
РешетилівщинаUA
Газета твоєї громади

Передплачуйте  
улюблену газету 

«Решетилівщина.UA»!

Передплатний індекс —  
60841  

(24 грн на місяць)

від 20 жовтня
2022 року

Найкраща районна газета країни 2021 року за версією Національної спілки журналістів України

#42(232) 

Минулого тижня відразу дві 
міжнародні організації 
ставили на голосування 

так зване «українське питання». 
Після масованих ракетних обстрі-
лів, яких наша країна зазнала 
10 та 11 жовтня, спочатку Гена-
самблея ООН засудила спробу 
росії анексувати територію суве-
ренної держави. А потім сесія 
ПАРЄ офіційно визнала росій-
ський режим терористичним. 
Фактично 13 жовтня Рада Європи 
назвала росію країною-спонсором 

тероризму. Окрім того, уперше за 
свою історію ПАРЄ заявила, що 
Україні потрібно дати зброю — 
сучасні системи ППО для захисту 
мирного населення. Ще один пункт 
резолюції — шах і мат росії та 
доморощеним шукачам зради, які 
горло рвали — так розповідали про 
те, що створити суд для процесу 
над рашистськими злочинцями 
майже нереально. Рада Європи 
якраз закликала якнайшвидше 
створити такий міжнародний 
трибунал, аби притягнути до 

відповідальності творців терорис-
тичного режиму і авторів сучасного 
геноциду українського народу.

Про те, чим обернулася для 
росії спроба залякати україн-
ців спочатку ракетами, а потім 
іранськими дронами-камікадзе, 
яку зброю нададуть Україні після 
чергового Рамштайну, як українці 
продовжують донатити на армію, 
а тил допомагає фронту, кого ще 
повернули додому з полону — 
детальніше читайте на 6-ій сторінці 
нашого видання.
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КРИМІНАЛ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ

У школах громади відзначили  
День захисників та захисниць

14 жовтня українці відзна-
чали День Покрови Пресвятої 
Богородиці, День захисників 
та захисниць України, День 
козацтва та 80-річчя створення 
УПА. До відзначення свят доєд-
налися і школярі із Решетилів-
щини. В цей день у навчальних 
закладах відбулися тематичні 
виховні години, патріотичні 
бесіди та різноманітні акції на 
підтримку захисників.

Традиційно до відзна-
чення свят приєдналися 
учні Решетилівської філії 
І ступеня Опорного закладу 
«Решетилівський ліцей імені 
І.Л.Олійника». Зокрема, для 
школярів 4-х класів органі-
зували виховний захід. Учні 
ознайомилися із образом 

козака як українського рицаря 
та захисника рідної землі та 
переглянули презентацію 
про життя та устрій славних 
козаків, а після цього відпові-
дали на питання тематичної 
вікторини. Під час виховної 
години діти декламували 
вірші про Україну. Окрім цього, 
дізналися про давнє героїчне 
минуле України та провели 
паралелі із героїчним сього-
денням. Під кінець заходу для 
школярів влаштували спор-
тивну руханку.

А напередодні Дня захис-
ників та захисниць у школі 
провели благодійну акцію, щоб 
привітати наших воїнів, які 
захищають Україну, та пере-
дати їм свою велику вдячність 

і турботу. Школярі підготували 
малюнки, працівники школи 
та батьки — продукти, випічку, 
солодощі, фрукти та теплі 
носки. За допомогою Діани 
Савенко, місцевої волонтерки, 
діти передали всі подарунки 
нашим військовим.

Н а п е р е д о д н і  с в я т а 
у Потічанській філії І-ІІ сту-
пенів з дошкільним підроз-
ділом Опорного закладу 
«Решетилівський ліцей 
імені І. Л. Олійника» школярі 
зібрали патріотичні бокси 
для наших захисників, щоб 
передати частинку рідного 
дому та висловити вдячність 
за захист країни.

Віта ШАФОРОСТ

На ReLIFE FM стартував 
черговий благодійний інтерактив
У понеділок, 17 жовтня, радіо-

станція ReLIFE запустила 
черговий благодійний 

інтерактив на підтримку наших 
захисників у телеграм-каналі 
«Решетилівська кореспонден-
ція». Його метою є збір коштів 
на зимові спальники та про-
тизастудні ліки, а також на 
квадрокоптер Сергію Стратічуку. 
Окрім того, за ваші донати 
місцева ФМ-ка за підтримки 
партнерів дарує круті призи.

Умови інтерактиву та всю 
детальну інформацію розмі-
стили у закріпленому пості 
у Telegram-каналі «Решетилів-
ська Кореспонденція». Але все 
надзвичайно просто — задона-
тити від 100 гривень на картку 
5168 7574 0050 8935 місцевої волон-
терки Діани Танько (Савенко) 
і чекати своєї перемоги.

Кожні 48 годин розігрува-
тимуть один окремий лот. 
Перший з них  — гобелен 
від Всеукраїнського центру 
вишивки та килимарства — 
вже знайшов свого власника. 
А отже на картці волонтерів 
вже є перші донати для війсь-
ковослужбовців ЗСУ.

Другий лот, розіграш якого 
вже стартував — це праска від 
магазину «Піраміда» — знайде 

свого переможця вже цієї п’ят-
ниці, 21 жовтня.

Загалом ReLIFE FM розіграє 
6 крутих призів за 13 днів. 
Благодійна ініціатива фінішує 
29 жовтня.

Шукайте в пошуку теле-
грам-канал «Решетилівська 
кореспонденція», підписуй-
теся та приймайте участь 

у конкурсі. Або ж підтримуйте 
ЗСУ в будь-який інший зручний 
для вас спосіб.

Зима вже близько, тож для 
наших захисників важливий 
кожен донат і кожен поши-
рений допис про допомогу 
в ім’я Перемоги України.

Юлія ГРІНЧЕНКО

За повідомленням Нацполі-
ції, у період із 10 по 17 жовтня 
у Решетилівський громаді 
зареєстрували 61 повідом-
лення про кримінальні пра-
вопорушення та інші події. Із 
них 3 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 Решетилів-
ська служба порятунку, протя-
гом тижня в громаді трапилася 
1 надзвичайна подія. В ніч з 16 
на 17 жовтня у селі Лучки горіла 
господарча будівля. 

У громаді організовано регулярний 
вивіз побутових відходів

Протягом усього воєнного 
стану КП «Покровський комун-
госп» не зупиняє роботи із 
вивезення сміття у населених 
пунктах та дбає про чистоту 
та охайність громади. Підпри-
ємство має чітко встановле-
ний графік збору непотребу 
у населення, щоб ефективно 
будувати свою роботу.

У вівторок, 11 жовтня, 
вивезли побутові відходи 
у селищі Покровське по вули-
цях: Освітянська, Зоряна, 
Елеваторна, Робітнича, Світан-
кова, Зелена, Миру, Шевченка, 
Грушевського та провулках 
Фруктовий і Чураївни. Цього 
ж дня провели збір сміття і у 
Федіївській громаді.

У середу комунальники 
зібрали тверді побутові відходи 
у Кукобівському старостаті. 
А також у селі Покровське по 

вулицях: Калинова, Полтав-
ський шлях, Гоголя, Степова, 
Привокзальна та провулку 
Садовий.

У четвер здійснили вивіз 
сміття села Піщане, сіл Ново-
михайлівської громади та села 
Кривки. Цього ж дня у селі 
Покровське зібрали по вули-
цях: Молодіжна, Чкалова, 23 
вересня, Широка, Мічуріна, 
Центральна, Травнева, Пуш-
кіна та провулках Вишневий, 
Кооперативний, Шкільний.

У п’ятницю вивезли ТПВ 
по вулиці Залізнична у селі 
Покровське, а також у селах 
Шкурупії та Голуби. Підпри-
ємство звертається до усіх 
мешканців громади та закликає 
укладати договори на збір та 
вивіз побутових відходів.

Михайло ЧУБ

Два навчальні заклади 
Решетилівщини отримають 
допомогу від ЮНІСЕФ

Опорний заклад «Решетилів-
ський ліцей ім. І.Л. Олійника» 
та Покровський ОЗЗСО І-ІІІ ст. 
увійшли до переліку закладів, 
які отримають по 3 тисячі дола-
рів від Міжнародного надзви-
чайного фонду допомоги дітям 
при Організації Об’єднаних 
Націй ( ЮНІСЕФ) .

Міжнародні кошти можна 
спрямувати на ремонтні роботи, 
підготовку до опалювального 
сезону та засоби навчання. 
Зокрема, на поточний ремонт 
будівель опорних закладів, 
ремонт та модернізацію коте-
лень, придбання обігрівачів, 
генераторів, пального. Окрім 
цього, можна оновити засоби 
для навчання, комп’ютерне 
та інше обладнання, зокрема 

програмне забезпечення, 
послуги з доступу до інтер-
нету тощо.

Загалом кошти на підтримку 
матеріального фонду навчаль-
них закладів отримають кілька 
десятків шкіл Полтавщини. 
Майже у кожній громаді 
визначено по два-три освітні 
заклади, куди перерахують 
фінансову допомогу. Гроші 
мають надійти протягом 
2022–2023 років.

Зазначимо, що нещодавно 
представники ЮНІСЕФ побу-
вали з візитом в Решетилівській 
громаді та мали змогу особисто 
поспілкуватися із керівниками 
опорних закладів.

Михайло ЧУБ
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Коротко про головне
Українці менше 
ніж за дві доби 
зібрали на потужну 
антидронну 
систему 150 млн

Про це повідомив віце-
прем’єр-міністр — міністр 
цифрової трансформації 
Михайло Федоров.

Він зазначив, що збір орга-
нізували monobank, Лачен та 
UNITED24.

Уряд вирішив 
знизити 
температурний 
мінімум у будинках

Кабінет міністрів при-
йняв рішення прикрутити 
опалення в житлових примі-
щеннях заради економії газу 
та вугілля взимку. Цю інфор-
мацію повідомив прем’єр-мі-
ністр України Денис Шмигаль.

Температурний мінімум 
в житлових приміщеннях 
взимку буде знижено до 16 
градусів. А середнє значення 
буде — 18 градусів.

Мінсоцполітики 
виділить понад 
700 млн грн 
на погашення 
заборгованостей

Внаслідок комплексу про-
блем, пов’язаних з воєнною 
агресією рф та неефектив-
ністю управління Фондом 
страховими коштами, ста-
ном на 29 вересня 2023 року 
у бюджеті Фонду соціального 
страхування утворилась 
значна заборгованість за 
виплатою матеріального 
забезпечення, зокрема по 
допомозі по тимчасовій 
непрацездатності та допо-
мозі по вагітності та поло-
гах перед застрахованими 
особами. Тож мінсоцолітики 
ініцювало спрямування понад 
700 млн грн на погашення 
заборгованостей.

У порівнянні 
з серпнем, 
ціни по області 
зросли на 2,1%

Зокрема за перші 9 місяців 
року на Полтавщині най-
більше зросли ціни на пальне 
(59,7%), продукти (26,3%), 
предмети домашнього вжитку 
(19,4%), алкоголь та тютюнові 
вироби (19,3%).

На споживчому ринку 
області у вересні 2022 року 
ціни на продукти та безал-
когольні напої в цілому 

зросли на 2,6%. Найбільше 
подорожчали яйця та сало (на 
22,3% та 21,5% відповідно). 
Зросли ціни на фрукти на 
10,3%, рис — на 6,5%, цукор — 
на 5,7%, рибу та продукти 
з риби — на 4,1%, м’ясо та 
м’ясопродукти, сир і м’який 
сир (творог) — на 3,2%, олію 
соняшникову  — на 2,2%, 
молоко — на 2,1%, масло — на 
1,8%, хліб — на 1,1%.

У Решетилівському 
ЦПМСД наявні 
вакцини Pfizer 
та Coronavak

Решетилівський Центр 
первинної медико-санітар-
ної допомоги повідомляє, 
що заклад отримав вак-
цину проти коронавірусу 
Pfizer як для першої дози та 
ревакцинації так і окремо 
для введення бустерних 
доз. Попередній запис на 
щеплення через сімейних 
лікарів — обов’язковий. Крім 
того, у ЦПМСД в достатній 
кількості наявна вакцина 
Coronavak.

За тиждень 
у Решетилівській 
громаді 
на коронавірус 
захворіли 9 людей

У Полтавській ОВА інфор-
мували, що за попередній 
тиждень в регіоні лабора-
торно підтвердили 2048 нових 
випадків захворювання на 
COVID-19.

У Решетилівській гро-
маді за минулий тиждень 
захворіло 9 людей. На 
стаціонарному лікуванні 
в Решетилівській Централь-
ній лікарні перебувають 
3 людини, а під наглядом 
сімених лікарів амбулаторно 
(вдома) лікуються ще 20 
земляків.

БФ «Світло надії» 
видає допомогу 
переселенцям

З 18 по 20 жовтня включно, 
з 9:00 до 16:00, за адресою 
Покровська, 17, можна відбу-
вається видача гуманітарної 
допомоги від Благодійного 
фонду «Світло надії». Про-
дуктові набори будуть вида-
ватися з розрахунку один 
на родину. При отриманні 
потрібно мати оригінали 
документів, що посвідчують 
особу, або електронні доку-
менти в додатку Дія, а також 
довідку ВПО.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Решетилівщина попрощалася 
зі ще одним Героєм

У понеділок, 17 жовтня, 
Решетилівщину сколихнула 
трагічна звістка. Міський 
голова Оксана Дядюнова 
повідомила про загибель ще 
одного Героя — уродженця села 
Пустовари Решетилівської гро-
мади Ярослава Капка 1987 року 
народження.

Воїн боронив Україну від 
початку повномасштабного 
вторгнення рф і був мобілізова-
ний 24 лютого 2022 року. Після 

перегрупування ніс службу 
в військовій частині А4467.

Ярослав Капко загинув 
14 жовтня в районі населе-
ного пункту Кудюмівка Бах-
мутського району Донецької 
області, виконуючи свій грома-
дянський обов’язок і відважно 
захищаючи український народ, 
усіх нас.

Церемонія прощання з нашим 
Героєм відбулася 18 жовтня 
на площі Свято-Успенського 

собору в місті Полтава. Реше-
тилівка зустрічала військового 
живим коридором по вулицях 
Полтавській, Покровській, 
Грушевського.

Поховання відбулося 
19 жовтня.

У Героя залишилася дружина 
та дві доньки.

Низький уклін і Світла 
пам’ять нашому захиснику! 
Царство Небесне.

Не забудемо і ніколи не 
пробачимо фашистській росії 
загибель славних синів і доньок 
українського народу.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Виконавчий комітет Решетилівської міської ради 
прийняв рішення про початок опалювального сезону

З метою своєчасного 
і стабільного забезпечення 
населення, об’єктів соціаль-
но-культурного призначення 
та інших підприємств, установ 
та організацій, розташованих 
на території Решетилівської 
міської територіальної гро-
мади тепловою енергією 
в осінньо-зимовий період 

2022–2023 років, а також 
у зв’язку з прогнозованим 
зниженням середньодобової 
температури зовнішнього пові-
тря до +8 Сº протягом трьох діб, 
виконавчий комітет Решети-
лівської міської ради прийняв 
рішення розпочати опалюваль-
ний сезон 2022–2023 років на 
території Решетилівської ТГ.

На об’єктах закладів освіти 
та охорони здоров’я громади 
приміщення розпочали опа-
лювати 12 жовтня 2022 року, 
а на об’єктах житлового фонду, 
багатоквартирних будинках, 
адміністративних будівлях та 
інших — з 15 жовтня 2022 року.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Відбулося засідання 
чергової сесії міської ради

Минулої п’ятниці, 14 жовтня, 
під головуванням міського 
голови Оксани Дядюнової від-
булося засідання 26 чергової 
сесії Решетилівської міської 
ради восьмого скликання. 
Пленарному засіданню пере-
дували засідання постійних 
депутатських комісій.

У ході роботи народні 
обранці прийняли ряд важ-
ливих рішень для життєді-
яльності громади. Зокрема 
затвердили фінансовий план на 
2023 рік комунального некомер-
ційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної 

допомоги Решетилівської місь-
кої ради Полтавської області».

Прийняли рішення про 
внесення змін до Програми 
«Шкільний автобус» на 2022–
2024 роки, внесли зміни до 
Програми по боротьбі зі зло-
чинністю на території Решети-
лівської міської територіальної 
громади на 2021–2023 роки, 
внесли зміни до Програми реа-
лізації Концепції допризовної 
підготовки, забезпечення при-
писки громадян до призовної 
дільниці, військово-патріо-
тичного виховання молоді, 
призову до лав Збройних Сил 

України на території Решети-
лівської міської територіальної 
громади та забезпечення під-
тримки заходів територіальної 
оборони на 2021–2023 роки.

Також було внесено зміни 
до Програми забезпечення 
цивільного захисту Решети-
лівської міської об’єднаної 
територіальної громади на 
2020–2023 роки.

Депутати підтримали про-
ведення містобудівного моні-
торингу задля внесення змін 
до містобудівної документації 
«Генеральний план с. Гли-
бока Балка Решетилівського 
району Полтавської області» 
та розглянули інші важливі 
питання.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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У Пасічниках готують соління для 
захисників: волонтерам потрібна допомога

На базі Пасічниківського 
сільського будинку культури 
волонтери займаються виго-
товленням заквашених овочів 
для наших захисників. Завдяки 
підтримці небайдужих жителів 
громади уже кілька десятків 
банок та відер солінь передали 

бійцям. Наразі потрібна допо-
мога із тарою для фасування 
готової продукції.

«Потрібна тара для сала-
тів по-корейськи та капусти 
на передову! Можливо, засо-
лочні мішки»,  — йдеться 
у повідомленні.

Збір проходить на базі 
Пасічниківського будинку 
культури. Детальну інфор-
мацію можна дізнатися за 
номером телефону: 

093-914-64-27.

Михайло ЧУБ

У селі Нова Михайлівка продовжують виготовляти 
окопні свічки та передавати на фронт

Небайдужі жителі Нової 
Михайлівки уже кілька тижнів 
успішно продовжують витов-
ляти окопні свічки, щоб допо-
могти нашим військовим під 
час холодів. Завдяки об’єднаним 
зусиллям громади, рахунок 
окопних свічок уже йде на 
сотні. Але на цьому волонтери 
спинятися не збираються та 
невпинно працюють і далі, але 
для ефективної роботи їм завжди 
потрібні матеріали для виготов-
лення свічок — парафін, віск та 
пустні ємності з-під консерв.

Для того, щоб ефективніше 
налагодити роботу, волонтери 
співпрацюють із Решетилів-
ським волонтерським цен-
тром. Завдяки цій співпраці, 
виготовлені свічки опера-
тивно дістаються до місця, 
де вони найпотрібніші. Також 
у Решетилівському волонтер-
ському центрі можна залишити 
матеріали для виготовлення 
окопних свічок, які потім пере-
дадуть у Нову Михайлівку.

Чергову партію окопних сві-
чок передали нашим захисни-
кам минулого тижня, загалом 
волонтери виготовили більше 
трьох сотень свічок.

Михайло ЧУБ

У Решетилівці успішно проходять 
заняття зі скелелазіння

У вересні на базі спорткомп-
лексу ДНЗ «Решетилівський 
професійний аграрний ліцей 
імені І.Г.Боровенського» старту-
вав осінній сезон занять зі ске-
лелазіння для учнівської молоді, 
які організовує Решетилівський 
центр туризму. Заняття зі ске-
лелазіння проводять щотижня, 
працює дві групи — для менших 
та старших дітей.

Минулої суботи заняття 
проводили для меншої віко-
вої групи та новачків із 12.00 
до 14.00. А тренування для 
старших скелелазів організу-
вали на 14.00. Нагадаємо, що 
до тренувань на скеледромі 
допускаються діти з письмовим 
дозволом батьків (форму можна 
буде заповнити під час проход-
ження ТБ перед тренуванням).

Решетилівський центр 
туризму запрошує активну 
учнівську молодь приднатися 
до тренувань та познайоми-
тися із новим спортивним 
напрямком — скелелазіння.

Віктор БІЛОКІНЬ

Тенісисти із Решетилівщини 
здобули перемоги 
на обласному Чемпіонаті

У суботу, 15 жовтня, відбувся 
відкритий чемпіонат Полтав-
ської області з настільного 
тенісу серед чоловіків і жінок 
(дорослі). Участь у змаганнях 
брали представники із різних 
громад області. Решетилів-
ську громади представляли 
вихованці  тренера Віталія 
Пісарєва, який багато років 

поспіль тренує тенісистів 
у Решетилівці.

За результатами Чемпіонату 
Полтавської області, наша 
команда посіла третє загально-
командне місце. А в особистій 
першості абсолютним чемпіо-
ном області став Віталій Вовк.

Віта ШАФОРОСТ

Небайдужі жителі громади придбали 
військовим прилади для обігріву

Цього тижня, за фінансової 
підтримки жителів нашої гро-
мади та навчальних закладів, 
волонтери закупили ряд необ-
хідних речей для військових, 
які стануть у нагоді у холодні 
пори року. Зокрема, придбали 
кілька електровентиляторів, 
десяток електоросушок для 
взуття та медикаменти.

«Придбали електровенти-
лятори для наших військо-
вих, дякуємо учням 3-Б класу 
школи села Покровське та 
жителям села Малий Бакай, 
саме завдяки їх фінансовій 
допомозі ми змогли їх купити. 
Нашим захисникам буде 
тепло. Також купили електро-
сушилки для 95 і 58 бригад, 
ліки для 27 бригади. Дякую 
за кошти учням 3-А класу, 
5-А класу, 10-А класу та 
11 класу школи села Покров-
ське і жителям села Малий 
Бакай. Завдяки вашій небайду-
жості, ми допоможемо нашим 

військовим»,  — зазначає 
волонтер Віта Приходько.

Нагадаємо, що це вже не 
перший раз, коли громада 
спрямовує благодійні кошти 
саме на закупівлю засобів 
для обігріву для військових. 
У вересні першачки із Покров-
ського зібрали понад дві тисячі 
гривень та придбали тепло-
вентилятор для захисників. 
Також нещодавно волонтери 

придбали та передали нашим 
захисникам кілька конвек-
торів для обігріву. Гроші на 
ці потреби також зібрали 
мешканці сіл Малий Бакай та 
Мушти. Окрім цього, до збору 
долучилися учні Покровського 
навчального закладу. Загалом 
вдалося зібрати понад 5 тисяч 
гривень.

Віта ШАФОРОСТ

Решетилівські футболісти 
вийшли до півфіналу 
Осіннього кубку

У неділю, 16 жовтня, 
у Мачухах відбулися заключні 
матчі 1/4 фіналу благодійного 
осіннього Кубка Місцевого 
осередку ГО «ВФСТ «Колос» 
2022 року з футболу серед збір-
них команд територіальних 
громад Полтавського району, 
присвячений Дню Захисників 
та Захисниць України.

В одному із матчів збірна 
Решетилівської громади 
зустрічалася із Терешківською, 
і здобула впевнену перемогу 
2:0. Перший гол наші земляки 

забили на останній хвилині 
першого тайму, а на початку 
другого подвоїли перевагу 
і надалі повністю контролю-
вали хід поєдинку та мали 
декілька чудових нагод, щоб 
розвинути успіх. Але надійна 
гра воротаря терешківців не 
дозволила цього зробити. 
У матчі півфіналу суперни-
ком наших футболістів стане 
команда Щербанівської 
громади.

Віктор БІЛОКІНЬ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Юрій НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ: «Завдання 
комунальників — створювати комфортні 
умови для життя навіть попри війну»

Нинішня зима обіцяє бути 
непростою — у країні 
триває повномасштабна 

війна. Маємо справу з підступним 
і жорстоким ворогом, що не може 
похвалитися успіхами на фронті, 
а тому люто б’є по об’єктах цивіль-
ної інфраструктури і енергетики, 
намагаючись влаштувати гено-
цид холодом та темрявою. Тим, 
що сьогодні у помешканнях 
українців є світло, вода та газ, 
завдячуємо підрозділам ППО, 
загалом ЗСУ та доблесним кому-
нальникам, котрі демонструють 
дива професіоналізму, віднов-
люючи мережі та забезпечуючи 
українців благами цивілізації 
навіть в умовах війни. Про підго-
товку до опалювального сезону 
й специфіку роботи комунальних 
служб в умовах війни у нашій гро-
маді ми говорили з профільним 
заступником міського голови 
Юрієм Невмержицьким, котрий 
опікується проблемами кому-
нальної сфери.

— Юрію Михайловичу, де 
вас застав перший ранок пов-
номасштабного вторгнення? 
І про що думали тієї миті?

Ю. Н.: Думка була одна  — 
потрібно працювати. Той ранок 
застав вдома, нас підняли по три-
возі. Думали, що вона навчальна, 
проте з’ясувалося, що таки ні. 
Перші дні й тижні були напружені 
й метушливі, діяли на власний 
розсуд, всі рішення приймали 
на місці, колегіально разом із 
міським головою Оксаною Дядю-
новою. Проте навіть у ті перші 
дні невизначеності ніхто нікуди 
не збирався їхати, всі лишалися 
в Решетилівці, разом із родинами.

— Чи змінилося коло ваших 
обов’язків під час війни?

Ю. Н.: Звісно. Першого травня 
ми мали всією громадою свят-
кувати День міста. З цієї нагоди 
планувалося здати в експлуатацію 
чимало нових об’єктів. Але з лютого 
замість будівництва нових інфра-
структурних об’єктів довелося спо-
руджувати блокпости і вирішувати 
чимало інших нагальних проблем. 
Плюс емоційний стан людей був 
у перші тижні й місяці доволі 
нестабільний і чимало лунало 
звинувачень, мовляв, здаєте 
Решетилівку. Добре, що маємо 
надійний і дружній колектив, 
потужну команду у міській раді. 
У ній — люди, котрі мали досвід 
бойових дій із 2014 року, досвід, як 
чинити опір окупантам на Донбасі. 
Тому радилися з ними, враховували 
цей безцінний досвід, зокрема 
й при облаштуванні блокпостів. 
Щоправда, тоді люди будували їх 
масово ледь не на всіх дорогах та 
вулицях, на хвилі страху і в праг-
ненні захистити свій населений 
пункт. А потім приїздили військові 
й наказували зносити блокпости. 
Проте люди працювали в запалі 
й за цей шалений ентузіазм можна 

лише подякувати. Просто в перші 
дні не було чітких вказівок, де саме 
і як будувати блокпости, в яких на 
той момент була вся країна. Вони 
часом заважали нормальному руху 
і військової, і цивільної техніки 
й створювали зайві затори та черги, 
доки це питання не впорядкували 
і не прибрали зайві об’єкти.

Проблем не бракувало, нагаль-
них питань, які потрібно було 
вирішувати оперативно — теж. 
Тому на початку вторгнення фак-
тично 46 днів прожив у міській 
раді. Додому їздив зранку, щоб 
прийняти душ і перевдягнутися. 
На вулицю потрапив, коли отри-
мав розпорядження облаштувати 
пости спостереження за небом, 
сам виїздив на чергування. А от 
міський голова Оксана Дядю-
нова, керуючий справами Мак-
сим Лисенко буквально жили 
у міській раді перші 90 днів 
з моменту вторгнення. Отака вона 
командна робота 24/7 в реальному 
житті. Виїздили на трасу, аби 
зустріти біженців, виходили на 
нічні патрулювання. Спочатку це 
нагадувало махновщину, поки не 
узгодили всі питання з поліцією, 
розробили графік патрулювань, 
сформували самі патрулі. Тоді 
вже виходили на чергування 
за графіками, чітко знали, хто 
де має бути, що входить у коло 
обов’язків. Хлопці стояли по 
постах, а не літали по громаді 
в пошуках підозрілих машин. 
Нам тоді дуже допомогла та ж 
«Козацька варта» — їм простіше 
було з транспортом та з пальним.

— Ну, а зараз завдання номер 
один для комунальників — це 
підготовка до опалювального 
сезону і його успішне проход-
ження, наскільки це можливо 
в умовах воєнного стану.

Ю. Н.: Всі рішення, необхідні 
для початку опалювального 
сезону, міськвиконком при-
йняв. У центральній лікарні та 
в закладах освіти опалювальний 
сезон розпочали 12 жовтня. Перші 
пробні пуски тепла вже прове-
дено. У будинках із центральним 
опаленням сезон мав би розпоча-
тися 15 жовтня. Та є питання по 
мережі — потрібно ліквідувати 
декілька проривів. На сесії місь-
кої ради минулої п’ятниці було 
виділено більше 2 мільйонів гри-
вень на заміну аварійної ділянки 
тепломереж біля будинку на 
вулиці Покровській, 50. Загалом 
після завершення всіх ремонтних 
робіт опалювальний сезон має 
розпочатися 22 жовтня.

У Решетилівці та в старостатах 
більшість будинків мають інди-
відуальне опалення. У таких 
будинках мешкає й чимала 
кількість вимушено перемі-
щених осіб. Тож зараз маємо 
проблему із забезпеченням таких 
помешкань дровами. Проте 
мешканці громади теж зверта-
ються у міську раду, вимагають, 

аби і їх забезпечили дровами. 
Пояснюємо, що в нас запасів дрів 
немає. Якщо раніше проводилося 
санітарне розчищення лісосмуг, 
обпилювали узбіччя доріг, нині 
робити це можна лише з дозволу 
екологічних служб. А це дуже 
довгий шлях. Ми подали заявку 
на знесення аварійних дерев, нам 
пообіцяли, що розглянуть запит 
швидко, але поки що чекаємо на 
відповідь. Тому всім пояснюємо, 
аби зверталися в лісництво із 
заявами про придбання дрів. До 
слова, міська влада теж подала 
відповідну заявку у лісництво 
на тисячу кубів дрів для ВПО.

— А от певні кроки щодо 
енергетичної незалежності все 
таки громада встигла зробити 
ще торік, чи не так? Маю на 
увазі придбання генератора 
для центральної лікарні.

Ю. Н.: Так, минулого року ми 
придбали автономну систему 
безперебійного живлення для 
медичного закладу. Тож завдяки 
генераторам, навіть у випадку 
з аварійним відключенням електро-
енергії, всі системи життєзабезпе-
чення лікарні функціонуватимуть. 

Нині виділили кошти на ПМСД: 
у закладі є холодильники з ліками, 
вакциною, тобто обладнання, яке 
має безперебійно працювати під 
час відключення електроенергії. 
Зараз проводимо тендери на заку-
півлю генераторів. Оскільки нашу 
центральну лікарню розглядають 
як шпиталь, в одному зі сховищ 
маємо обладнати невідкладне 
хірургічне відділення, аби лікарня 
могла приймати поранених захис-
ників і надавати їм невідкладну 
допомогу, проводити операції, не 
зважаючи на повітряні тривоги. 
Наразі також розглядаємо мож-
ливість придбати для водоканалу 
мобільний генератор, який можна 
буде встановити на причеп, аби 
працівники водоканалу, у разі 
відключення електроенергії, могли 
проїхати й прокачати свердловини, 
щоб подати воду користувачам 
у різних мікрорайонах. Бо завдання 
комунальників — створювати ком-
фортні умови для життя навіть 
попри війну.

— Нині «Решетилівський водо-
канал» ще в процесі передачі?

Ю. Н.: Міська рада передала 
його на баланс обласної, а та, 
в свою чергу, мала поставити наш 
водоканал на баланс обласного 
комунального підприємства 
«Полтававодоканал». Проте ще 
триватиме процес ліквідації. 
Щодо працівників, то Оксана 
Анатоліївна під час зустрічей 
і перемовин наполягала, щоб 
фахівці колишнього міського 
комунального підприємства 
лишилися працювати у громаді. 
Зміняться посади, штатний 
розпис, водоканал стане філією 
обласного підприємства, але 
люди залишаються.

Торік ми говорили про плани 
заміни вуличних мереж водо-
гонів, проте самі бачите, як 
воно сталося. Не до того було, 
а «Полтававодоканал» може собі 
фінансово дозволити такі роботи. 
Щодо тарифу, то він по суті не 
дуже зміниться. Натомість міська 
влада за ті кошти, що використо-
вувала на компенсацію різниці 
в тарифі, зможе придбати для 
водоканалу нове обладнання.

 — Щороку міська влада вкла-
дала серйозні кошти у ремонт 
доріг та вулиць у населених 
пунктах громади. Торік Реше-
тилівська громада була лідером 
за об’ємами співфінансування 
ремонту автошляхів у співпраці 
з Агентством місцевих доріг 
Полтавської області. Як цього 
року ситуація?

Ю. Н.: Торік дороги починали 
ремонтувати з весни, та у зв’язку 
з війною цьогоріч ремонтні роботи 
розпочали лише восени. Власне, до 
осені про ремонт навіть не йшлося. 
Бо, як запитала одна людина: «А для 
кого ви будете їх робити, щоб танки 
російські їздили»? Як би там не було, 
проте робити дороги потрібно, 
наші ж люди ними користуються. 
Так що цього року попри проблеми 
місто все ж таки виділило на дороги 
Агентства більше 2 мільйонів гри-
вень співфінансування, і частину 
цих доріг обласні шляховики вже 
зробили — на Кукобівку, Демидівку 
і на Сухорабівку. Тепер у нас ще 
є кошти, які погодила обласна вій-
ськова адміністрація, на ремонт 

доріг у населених пунктах. Ремонтні 
роботи розпочинаємо цього тижня. 
На жаль, не зможемо працювати 
так, як раніше, коли зрізали фрезою 
аварійні ділянки і відразу ж клали 
асфальт. Тому хочу перепросити 
у автомобілістів: водіям доведеться 
трішки потерпіти, бо в умовах війни 
асфальтові заводи не працюють так, 
як раніше, коли можна було щодня 
отримати матеріали. Зараз з цим 
проблематично. Тому деякий час 
доведеться нам усім поїздити по 
дорогах із вирізаними ділянками 
покриття. Добре, що торік придбали 
достатню кількість солі, із запасом, 
ніби відчували, що таке буде. Так 
що цю зиму зможемо обслуговувати 
дороги за рахунок запасів мину-
лорічної солі. Тому що зараз сіль 
в Україну везуть з Європи і її вартість 
не просто зросла, а підскочила в рази.

— Після перших відключень 
електроенергії решетилівським 
Фейсбуком пішла гуляти зра-
донька: а де графіки відклю-
чення світла, чому міська влада 
мовчить?

Ю. Н.: Можу пояснити. Графіка 
як такого немає, тому що йдеться 
про аварійне, а не віялове відклю-
чення. Його запровадили через 
рішення Національної енергетичної 
компанії «Укренерго», відключення 
виконують упродовж 15 хвилин 
після команди диспетчера, коли 
з’являється перевантаження на тій 
чи іншій ділянці енергосистеми. 
Відбувається це без попередження 
споживачів та місцевих органів 
влади. Тому неможливо заздалегідь 
оприлюднити перелік населених 
пунктів чи адрес, де обмежать 
електропостачання, як і його три-
валість. Тож потрібно з розумінням 
ставитися до прохань влади обме-
жити споживання електроенергії, 
вимикати у пікові години (з 6 до 10 
години вечора) прилади, котрі спо-
живають максимум електроенергії. 
Війна триває, а ворог продовжує 
бити по об’єктах енергосистеми. 
Тому раджу зробити запас води на 
випадок стрибків у енергомережах. 
Маємо сподіватися на краще, проте 
бути готовими до НП.

Настя ТОПОЛЯ

“Як би там не було, 
проте робити 
дороги потрібно, 
наші ж люди ними 
користуються. 
Тепер у нас ще є 
кошти, які погодила 
обласна військова 
адміністрація, 
на ремонт доріг 
у населених пунктах.
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Коли закінчуються 
аргументи на фронті — 
тероризуй українців 

у тилу. За цим принципом росія 
діє з початку цієї повномасш-
табної війни. Не зраджували 
собі рашисти й нинішнього 
понеділка: зранку 17 жовтня 
мешканців столиці розбу-
дили огидні звуки старих 
мопедів — кацапи атакували 
українську столицю за допо-
могою іранських безпілотників 
Shahed-136. Загалом, за даними 
МВС, у понеділок зранку на 
Київ помчали близько 30 дро-
нів-смертників. Більшість 
із них, на щастя, ще на під-
льоті до столиці збили наші 
військові. Полювання на іран-
ських камікадзе, які росіянці 
перейменували в «Герань-2», 
влаштовували й у самому 
місті. Вітчизняні та світові ЗМІ 
облетіли кадри, як київські 
поліцейські зі стрілецької зброї, 
ризикуючи життям, збивають 
кацапські «мопеди». Та все 
ж 5 із них таки завдали руй-
нувань і забрали людські житті. 
Наступного дня пошкоджень 
зазнали ще два об’єкти інф-
раструктури, тому у вівторок 
столичні райони на лівому 
березі Дніпра відчували перебої 
зі світлом та водою. Ще один 
із безпілотників в понеділок 
поцілив у стару, 120-річну бага-
топоверхівку в центрі Києва. 
Рятувальникам вдалося дістати 

з-під завалів 18 мешканців 
столиці. Проте 5 людей не 
врятували. Серед загиблих від 
терористичної атаки — молоде 
подружжя, котре чекало на 
свого первістка. Тіла чоло-
віка та дружини, котрим не 
судилося стати батьками, так 
і знайшли під завалами  — 
у обіймах один одного.

Це була не єдина атака дро-
нів на столицю, бо в різних 
пабліках ще увечері пові-
домляли про збиті безпілот-
ники. Варто нагадати, що 
про купівлю росією в Ірану 
тисячі дронів стало відомо ще 
в середині серпня. Офіційно 
Іран продовжує «падати на 
мороз», тобто заперечувати 
факт продажу безпілотників 
росії у традиціях самої росії, 
типу «іх там нєт». Проте, за 
даними нашої розвідки, зага-
лом Росія замовила в Ірані 
2400 безпілотників. Перший 
іранський дрон наші бійці 
збили 13 вересня в Харківській 
області. А 23 вересня україн-
ські зенітники збили ударний 
безпілотник Mohajer-6. 10 та 11 
жовтня, коли російські війська 
масовано атакували Україну, 
в наші міста полетіли не лише 
російські ракети, а й закуплені 
в Ірані дрони-камікадзе. Ворог 
використав їх для атаки на 
критичну інфраструктуру 
Кривого Рогу та у Вінницькій 
області.

Атака дронів і реакція світу
У відповідь на терорис-

тичну атаку безпілотниками 
у понеділок 17 жовтня відразу 
декілька міністрів закордон-
них справ країн ЄС закликали 
ввести нові санкції проти Ірану, 
якщо буде доведено причет-
ність Тегерана до війни Росії 
проти України, повідомляє 
Reuters. «Ми шукатимемо кон-
кретні докази участі (Ірану 
у війні Росії проти України)», — 
заявив голова європейської 
дипломатії Жозеп Боррель.

Міністр закордонних справ 
Данії Єппе Кофод наголосив, 
що ЄС має рішуче відреагувати 
на нові удари дронів-камікадзе 

по Києву. «Те, що ми бачимо 
зараз: іранські безпілотники, 
ймовірно, використовуються 
для атаки в центрі Києва, це 
звірство»,  — сказав Кофод, 
заявивши, що ЄС повинен 
зробити «конкретні кроки» 
у відповідь на це.

Уже найближчим часом укра-
їнські захисники мають отри-
мати від НАТО обладнання для 
боротьби з безпілотниками іран-
ського і російського виробни-
цтва. Про це повідомив секретар 
Північно-Атлантичного Альянсу 
Єнс Столтенберг. На прес-кон-
ференції у Брюселі Столтен-
берг розповів, що союзники 

постачають Україні пальне, 
зимовий одяг і медичні засоби, 
які є частиною підтримки, 
передбаченої Комплекс ним 
пакетом допомоги НАТО.

«В рамках цього пакету, 
НАТО незабаром доставить 
в Україну обладнання для про-
тидії безпілотним літальним 
апаратам із сотнями пристроїв 
для глушіння сигналу дронів, 
які зможуть допомогти зро-
бити неефективними дрони 
російського і іранського 
виробництва, а також захи-
стити український народ та 
українську критичну інфра-
структуру», — наголосив пан 
Столтенберг.

Приємна новина  — про 
активізацію ізраїльської 

позиції щодо війни росії 
проти України. Це сталося 
після звісток про те, що Іран 
не лише продав російським 
окупантам сотні дронів-камі-
кадзе, а й готується передати 
рашистам ще й балістичні 
ракети середньої дальності. А в 
Ізраїлю дуже давні «особливі» 
стосунки з Іраном, які важко 
назвати дружніми. Так, міністр 
у справах діаспори Ізраїлю 
Нахман Шай закликав надати 
Україні ту ж військову допо-
могу, яку надає їй НАТО і США. 
«Більше немає сумнівів в тому, 
яку позицію повинен зайняти 
Ізраїль в цьому кривавому кон-
флікті. Пора Україні отримати 
також військову допомогу, 
таку, як надають США і країни 
НАТО» — зазначив він.

Подібну точку зору висло-
вили інші ізраїльські полі-
тики — лідер партії «Мерец» 
Захара Гальон, міністр тран-
спорту, лідер партії «Авода» 
Мейрав Міхаелі та інші. До 
слова, раніше вже з’явилися 
дані про те, що Ізраїль, котрий 
офіційно тримав позицію ней-
тралітету, все таки допомагав 
Україні через третіх осіб. Так, 
у вересні видання Times of Israel 
повідомляло, що ізраїльська 
компанія продала Польщі 
системи з протидії іранським 
Shahed-136, щоби таким чином 
передати їх українським 

військовим. Згідно зі звітом, 
Міноборони Ізраїлю розуміло, 
що кінцевим користувачем 
систем буде Україна, але вирі-
шило не втручатися. Нині 
ж Україна очікує, що Ізраїль 
допоможе нашій армії із про-
титанковими системами, котрі 
вважаються одними із кращих 
у світі, і напряму, а не через 
треті руки — з антидронними 
системами. Свідченням того, 
що допомога може бути доволі 
дієва, стала істерика на мок-
шанських болотах. Кремль 
випустив на сцену свого голов-
ного «чорного рота» — напів-
притомного і напівтверезого 
Дмитра Медведєва. Той активно 
почав погрожувати Ізраїлю 
у ЗМІ — мовляв, постачання 
ізраїльської зброї для ЗСУ «ста-
нуть дуже необачним кроком», 
які повністю зруйнують «від-
носини» між двома країнами.

На фоні заяв та намірів 
про допомогу не втомлюють 
дивувати наші співвітчизники. 
У понеділок вони надонатили 
понад 300 мільйонів гривень 
Фонду Притули на безпілот-
ники після цинічних ракетних 
атака. І минулого ж тижня за дві 
доби з нагоди Дня захисників 
та захисниць українці зібрали 
ще 150 мільйонів гривень на 
потужну антидронну систему 
«Ловець Шахедів». Це тоді, коли 
потрібні були 100 мільйонів.

Як атака іранських дронів на Київ розбудила Ізраїль 
і прискорила постачання сучасних ППО NASAMS
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Економимо електрику й допомагаємо армії
«Через російський ракет-

ний терор у деяких містах 
і районах України енергети-
кам доводиться обмежувати 
постачання електрики — щоб 
стабільно працювала вся 
система, — відверто звернувся 
до співгромадян президент 
Володимир Зеленський. — Але 
таких стабілізаційних відклю-
чень можна буде не робити, 
якщо ми всі в Україні свідомо 
будемо ставитись до свого спо-
живання у пікові години. Це 
незначна річ для побуту кожної 
людини — однак дуже вагома 
у межах всієї енергосистеми. 
Будь ласка, зробіть більше — 
якщо маєте таку можливість. 
Від 17-ї до 23-ї години маємо 
скоротити наше споживання 
електрики. Це такий крок, який 
разом з іншими забезпечить 
поразку російських терорис-
тичних планів. Я дякую усім, 
хто захищає Україну! Дякую 
кожному й кожній, хто воює, 
працює і допомагає заради 
нашої перемоги! У єдності та 
спільних діях — наша сила»!

Ми незламні, проте ворог 
потужними ракетними уда-
рами завдав серйозних втрат 
цивільній інфраструктурі. За 
даними української влади, 
з 10 жовтня виведено з ладу 

30% вітчизняних електростан-
цій. Тому, аби не повернутися 
у середньовіччя з каганцями 
та обігрівом біля вуличних 
багать, варто дослухатися до 
закликів і увімкнути режим 
економії електроенергії 
в години пікових навантажень. 
Ну, а влада центральна й на 
місцях робить все можливе 
й неможливе, аби ця зима 
була більш-менш комфорт-
ною. Заради цього наприкінці 
минулого тижня Полтавська 
обласна рада збиралася на 
позачергову сесію. Всі питання 
стосувалися саме опалюваль-
ного сезону.

«Проголосували за низку 
важливих питань, серед 
яких передача цілісного 
майнового комплексу відо-
кремленого підрозділу «Кре-
менчуцька ТЕЦ» у власність 

області, — прокоментував голова 
обласної ради Олександр Білень-
кий.  — Цей крок допоможе 
стабілізувати енергобезпеку».

«Такий формат запропону-
вала обласна адміністрація, 
щоб надалі відновити роботу 
теплоцентралі. ОВА стане 
локомотивом у цьому процесі. 
Кошти на відновлення, як ви 
знаєте, раніше виділили Каб-
мін й обласна рада, — додав 
голова ОВА Дмитро Лунін. — 
Обовʼязково працюватимемо 
спільно з облрадою, містом, 
міжнародними партнерами 
під егідою Офісу Президента 
та Уряду. Найкращий варіант 
стабільного теплопостачання 
в Кременчуці — диверсифіку-
вати теплопостачання, збуду-
вавши автономні котельні по 
місту. Це наша основна мета 
зараз і на подальші роки».

До слова, «Полтаватеплое-
нерго» запевнило, що опалю-
вальний сезон розпочнеться, 
щойно протягом трьох діб 
середньодобова темпера-
тура повітря становитиме 
+8 °C та нижче.

Ну, а Олександр Білень-
кий нагадує землякам, що 
найкраща відповідь терорис-
тичним атакам ворога — це 
допомога нашим доблесним 
ЗСУ. Минулого тижня він разом 
із колегами-депутатами та 
начальником ОВА Дмитром 
Луніним передали на потреби 
військових 20 побутових моду-
лів для розміщення особового 

складу. Окрім того, також за 
кошти обласного бюджету, 
було закуплено та передано 
400 бушлатів — першу партію 
з комплекту зимового одягу 
для захисників та захисниць. 
«Будиночки оснащені необ-
хідними меблями й технікою, 
аби захисники й захисниці 
могли комфортно відпочити, — 
прокоментував Олександр 
Юрійович. — Ми врахували 
побажання командирів вій-
ськових частин і надалі будемо 
приймати фідбек, щоб робити 
модулі дедалі кращими».

Настя ТОПОЛЯ

Полонених мобіків міняємо 
на цвіт нації

Схоже на те, що кремлівський 
упир вирішив таки згорнути 
могилізацію. Днями дід кабаєв 
заявив, що мети досягнуто (о, ну 
це як і у випадку з спеціальною 
військовою операцією, а як же 
ж). Напевно, що кремлівський 
диктатор зрозумів: ще місяць 
такої мобілізації — і його зне-
суть разом із золотим уніта-
зом чи замурують у бункері на 
Алтаї свої ж. Ще й листоноша 
приносить володимиру воло-
димировичу невтішні новини 
з фронту, де вже з’явилися так 
звані «мобіки». Так, під Херсо-
ном днями російські мобілізо-
вані вбили командира, який 
заважав їм здатися в полон. За 
різними даними, кількість тих, 
хто обрав полон, а не геройську 
смерть «за путіна» сягнула до 
300 бійців. Домовлялися про 
здачу вони таємно, із ЗСУ зв’яза-
лися через сайт проекту «Хочу 
жити», аби вижити на одній 
з найгарячіших ділянок фронту 
без підготовки і спорядження, 
проте з наказом стояти до 
кінця. До речі, Роскомнадзор 
вже вдруге блокує сайт «Хочу 
жити», де мобілізовані росіяни 
можуть знайти інформацію, як 
безпечно здатися в полон ЗСУ. 
Воно й не дивно, адже лише 
на початку жовтня на гарячу 
телефонну лінію, вказану на 
цьому ресурсі, надійшло понад 
2 тисячі дзвінків від тих, хто не 
хоче воювати, проте прагне 
зберегти власне життя.

Натомість українські вій-
ськові охоче поповнюють 
так званий обмінний фонд. 
Лише минулого тижня укра-
їнська влада повернула дві 
групи наших співгромадян 
з російського полону. Перша — 
це 20 людей, з яких 14 військо-
вих ЗСУ, 4 бійці тероборони, 
один нацгвардієць та один 
військовослужбовець ВМС. 
Деякі з них були в колонії 
в сумнозвісній Оленівці. 
А цього понеділка було звіль-
нено 108 українських жінок. 
Додому повернулися не лише 
військові, а й цивільні, котрих 
росіяни утримували в полоні. 
Серед них жінки, яких тримали 
в ув’язненні ще до повномасш-
табного вторгнення, поранені. 
Четверо зі звільнених були 
«засуджені» окупаційною 
владою за «шпигунство» або 
ж «занадто проукраїнську пози-
цію». Зі 108 визволених жінок — 
47 представниць Збройних 
Сил України, зокрема ТрО, 
32 — військовослужбовиці ВМС, 
представниці Національної 
гвардії, Державної прикордон-
ної служби та Державної спе-
ціальної служби транспорту. 
Найстаршій зі звільнених поло-
нених виповнилося 62 роки, 
наймолодшій — 21 рік. Серед 
звільнених жінок 37 раніше 
були евакуйовані з «Азовсталі». 
Додому повертаються також 
захисниці, відзначені держав-
ними нагородами.

Подарунки з Рамштайна: 
рашистські обстріли 
не лишилися без відповіді

Минулого тижня Україна 
отримала приємні новини за 
результатами шостого засі-
дання у форматі Рамштайн 
(Контактної групи з оборони 
України, UDCG), яке відбулося 
12 жовтня. Цього разу обгово-
рювали якнайшвидше поста-
чання Україні сучасних систем 
ППО. Голова Пентагону Ллойд 
Остін зазначив, що масований 
ракетний обстріл України ще 
більше згуртував Захід у його 
рішучості підтримувати Київ 
у цій війні. «Одразу за підсум-
ками Рамштайну-6 великі друзі 
України — міністр оборони 
США Ллойд Остін та голова 
Об’єднаного комітету началь-
ників штабів США генерал 
Марк Міллі публічно визна-
чили основним пріоритетом 
надання допомоги в створенні 
інтегрованої протиповітряної 

та протиракетної системи 
захисту українського неба. Це 
потужний сигнал для понад 50 
країн, які зараз розглядають 
варіанти участі у цій роботі на 
практичному рівні», — зазна-
чив міністр оборони Олексій 
Резніков.

Під час зустрічі німецьке 
міноборони пообіцяло, що 
найближчими тижнями пере-
дасть Україні нові самохідні 
гаубиці та ракетні установки 
MARS II — це аналог HIMARS на 
гусеничному ходу. Водночас 
нідерландське видання De 
Telegraaf зазначило, що мініс-
терка оборони країни Кайса 
Оллонгрен минулої середи 
оголосила про надання Україні 
додаткових зенітних ракет 
вартістю 15 мільйонів євро 
для посилення захисту неба. 
Зазвичай Нідерланди неохоче 

розкривають інформацію про 
конкретну військову підтримку 
України, але цього разу уряд 
вирішив зробити виняток, 
аби показати, що ракетні 
обстріли Росії не залишилися 
без наслідків.

«Єдиний результат, якого 
досягне путін, — це те, що ми 
будемо постачати ще більше 
через такі атаки», — сказала 
Оллонгрен.

Міністерка оборони Канади 
Аніта Ананд оголосила, що її 
країна відправить українцям 
артилерійські снаряди, зимове 
обмундирування та камери 
для дронів на загальну суму 
47 млн доларів. Крім того, до 
цього пакету увійде оплата 
для українців супутникового 
зв’язку.

Окрім іншого, США мину-
лого тижня анонсували новий 
пакет військової допомоги 
Україні вартістю 750 мільйонів 
доларів. Дві установки ППО 
NASAMS наші американські 
партнери планують поставити 
навіть на місяць раніше, ніж 
планувалося. А все через атаки 
російських ракет та дронів.

 

Влада центральна й на місцях робить 
все можливе й неможливе, аби ця зима була 
більш-менш комфортною. Заради цього 
наприкінці минулого тижня Полтавська 
облрада збиралася на позачергову сесію. Всі 
питання стосувалися опалювального сезону.
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РЕТРОСПЕКТИВА

Історія козацтва 
Решетилівщини 
та Полтавщини
Минулого тижня ми від-

значали одразу чотири 
свята, які нерозривно 

пов’язані із Захисниками 
України  — власне сам День 
захисників, День українського 
козацтва, 80-річчя створення 
УПА та Покрову Пресвятої 
Богородиці. Остання вважалася 
покровителькою українського 
козацтва. Як писав свого часу 
французький дипломат Жан-
Бенуа Шерер у своїй історичній 
праці «Аннали Малої Росії, або 
історії запорозьких та україн-
ських козаків», виданій 1788 року 
в Парижі, Покрова Пресвятої 
Богородиці була для козаків 
великим святом, оскільки їхню 
церкву було присвячено Діві 
Марії. Коли вони бажали обрати 
нових членів старшини, то зби-
ралися саме у цей день.

Тож сьогодні у рубриці 
«Ретроспектива» мова піде 
саме про козаків, славних пра-
щурів сучасного українського 
війська.

Спершу трохи про сього-
дення  — звісно, що козаць-
кий рух нині докорінно 
відрізняється від того, яким 
був у Середньовіччі, коли наші 
безстрашні лицарі наводили 
жах на ханські війська, на моска-
лів та інших загарбників, що 
посягали на українську землю. 
Сучасне козацтво — нині це зде-
більшого громадські об’єднання, 
які гуртуються для зміцнення 
і захисту нашої держави, під-
тримки традицій та мораль-
них цінностей українського 
козацтва і його лицарських 
традицій, підготовки молоді 
до служби, виховання її в дусі 

української національної ідеї 
в козацькому варіанті, а також 
козацькі формування беруть 
участь у забезпеченні громад-
ського порядку. Практично всі 
ці функції в умовах широко-
масштабної агресії з боку рф 
проти України виконують наші 
непереможні та доблесні ЗСУ та 
велика кількість громадських 
організацій. Українське козацтво 
користується підтримкою Пре-
зидента та Уряду України. Таким 
чином є нерозривним зв’язок 
сучасного і минулих поколінь, 
які боролися за Українську дер-
жавність та Незалежність.

Власне, на добу Козаччини 
і припадає перший етап цієї 
боротьби — саме козаки нама-
галися відродити традиції дер-
жавотворення часів Київської 
Руси та Галицько-Волинського 
князівства. У давнину лицар-
ський кодекс козаків передбачав 
такі обов’язкові риси: переду-
сім — патріотизм, відданість 

своїй землі, своєму народові, 
православній вірі, а також 
демократизм, чесність, смі-
ливість, військова доблесть та 
солідарність. Якщо поглянути 
крізь віки — саме ці чесноти 
зараз є головними в сучасного 
українського війська.

Можемо пишатися тим, що 
наша Полтавщина — давній 
козацький край. За підрахун-
ками істориків, понад 200 сучас-
них населених пунктів області 
в минулому були козацькими 
поселеннями. Серед них 
6 полкових міст — Гадяч, Зінь-
ків, Кременчук, Лубни, Мир-
город та Полтава, а також 44 
сотенні міста і містечка.

Якщо здійснити історичний 
екскурс в минуле, то довідає-
мося, що наше місто Решети-
лівка стало сотенним містечком 
в другій половині ХVII століття. 
Для прикладу, наведемо дані на 
час ревізії «Компут полку Пол-
тавського» 1718 року. Сотнею на 

той час керував Ієремія (Ярема) 
Федорович. Місто, можна ска-
зати, було по-справжньому 
козацьке: тут мешкало понад 
400 чоловік. При цьому кінних — 
249, тяглових — 148 і піших 118. 
Переписом було установлено, 
що серед решетилівців було 
16 чиншовиків  — вільних 
людей, які орендували землю 
у власників. Налічувалося 
4 ремісничих цехи. Шевський 
цех об’єднував 20 осіб. З тих 
часів нам добре відомо, що 
решетилівські ткачі вже тоді 
славилися своїми виробами.

На печатках з документами 
за 1721–1723 роки ми бачимо, 
що за герб містечка слугувало 
зображення хреста на півмі-
сяці. На жаль, з кінця ХVIII сто-
ліття герб не використовувався, 
адже Решетилівська сотня була 
ліквідована у 1775 році.

Гортаємо інші документи, 
і бачимо, що згідно «Генераль-
ного опису Малоросії» 1765–1769 

років, до складу Решетилівської 
сотні відносилися: містечко 
Решетилівка, села — Демидівка, 
Надежда, Потеряйки, Стінка, 
слобода Піщана та 51 хутір.

Козак в усі часи лишався 
вільним та незалежним. Навіть 
коли з козацькою державою було 
покінчено, козацький стан про-
довжував боронити свої права 
і надавати допомогу тим, кому 
вона була потрібна. Приміром, 
знаходимо такі цікаві дані — у 1848 
році козаками Решетилівської 
волості Полтавського округу були 
зроблені пожертви на користь 
жителів Ніштадта (Фінляндія), 
які постраждали від пожежі. Крім 
того, вирізняла козаків і справжня 
Божа віра. Згідно з Кліровою кни-
гою початку минулого століття, 
прихожанами лише двох решети-
лівських церков — а саме Покров-
ської та Преображенської — були 
4275 членів козацьких родин. Аж 
до 1917 року по хуторах та селах 
поруч із селянськими існували 
козацькі громади — зі своїми 
порядками та звичаями. На Пол-
тавщині ж їх було понад 100. Так, 
до складу Решетилівської входили 
козаки хуторів Гаркаві, Горбенки, 
Джепки, Дуськи, Семикози, Шку-
рупії, Прокопенки, Хоруженки — 
всього 989 дворів і 6168 чоловік. 
Вони мали власний хлібний 
(сільськогосподарський) мага-
зин, де зберігалося зерно та інша 
продукція. Тим, які постраждали 
від стихійного лиха, надавалася 
невідкладна допомога. Вже під 
час більшовицької революції 1917 
року всі стани формально об’єд-
нали, а козацтво остаточно лікві-
дували — але їх лицарський дух не 
зник і завжди проявлявся під час 
буремних подій нашої історії. Як 
це власне відбувається й зараз — 
у час нового випробування для 
сучасних захисників Української 
держави, які неодмінно перемо-
жуть рашистську навалу!

Юрій КІСІЛЬ
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ЗНАЙ НАШИХ

Надія ВАКУЛЕНКО:  
«У вишивці уся моя душа»
У одному з віршів журналіста, 

поета Івана Нечитайла є такі 
рядки: «Дав Бог усім своє нам 

соло, й його так мусим проспівать, 
щоби життя миттєвий сполох 
міг добротою лиш сіять». Саме 
так торує своєю стежиною долі 
керівник Всеукраїнського центру 
вишивки та килимарства, член-
киня Національної спілки майстрів 
народного мистецтва, заслуже-
ний майстер народної творчості 
України, лауреат обласної премії 
імені Петра Артеменка Надія 
Вакуленко. Бо її душа сповнена 
світла і тепла, які вона вкладає 
у свої вишиті дивотвори. А оте 
просте, звичайне слово «мусити» 
у її житті є визначальним, не дає 
зупинятися на досягнутому і як 
очільниці мистецької установи, де 
нині працюють високопрофесійні 
фахівці, і як творчій особистості, 
яка ставить перед собою високу 
планку і її долає, і як мисткині, 
котра вболіває за долю народних 
художніх промислів, є автором 
проекту «Технологія вишивки 
білим по білому м. Решетилівка».

Поглянувши 
на вишивку «білим 
по білому» відразу 
закохалася в неї

Надія Вакуленко народилася 
у селі Бокиївка Волочиського 
району на Хмельниччині, в сім’ї, 
де любили мистецтво. Змалку 
мама Ганна навчила доню 
вишивати хрестиком і гладдю, 
й дівчина із задоволенням 
займалася рукоділлям. Якось 
у газеті «Сільські вісті» Надія 
прочитала оголошення про набір 
в Решетилівське профтехучи-
лище № 28, де готували, зокрема, 
килимарів і вишивальниць, тож 
загорілася бажанням опанувати 
килимарство. Нерідко пригадує 
1979 рік, коли вперше з ненькою 
приїхала у Решетилівку, яка 
відразу заполонила її душу роз-
маїттям троянд. Йдучи парком 
від автостанції до ПТУ, сказала 
мамі, що хоче тут залишитися 
назавжди. І «як у воду дивилася», 
її слова виявилися пророчими. Та 
килимарницею вона не стала…

«Коли в приймальній комі-
сії повідомили, що набір на 
килимовий відділ завершено 
й запропонували йти на 
вишивку, — розчарувалася, — 
згадує майстриня. — Я ж тоді була 
переконана, що й так умію виши-
вати. Чого ж мене ще можуть 
навчити? От тоді й запропонували 
поглянути на решетилівську 
вишивку „біллю“ у тутешньому 
музеї. Те, що відкрилося перед 
очі, вразило до глибини душі, бо 
такої дивовижної краси до того 
в житті не бачила». Тепер мрією 
Надії стало навчитися високому 
мистецтву — вишивати «білим 
по білому»…

Вона була однією з кращих учениць 
не лише ПТУ № 28, а й Вижницького 
училища прикладного мистецтва, по 
закінченні якого повернулася в рідне 

училище працювати майстром вироб-
ничого навчання. Згодом закінчила 
Полтавський педагогічний інститут. 
Як викладач, всім своїм єством пори-
нула у навчально-виховний процес, 
із задоволенням передавала учням 
свої вміння, знання, досвід. А ще — 
часточку своєї душі, як колись це 
робила її майстер Марфа Йосипівна 
Маляренко. Саме в художньому ліцеї 
відбулося становлення Надії Ваку-
ленко, прийшло до неї визнання як 
висококласного фахівця з вишивки, 
досвідченого педагога і наставника. 
Працюючи в художньому ліцеї вона 
очолювала засновану відомою 
дизайнеркою Тетяною Москівець 
«Агенцію моделей», яка виступала 
на районному подіумі, підкорюючи 
серця решетилівців. Агенцію із захо-
пленням вітали за межами області, 
навіть у Канаді.

33 роки жінка віддала роботі 
в художньому ліцеї, викладаючи 
ручну вишивку і навчивши улю-
бленому ремеслу не одне поко-
ління вихованців. Колишні учні 
нині з повагою і вдячністю від-
гукуються про чудового педагога 
і неперевершену майстриню. 
Для багатьох із них було за щастя 
потрапити на навчання до Надії 
Вікторівни. Чимало її вчорашніх 
учнів зізнаються, що їхали до 
Решетилівки з інших міст та 
областей вчитися вишивати 
саме «до Вакуленко».

Дивотворити «білим по 
білому» Надія Вікторівна навчила 
і своїх дітей — доню Юлію і сина 
Олександра, а нині прищеплює 
любов гаптувати внучці Ганнусі. 
«В одній із пісень про матір 
Миколи Луківа є такі слова: „За 
все що маю, дякую тобі, за все 
що маю, і що буду мати…“. Саме 
так хочу сказати і нашій мамі, 
і — говорить донька Юля. — 
Завдяки їй я стала килимарем 
і мені це дуже подобається. Саша 
теж обрав професію, пов’язану 
з мистецтвом. Її любов і турботу 
ми відчували дітьми і відчуваємо 
зараз. А з якою ніжністю вона опі-
кується внучкою. Увагу і теплоту 
дарує своїй літній матусі. Взагалі, 
міцні родинні стосунки для 
нашої мами — основа основ».

Майстриня охоче і з радістю 
ділиться секретами ремесла 
з усіма, хто прагне його опанувати. 
Запевняє: «Навчитися вишивати, 
можна у будь-якому віці. Головне — 
мати велике бажання».

«Не можу уявити себе 
поза вишивкою, це — 
частинка моєї душі»

Саме так говорить Надія Вакуленко 
про справу всього свого життя. Нерідко 
у вікні її дому далеко за північ горить 
світло. Це майстриня, схилившись 
над білим полотном, дивотворить 
голкою. З ніжністю і любов’ю виводить 
стібочок за стібочком узор майбут-
ньої вишиванки. І в цій вишивці 
уся її душа, а в її душі вся святість 
вишиванки. Тільки в людини добро-
зичливої, із «золотим» серцем можуть 
народжуватися такі неперевершені 
дивотвори, які носять чимало відомих 

особистостей в Україні і за кордоном. 
Надія Вікторівна володіє всіма техні-
ками вишивки білим по білому. Часто 
у в її сорочках можна побачити такі 
техніки як солов’їні вічка, вирізування, 
лиштву, зерновий вивід, ляхівку, 
довбане, прутик з настилками, різні 
види мережок тощо. Майстриня 
широко використовує на блузах, 
сукнях, чоловічих сорочках, рушниках 
геометризований та рослинно-геоме-
тризований орнаменти. Поширеними 
у її виробах є мотиви ромба, гілки, 
які є чи не найулюбленішими. Її 
вишивка — це поєднання вікових 
традицій, народної творчості та 
індивідуальних мистецьких пошуків.

«Побувавши 
закордоном зрозуміла, 
що творити красу 
на національній основі 
я не зможу на чужині»

Талант Надії Вакуленко не зали-
шався і не залишається непоміченим. 
Вона — учасниця багатьох престиж-
них обласних, всеукраїнських 
і зарубіжних художньо-мистецьких 
виставок, фестивалів, конкурсів. 
Зокрема, з виставкою своїх робіт 
побувала в Угорщині, стала учасни-
цею Майстер-фестивалю мистецтва 
і культури у столиці Південної Кореї 
Сеулі. Варто зауважити, що Націо-
нальна спілка майстрів народного 
мистецтва України запропонувала 
для участі у фестивалі кількох відо-
мих митців, але корейці обрали 
Надію Вакуленко. На запитання, як 
сприймали нашу вишивку, Надія 
Вікторівна розповідає: « Як і завжди, 
і скрізь — із захопленням. Єдине, що 
корейці не могли довго зрозуміти 
призначення нашого рушника. Дове-
лося пояснювати на словах і жестами. 
До речі, тутешні майстри використо-
вують художню гладь. Одному із 
організаторів дуже сподобалася моя 
вишита сорочка в пастельних тонах 
коричневої гамми, які домінують 
у національному одязі корейців. Він 
тоді зізнався: «Красивішої одежі я в 
житті не бачив». Хотіла подарувати 
йому цю сорочку, але чоловік кате-
горично відмовився і заявив, що 

вона народжена в праці, яка має 
бути оплачена. Якщо не погоджуся 
брати гроші, він не візьме сорочку. 
Довелося поступитися… Поки не 
відвідала Корею, закрадалися думки, 
що я зможу працювати закордоном. 
Побувавши закордоном зрозуміла, 
що творити красу на національній 
основі я не зможу на чужині...».

Тоді сказала собі: 
«Мусиш!»

Скільки недоспаних тривожних 
ночей три роки тому провела Надія 
Вакуленко, коли їй запропонували 
очолити державну мистецьку 
установу «Всеукраїнський центр 
вишивки та килимарства». І не 
тому, що боялася відповідальності, 
починати все «з нуля». Перейма-
лася тим, як краще зробити, щоб 
Центр, створений для розвитку та 
збереження традиційних художніх 
народних промислів, популяри-
зації народного надбання серед 
молодого покоління, відновлення 
забутих ремесл, дійсно став потуж-
ним культурно-просвітницьким, 
мистецьким, науково-дослідним 
закладом культури. Тоді сказала 
собі: «Мусиш!».

Вона переймалася відновлен-
ням будівель колишньої фабрики 
художніх виробів, що перейшли 
у власність Всеукраїнського 
центру вишивки та килимарства, 
облаштуванням робочих місць 
в орендованому приміщенні і, 
звичайно ж, дивотворила.

Спокійна і поміркована, 
толерантна і терпелива, роз-
судлива і мудра, наполеглива 
і працьовита, й, безперечно, 
надзвичайно талановита Надія 
Вакуленко згуртувала навколо 
себе дружний, творчий колек-
тив однодумців, основу якого 
складають висококваліфіковані 
майстри. Їх руками уже створена 
чимала колекція вишитих та 
килимових виробів за народ-
ними зразками та авторськими 
розробками художників Центру, 
зокрема Надії Вакуленко, для 
створення потужної виставко-
вої зали. Експозиції виставки 
у Центрі постійно поновлюються. 
Можна багато розповідати про 

досягнення Всеукраїнського 
центру вишивки та килимарства. 
І в цьому неабияка заслуга і його 
керівника. Серед головних здо-
бутків те, що вдалося зберегти 
будівлі фабрики від руйнування, 
на базі Всеукраїнського центру 
вишивки та килимарства було 
проведено чимало заходів по 
просуванню решетилівської 
вишивки «білим по білому» 
до Репрезентативного списку 
світової спадщини ЮНЕСКО. 
Нині номінаційне досьє чекає 
своєї черги, аби стати в один 
ряд із косівською керамікою, 
петриківськими розписами та 
українським борщем.

«З нею легко, затишно 
і надійно»

Алла КІСЬ, заступник директора 
ВЦВК: «Надія Вікторівна для мене 
і колега, і подруга з 1990-х років. 
У будь-якій ситуації, у будь-яку 
годину доби вона прийде на допо-
могу. Ніколи нікому не відмовить 
у підтримці. З нею легко, затишно 
і надійно. Дивлячись на неї, я багато 
навчилася як майстриня, як жінка, 
як мама. Я вдячна Богу, що наші 
життєві дороги переплелися з цією 
талановитою майстринею, чесною, 
порядною, інтелігентною, жалісли-
вою, безкорисливою і душевною 
людиною, яких нині не так багато. 
А ще вона велика патріотка України. 
Нині з болем у серці переживає за 
її долю, але твердо вірить, що ми 
переможемо».

Наталія НАГОРНА, начальник 
науково-виробничого відділу 
з вишивки ВЦВК: «До цієї жінки 
є повна довіра, завжди відчуваєш 
підтримку та розуміння. Її мудрі 
поради допомогли мені в житті, 
від неї почерпнула багато корис-
ного для себе. Слово „мусиш“ 
вперше почула з її уст і взяла 
для себе за правило. Однією 
з мрій Надії Вікторівни було не 
просто зберегти вишивку „білим 
по білому“, а щоб вона стала 
духовним надбанням українців 
і в світі. Для Решетилівки, де було 
багато майстринь, у 1990–2000 
роках вишивка сприймалася, 
як щось буденне, на противагу 
Києву, де і місцеві, і гості столиці 
дивувалися блузам, сорочкам, 
вишитим „білим по білому“. І ось 
зараз її душа радується, що ця 
вишивка занесена до Національ-
ного переліку нематеріальної 
культурної спадщини і торує 
шлях до ЮНЕСКО».

Колектив Центру щиро вітає 
Надію Вакуленко з ювілеєм дос-
віду і мудрості літ. Ми пишаємося, 
що працюємо під керівництвом 
такої мудрої і чуйної людини, 
талановитої майстрині і дуже 
сподіваємося, що ви ще довго 
вестимете вперед нашу успішну, 
дружну команду. Бажаємо міц-
ного здоров’я, мирного неба над 
головою, енергійності, стійкості 
духу, наснаги, реалізації творчих 
планів та нових ідей!

Людмила ДЯДЧЕНКО,  
провідний редактор 

Всеукраїнського 
центру вишивки 
та килимарства
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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
 ■ Продаю буряк кормовий 

і столовий. с. Паненки.  
Тел. 066-123-63-54

 ■ Продам яйця домашні 
красні. Тел. 066-202-70-90

 ■ Продам зимові яблука 
«Сніговий кальвіль».  
Тел. 050-419-86-38

 ■ Продам велику картоплю 
8 грн/кг. Можлива доставка. 
Тел. 095-620-13-54

 ■ Картопля для їжі 3х сортів. 
с. Онищенки.  
Тел. 050-149-20-63

 ■ Продам домашнє сіно, два 
тюка великі. Ціна договірна. 
Тел. 099-510-49-15

ЖИВНІСТЬ
 ■ Куплю теля на держання, 

кнура на м’ясо.  
Тел. 095-914-64-97

 ■ Продам дійних кіз (молоко 
дуже смачне), молоко, сир 
(по італійській технології 
Качотта). Тел. 099-740-57-34

 ■ Продам козу безрогу 
лохвицьку білого окрасу.  
Тел. 096-559-26-84, 
066-518-46-81

РІЗНЕ
 ■ Куплю будинок для себе 

в селі Сухорабівка, Шили, 
Остап’є в межах 200 тис. грн. 
Тел. 068-478-91-23

 ■ Продам мотоцикл 
ІЖ-Юпітер 3К з коляскою, 1976 
р., на ходу, задовільний стан. 
Тел. 050-989-05-02

 ■ Продам сапожки зимові, 
жіночі, р. 36, нові, 1100 грн. 
Тел. 050-989-07-10

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

 ■ Продам сухі дрова. 
Терміново. Решетилівка.  
Тел. 095-561-31-81 

 ■ Продам електродвигун, 
кукурудзолущилку, редуктор, 
ДКУ, бурякоподрібнювач.  
Тел. 098-389-76-99

 ■ Продам 
зернобурякотравоподрібнювач, 
кукурудзолущилку, редуктор, 
електродвигун.  
Тел. 095-914-64-97

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

 ■ Продам пускозарядний 
пристрій на трактор, 
автомобіль 12, 24В, зарядне 
Світязь укр. вир-ка.  
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

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.

У селі Нова Михайлівка  
виготовляють окопні свічки. 
Волонтери потребують нашої з вами допомоги.  

Для виготовлення окопних свічок завжди потрібні:  
пусті банки з-під консерв, парафін та віск. 

За детальною інформацією можна звертатися за номером 
телефону: 098-959-85-22. 

Також залишити матеріали можна у Решетилівському 
волонтерському центрі!

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

Курячі стегенця 
із соусом зі слив 
та квасолі

Інгредієнти: 4–5 курячих 
стегенець, 1 ст. л. олії, до 
смаку сіль та перець, свіжий 
чебрець за бажанням

Для соусу: 200 г вареної чер-
воної квасолі, 500 г слив, 3 ст. 
л. соєвого соусу, ½ перцю чилі, 
1 ст. л. винного оцту

Підготуйте інгредієнти 
для приготування запечених 
курячих стегенець із соусом 
зі слив та квасолі. Розігрійте 
духовку до 200 градусів.

Викладіть у форму для запі-
кання 4–5 курячих стегенець 
без кістки та добре посоліть. 
Запікайте у розігрітій духовці 
з температурою 200 градусів 
протягом 25 хвилин до золо-
тавої скоринки.

Для соусу помийте 500 
г слив, очистьте від кісто-
чок та наріжте довільними 
шматочками. Викладіть сливи 
у сотейник. Додайте смужки 
½ перцю чилі, 3 ст. л. соєвого 
соусу та 1 ст. л. винного оцту.

Всипте 200 г заздалегідь 
відвареної червоної квасолі. 
За бажанням можете вико-
ристовувати консервовану 
квасолю. Варіть протягом 10 
хвилин, а потім перебийте 
занурювальним блендером до 
однорідної консистенції соусу. 
Скуштуйте і, якщо потрібно, 
доведіть до смаку сіллю.

При подачі полийте курячі 
стегна соусом та посипте 
чорним меленим перцем. 
За бажанням притрусіть 
листочками свіжого чебрецю.

Встигнути до морозів: 7 важливих 
справ у жовтневому саду

Щоб встигнути до 
настання холодів 
і не забути нічого, 

краще діяти за заздалегідь 
підготовленим планом і тоді 
сад буде готовий до зимівлі до 
настання снігопадів.

1. У жовтні потрібно при-
брати на зберігання урожай 
зимових сортів яблук.

2. Після того, як залишки 
врожаю в саду зібрані, слід 
зайнятися обробкою чагарни-
ків і дерев. До настання стійких 
заморозків обов’язково прово-
дять вологозарядний полив 
(якщо осінь суха).

3. Після санітарної обрізки 
слід приділити увагу профі-
лактиці грибкових захворю-
вань і боротьбі зі шкідниками. 
У першому випадку вико-
ристовуються мідьвмісні пре-
парати, але вони ефективні 
при температурі повітря не 
нижче 10 градусів тепла. Якщо 
використовуються біопрепа-
рати, то поріг ще вище — 15 
градусів тепла.

4. До настання холодів 
можна зайнятися посадкою 
цибулинних квітів. Однак 
у другій половині жовтня ця 
затія може виглядати ризико-
ваною. Місця посадки квітів 
обов’язково вкривають від 
морозів ялиновим гіллям.

5. Слід викопати бульби 
жоржин і гладіолусів. Перед 
тим, як помістити бульби на 
зберігання, їх сушать, обробля-
ють, фасують і прибирають до 
весни в холодильник або льох.

6. Морозостійкі рослини 
потрібно вкрити шаром 
мульчі. Найчастіше вико-
ристовується сухий торф, 
солома, лапник. У ряді 
випадків вкривають не тільки 
коріння, а й обертають агро-
волокном надземну частину 
рослини.

7. Якщо на початку сезону 
посадили на своєму обійсті 
чи на дачі туї, то на зиму їх 
краще обернути спанбондом 

або мішковиною. Але це можна 
зробити й після остаточного 
приходу зимових холодів.

Часник на зиму: 
де, коли і після 
чого саджати

Доки за вікном тримається 
тепла сонячна погода і панує 
«бабине літо» і  — саме час 
висадити на грядку страте-
гічний запас озимого часника. 
Ідеальна пора для посадки час-
ника — жовтень. А якщо бабине 
літо в наших краях затрима-
ється, то городні робота можна 
навіть у листопаді продовжити. 
Проте краще все таки час не 
гаяти. Бувалі городники радять 
саджати цю культуру на зиму за 
два-три тижні до стійких моро-
зів. І нагадують, що головні 
умови для одержання багатого 
врожаю озимого часнику — 
у правильному визначенні 
місця під посадку й дотриманні 
технології підготовки грядки.

Ретельно вибираємо 
попередників…

Краще, якщо до часнику на 
грядці росли томати, огірки, 
бобові культури. Також гар-
ними попередниками часнику 
можуть бути рання капуста, 
кабачки, гарбуз. У цьому 
випадку ґрунт для часнику 
буде максимально насичений 
органічними добривами.

У місцях, які були зайняті під 
картоплю або цибулю, висаджу-
вати часник не рекомендують. 
Це обумовлене тим, що між 
цими культурами великий 
ризик «обміну» хворобами 
(нематода, фузаріоз і т.д.).

Не слід також саджати ози-
мий часник на ділянки, куди 
цього року вносили гній: час-
ник дасть рясне бадилля, пухкі 
головки і буде менш стійкий до 
грибкових захворювань.

… і ділянку на городі 
під часник

Знайдіть на своїй ділянці 
найбільш родючий ґрунт із 
нормальною або зниженою 
кислотністю. Саме в цьому 
місці й варто посадити часник. 
Крім цього, він не любить тінь 
і не переносить сильні про-
тяги. Тому, грядку зробіть на 
сонячному боці, розташувавши 
її з півночі на південь.

Готуємо до посадки 
грядку і часник

Важливо удобрити май-
бутню грядку з часником ще 
до того, як почнете вирощувати 
озимий часник. Якщо ділянка 
виснажена після попередньої 
городини, то потрібно внести 
наступні добрива з розрахунку 
на 1 метр квадратний: 5–6 кг 
перегною; 30 грамів суперфос-
фату; 20 грамів калійної солі.

Потім потрібно обробити 
ділянку плоскорізом, вирівняти 
граблями й полити розчином 
мідного купоросу (1 ч.ложка 
на 10 літрів води). Вносити 
добрива потрібно не пізніше 
ніж за 2 тижні до посадки. 
Після обробки ділянки на 
цей термін краще накрити її 
поліетиленовою плівкою.

Деякі городники квапляться 
і висаджують часник відразу 
після перекопування. Це позна-
чається на рості й розвитку 
рослини: зубки часнику при 
осіданні ґрунту опиняються 
глибоко в землі, а навесні 
збільшується час проростання 
пагонів і знижується врожай-
ність культури.

Напередодні висадження 
часнику розкидайте на 
поверхні грядки сечовину 
з розрахунку 10–20 г на кв. м і 
полийте ґрунт водою.

При підготовці часнику до 
важливо його уважно оглянути 

і розібрати головки на окремі 
зубки, з яких потрібно віді-
брати для посадки найбільші, 
здорові. Якщо ви берете 
посадковий матеріал сортів 
часнику, що не стрілкуються, 
використовуйте зубки тільки 
зовнішнього ярусу.

З н е з а р а з и т и  з у б к и 
у соляному розчині (3 столових 
ложки на 5 літрів води). 
Потрібно також занурити 
посадковий часник на хвилину 
у розчин мідного купоросу 
(1 чайна ложка на 10 л води). 
Після цих процедур часник 
можна вважати готовим до 
підзимової посадки.

Тонкощі посадки
Тепер приступаємо безпосе-

редньо до технології посадки 
часнику восени.

На підготовленій заздалегідь 
грядці ціпком робимо в землі 
лунки на відстані 10 см одна від 
одної. Глибина лунок — 10–15 
см. Відстань між рядами — 
20–25 см. У лунки розкладаємо 
зубчики часнику. Вдавлювати 
їх у землю не варто, тому що 
це затримує коренеутворення.

Обробляємо землю. Якщо 
земля суха, можна пролити 
її рожевим розчином марган-
цівки. Засипаємо ями. А краще 
закрити лунки перепрілим 
компостом. Далі мульчуємо 

грядку. Оптимальний шар 
мульчі — близько 10 см. Для 
мульчування найкраще вико-
ристовувати торф, хвойні 
голки або лапник, опале листя.

Як доглядати 
за часником навесні

Важливо, що мульчу з часнику 
потрібно зняти не раніше 
квітня. А от в березні, як раз, 
посадки часнику можна накрити 
агроволокном, якщо вони не 
були замульчовані з осені, щоб 
прискорити прогрівання грядок.

Також часник любить полив, 
але тільки до періоду форму-
вання головок. Зокрема, після 
того, як повідламуєте його 
зелені стрілки, часник можна 
зовсім не поливати.

Вирощування озимого час-
нику, а особливо його посадка, 
може принести набагато 
менше клопоту, якщо вико-
ристати високі грядки. Після 
створення їх не потрібно 
сапати і удобрювати.

У вирощуванні озимого час-
нику нічого складного немає. 
Вдало обране місце, своєчасна 
посадка та збір урожаю, пра-
вильний догляд забезпечать 
городника гарним урожаєм 
дуже корисного продукту.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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КАЛЕЙДОСКОП
РешетилівщинаUA

Гороскоп
на тиждень

(24.10 — 30.10)

a
Овен. Витрачайте гроші на освіту, дітей, 
інвестиції. Ваше самопочуття буде 
чудовим, впевненість в собі також не 

зменшиться. В середині тижня ви будете впев-
нено контролювати своїх ворогів і витрати. 
Ви отримаєте задоволення від подорожі.

b
Телець. З’явиться можливість 
виїхати в рідні місця, але ви не 
будете щасливі через якісь психоло-

гічні проблеми. Настрій буде змінюватися 
з плюса в мінус і навпаки. Зірки радять 
уникати поїздок і набратися терпіння.

c
Близнюки. На початку тижня соці-
альна активність буде на високому 
рівні. Ефективність роботи підви-

щиться завдяки поліпшенню стосунків 
з іншими людьми. В цілому, тиждень буде 
сприятливим для фінансового стану.

d
Рак. Якщо Раки проявлять м’якість, 
то зможуть отримати допомогу. 
Ваша працездатність підвищиться 

при моральній підтримці членів родини. 
Крім того, ви будете заробляти престиж, 
беручи участь у громадській діяльності.

e
Лев. У родині пануватиме справжня 
ідилія. Всі ваші сили будуть спрямовані 
на підтримку процвітання, прогресу 

та єдності. У накопиченні грошей в середині 
тижня вам допоможе підтримка рідних.

f
Діва. Зірки радять Дівам зберігати 
спокій та не конфліктувати з людьми. 
Ваша впевненість в собі буде на висоті. 

На роботі та у сім’ї ви будете загальним улю-
бленцем. В кінці тижня вдома пануватиме 
атмосфера любові, щастя, миру.

g
Терези. На початку тижня відчува-
тимете деяку нестачу грошей. Вам 
запропонує допомогу хтось із членів 

сім’ї. Можливі фінансові втрати. Не втра-
чайте терпіння і будьте впевнені в тому, що 
все з часом налагодиться.

h
Скорпіон. Керівник оцінить вашу 
роботу. Чекайте на хороші новини, 
пов’язані з просуванням по службі. 

В кінці тижня небажано займатися важли-
вими справами. Крім того, цей час також 
несприятливий для початку нової роботи.

i
Стрілець. Ситуація на роботі може 
покращитися на початку тижня, 
але цей тиждень несприятливий 

для здоров’я та психічного стану. У цей 
час рекомендується діяти впевнено, не 
проявляючи агресії.

j
Козеріг. Чекайте на новину про 
щось, що вас розчарує, але гарний 
настрій повернеться завдяки при-

бутку. Козерогів супроводжуватиме удача. 
Тиждень особливо сприятливий для того, 
щоб подбати про здоров’я.

k
Водолій. У родині все добре, але 
вам ніби чогось не вистачає. Нама-
гайтеся не допускати непорозумінь 

з чоловіком або дружиною. В середині тижня 
Водолії можуть відчути нездужання.

l
Риби. На початку тижня Риби 
можуть витратити гроші на 
розв’язання проблем зі здоров’ям 

або виплату боргів. Раптово ваші витрати 
можуть зрости, але водночас збільшаться 
і доходи. Супроводжуватиме удача.
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Відповіді

з №41

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
Як йому не соромно? 

ленін, в його роки, вже 
давно у мавзолеї лежав!

***
Сьогодні себе побалу-

вала, посмажила 2 яйця.
***

Довіра  — це коли 
тобі кажуть:

—   З н а є ш ,  а  в і н 
у тебе гуляє.

А ти відповідаєш:

—  Нехай гуляє... Він 
тепло одягнений...

***
Таке враження, по 

ціні яєць — кури летять 
з Австралії, щоб в Україні 
знестися!

***
У кожної жінки, крім 

дитини, яку вона народила, 
є ще дитина, яку народила 
свекруха!

***
Чому, коли мамі холодно, 

вдягатись тепло маю я?
***

Мій чоловік шукав 
королеву! А тепер ниє, 
що я нічого не роблю... 
А що, Її Величність пра-
цювати має...?

***
— Коханий, я хочу, щоб 

ти мене побалував!
— Зробити каву у ліжко?
— Ні, звари два яйця!

***
— Я сьогодні не приїду 

на роботу, бо машина 
зламалася!

— Їдь автобусом!
— Немає у мене автобуса!

***
Ходить москаль по лісу 

з кошиком — збирає гриби... 
Ззаду з автоматом напого-
тові підходить бaндерівець: 

— Ти шо тут робиш?
— Гріби собіраю... 
Бaндерівець, направля-

ючи автомата:
— А ти їх тут садив?

***
росіяни — це перша кра-

їна, яка тікає із дому не тоді, 
коли на них напали, а тоді, 
коли вони напали!

***
Бути українцем  — це 

означає не тільки бути 
готовим до кінця світу, а й 
бути готовим до того, що 
буде потім.

***
Сільська вчителька 

ніяк не може вирішити, 
за кого їй вийти заміж: 
за директора школи чи 
за тракториста. З одного 
боку  — швидкий кар’єр-
ний ріст, з іншого — без 
трактора до школи не 
доберешся…

***
Школа. Початок уроку, 

а вчительки немає. В клас 
забігає Івась:

— Все, уроку музики 
не буде!

— А чо?!
— Вчителька в декрет 

пішла! Догралася!

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