград... старий, 
добрий виноград, розлитий 
в пляшки

***
Як казала баба Ганя: 

«Мало знайти хлопа! 
Треба ще йому в голову 

втлумачити, що його мрія 
збулася.

***
Прочитав тривожне 

повідомлення: Нацполіція 
шукає вбивцю росіян. Ось 
тепер думаю — може це 
вакансія? 

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