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Війна незламної країни 
проти окупанта триває 
вже вісім місяців. Вітчиз-

няні й закордонні експерти вже 
встигли охрестити війну проти 
росії семантичною війною за 
незалежність. А ще — екзистен-
ційною, тобто війною за наше 
з вами існування. Бо за ці вісім 
місяців росіянам так попаяло 
мікросхеми в мізках, що вони 
вже не ховаються зі справжніми 

причинами своєї «спецоперації». 
Навіть пропагандисти забули про 
«денацифікацію» та «демілітари-
зацію» — з телеекранів відверто 
говорять про те, що українських 
дітей потрібно топити й палити.

Ці вісім місяців змінили не 
лише Україну, а й світ. Змінили 
й звільнили, насамперед — від 
міфів, що їх продукували та вкла-
дали у голови мешканців різних 
країн. Українцям теж добряче 

розвиднілося — і на сусідів, і на 
самих себе. Детальніше про те, 
які міфи ми з вами зруйнували 
за ці 8 місяців героїчної оборони 
власної країни, про чергові акти 
терору та спроби кацапів вимкнути 
нам тепло й воду, аби загнати за 
стіл перемовин на своїх умовах, 
прозріння німецької влади і нову 
військову допомогу, енергетичний 
фронт усередині країни — читайте 
на 6-ій сторінці нашого видання.
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ПАВЛО 
МИХАЙЛЕНКО:
«Зробимо все,  
щоб попри війну 
Решетилівська громада 
лишалася охайною 
і красивою»
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ТАМАРА СУПРУН:
«Якщо не будемо  
вкладатися у розвиток дітей  
навіть у складний час —  
країна втратить своє майбутнє» 
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КОНКУРСУ «ШКІЛЬНИЙ 

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ»

ВІСІМ МІСЯЦІВ  ВІСІМ МІСЯЦІВ  
УКРАЇНА ЛАМАЄ  УКРАЇНА ЛАМАЄ  
«ДРУГУ АРМІЮ  «ДРУГУ АРМІЮ  
СВІТУ»СВІТУ»



ЛЮДИ / ПОДІЇ / ФАКТИ
2|27 жовтня 2022 РоКУ #43(233) РешетилівщинаUA

КРИМІНАЛ ТА НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
За повідомленням Нацполі-

ції, у період із 17 по 24 жовтня 
у Решетилівський громаді 
зареєстрували 65 повідомлень 
про кримінальні правопору-
шення та інші події. Із них 
7 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 трапилося 
2 надзвичайні події — 17 жовтня 
у селі Литвинівка сталася 
пожежа в господарчій будівлі, 
а 19 жовтня у місті Решетилівка 
по вул. Козацькій горів гараж.

Решетилівський художній ліцей 
запустив челендж серед навчальних 
закладів «Зігрій теплом захисника!»

Минулого тижня учні та 
працівники Решетилівського 
професійного ліцею доєдна-
лися до корисної ініціативи на 
підтримку захисників України.

Заклад запустив челендж 
серед навчальних закладів 
«Зігрій теплом захисника» 
і розпочав виготовленння окоп-
них свічок на фронт. Їх переда-
ють волонтерам для подальшої 
переправи військовим.

У закладі мають мету не при-
пиняти процес і продовжувати 
виготовляти окопні свічки 
та пропонують навчальним 

закладам Решетилівськоі ОТГ 
взяти участь в цій акції!

Загалом було виготовлено 
понад 50 свічок.

Також у ліцеї не відмов-
ляться від залишків парафі-
нових свічок і звертаються до 
жителів міста і навколишніх 
сіл з такою потребою. Тож якщо 
у вас вдома є непотрібні пара-
фінові свічки чи то їх огарки, 
звертайтеся безпосередньо 
у заклад або ж пишіть на сто-
рінку ліцею в мережі Фейсбук.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Решетилівщина продовжує 
підтримувати військових 
на Харківському напрямку

Минулого тижня волонтери 
доправили на Харківщину 
чергову партію гуманітарної 
допомоги, яку зібрали жителі 
нашої громади. Небайдужі під-
готували захисникам десятки 
кілограмів сезонних овочів та 
фруктів, домашню випічку, 
солодощі, консервацію. За 
доброю традицією, вантаж 
доповнили малюнками, які 
передали наші дітлахи.

«Хочу подякувати усім, хто 
приєднався і допоміг. Дякую 
моїм дівчаткам-господароч-
кам — Аліні Бодні, Вікторії 
Шкурупій, Оксані Осінській, 
Анастасії Кузьменко, Валерії 
Коровіній, Юлії Просяник, 
Світлані Легкій, Альоні Соцькій 
з Решетилівки, дякую колек-
тиву школи села Покровське за 

надані продукти та сухарики 
для хлопців. Дякую учням 1-го 
класу та їх батькам, а також 
їх вчительці Аліні Перепе-
лиці за зібрані смаколики та 
дитячі малюнки для наших 
захисників. Дякую жителям 
села Федіївка та жителям села 
Лучки за велику кількість 
продуктів, а також Євангель-
ським Християнам Баптистам 
з Решетилівки за постійну 
допомогу!» — зазначає волон-
тер Віта Приходько.

Мешканці громади і надалі 
беруть активну участь 
у волонтерській роботі, з тим, 
щоб допомогти воїнам мак-
симально швидко наблизити 
нашу перемогу.

Михайло ЧУБ

В рамках інтерактиву від «ReLIFE FM» 
на підтримку ЗСУ вже розіграли 4 подарунки

На радіо «ReLIFE FM» три-
ває благодійний інтерактив 
«Піклуємось про ЗСУ». У рамках 
благодійного конкурсу на 
підтримку наших захисників 
у телеграм-каналі «Решетилів-
ська кореспонденція» збирають 
кошти на зимові спальники та 
протизастудні ліки, а також на 
квадрокоптер нашому земляку 
Сергію Стратічуку.

Задонативши від 100 гривень 
на карту 5168 7574 0050 8935 міс-
цевої волонтерки Діани Танько 
(Савенко) можна отримати 
круті подарунки.

Загалом на «ReLIFE FM» розі-
грують 6 лотів.Наразі розіграли 
4 лоти — гобелен від Всеукра-
їнського центру вишивки та 
килимарства, фірмову праску 
від магазину побутової техніки 
«Піраміда», набір ексклюзивних 
марок та фірмову футболку 
від радіо-проекту Олександра 
Біленького на радіо «ReLIFE», 
а також набір фірмового мерчу 
від «ReLIFE FM» та інтернет-мага-
зину «Футболка Юкрейн» (худі, 
футболка, бейсболка, подушка, 
захисна маска, чашка).

Переможець останнього 
лоту вирішив його передару-
вати, тож радійники розігра-
ють його ще раз із черговим 
призом. Це вишита сорочка 
від Решетилівської майстерні 

художніх промислів «Соло-
мія». Переможця вишиванки 
оберуть вже у четвер. А також 
27 жовтня оголосять відкриття 
розіграшу останнього в цьому 
інтерактиві подарунка — це 
смартфон та стартовий пакет 
Lifecell від ФОП «Криндач».

Тож не зволікайте  — під-
тримуйте ЗСУ, беріть участь 

в благодійній ініціативі та 
майте змогу отримати клас-
ний приз. Разом вже вдалося 
надонатити близько 16 тисяч 
гривень. Усі умови, а вони 
надзвичайно прості, знайдете 
в телеграм-каналі «Решетилів-
ська кореспонденція».

Юлія ГРІНЧЕНКО

«Подаруй тепло військовому»: жителі Решетилівщини 
виготовляють окопні свічки для наших захисників

Мешканці нашої громади 
дедалі частіше гуртуються 
та роблять для українських 
військових окопні свічки. Нехи-
тра «приспособа» дозволяє 
генерувати світло і тепло про-
тягом трьох годин. У холодну 
пору такі свічки дуже важ-
ливі для захисників, а тому 
решетилівські волонтери 
постійно у пошуку складо-
вих — у соцмережах безліч 
запитів на віск, бляшанки 
і картон. Окопні свічки виго-
товляють у Решетилівці та 
населених пунктах громади, 
зокрема, у селі Нова Михай-
лівка, також пункт збору 

матеріалів — Решетилівська 
спілка ветеранів АТО.

У четвер, 20 жовтня, 
в Опорному закладі «Реше-
тилівський ліцей імені 
І. Л. Олійника» старшокласники 
зібралися і виготовляли окопні 
свічки для захисників. Цьому 
заходу передувала участь 
школярів у Всесвітньому дню 
прибирання «World Cleanup 
Day». На зібрані кошти школярі 
закупили необхідний матеріал 
для виготовлення окопних сві-
чок. Учні виготовили кілька 
десятків окопних свічок, які 
передали військовим.

Виготовленням свічок 

займаються і у селі Нова Михай-
лівка, де небайдужі виготовили 
та передали кілька сотень 
окопних свічок. Виготовити 
окопну свічку доволі легко. 
Для цього потрібно мати бля-
шанку, картон і парафін чи 
віск. Віск можна брати навіть із 
розплавлених залишків старих 
свічок. Тому, якщо ви маєте 
вдома необхідні матеріали для 
виготовлення окопних свічок, 
зверніться до волонтерів, які 
збирають ці речі, та допомо-
жіть їм із виготовленням.

Віта ШАФОРОСТ

Решетилівські волонтери збирають необхідні 
матеріали для захисту критичної інфраструктури

Цього тижня Решетилів-
ський волонтерський центр 
повідомив, що розпочинає 
збір мішків, які вкрай необ-
хідні для охорони об’єктів 
критичної інфраструктури 
нашої громади. Жителі міста 
можуть залишити мішки 
у Решетилівському волонтер-
ському центрі, а мешканці 
населених пунктів передати 
до своїх старостатів.

«Для охорони об’єктів 
критичної інфраструктури 
в Решетилівській громаді 

потрібні мішки з-під цукру та 
борошна. Звертаємося до всіх, 
хто має вдома зайві, передавати 
у волонтерський центр в місті 
Решетилівка, або старостам, які 
при першій нагоді передадуть 
нам. Щиро дякуємо за допо-
могу!» — йдеться у зверненні.

За детальною інформацією 
можна звертатися до Реше-
тилівського волонтерського 
центру, що розташований 
у будівлі колишньої РДА.

Віктор БІЛОКІНЬ
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Коротко про головне
Президент 
підписав закон 
про добровільний 
військовий облік 
для жінок

Президент України Воло-
димир Зеленський підписав 
закон № 6482 «Про внесення 
змін до статті 1 Закону України 
«Про військовий обов’язок 
і військову службу», який 
дозволяє жінкам добровільно 
ставати на військовий облік.

7 жовтня Верховна рада 
ухвалила законопроект про 
добровільний порядок взяття 
жінок на військовий облік. «За» 
проголосували 297 народних 
обранців. А 21 жовтня на сайті 
Верховної Ради з’явилась інфор-
мація про підписання закону 
Володимиром Зеленським.

Уряд розширив 
перелік осіб для 
отримання статусу 
учасника бойових дій

Актом визначено процедуру 
надання та позбавлення ста-
тусу учасника бойових дій для 
осіб, які брали безпосередню 
участь у заходах, необхідних 
для забезпечення оборони Укра-
їни, захисту безпеки населення 
та інтересів держави у зв’язку 
з військовою агресією росій-
ської федерації проти України.

Завдяки внесеним змінам 
зазначена категорія осіб 
матиме змогу користува-
тися пільгами і гарантіями, 
визначеними чинним зако-
нодавством, зокрема Законом 
України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 
захисту».

Україна домовилася 
із МАГАТЕ про місію 
для оцінки заяв росії 
про «брудну бомбу»

Міжнародне агентство 
з атомної енергії (МАГАТЕ) 
надішле до України експер-
тів для оцінки закидів Росії 
щодо нібито розробки Києвом 
«брудної бомби» (вибухового 
пристрою, начиненого раді-
оактивним елементами, під 
час підриву якого не відбува-
ється ядерної реакції. — Ред.). 
Про відповідну домовленість 
з генеральним директором 
МАГАТЕ Рафаелем Гроссі пові-
домив у понеділок, 24 жовтня, 
міністр закордонних справ 
України Дмитро Кулеба. 
«У розмові з гендиректором 
Рафаелем Гроссі я офіційно 
запросив МАГАТЕ негайно 
надіслати експертів на 
мирні об’єкти в Україні, які 
РФ брехливо описує як місця 
розробки „брудної бомби“. Він 

погодився», — написав Кулеба 
у Twitter. Він додав, що Україна 
«була і залишається прозорою» 
і «не має чого ховати».

На Полтавщині 
застосовують 
контрольоване 
обмеження 
споживання 
електроенергії

З 24 жовтня для підтримки 
стабільної роботи енергосис-
теми Диспетчерський центр 
«Укренерго» вимушений ввести 
тимчасове контрольоване 
обмеження споживання елек-
троенергії в Харківській, Пол-
тавській, Сумській областях.

Про це повідомили 
в пресслужбі «Укренерго».

Найбільший обсяг обме-
ження буде застосовано в Києві 
та Київській, Чернігівській, 
Черкаській, Житомирській 
областях.

«Це допоможе знизити 
навантаження на електроме-
режі та дасть енергетикам час 
для ремонту пошкодженого 
терористичними атаками 
обладнання»,  — йдеться 
у повідомленні.

Дмитро Лунін 
поставив завдання 
скоригувати 
відключення світла 
в області

Очільник ОВА Дмитро Лунін 
поставив завдання відповідним 
органам скоригувати відклю-
чення світла на Полтавщині, 
пропрацювати з механізми 
для того, щоб була можливість 
коригувати відключення, аби 
вони були рівномірними і не 
довшими ніж 4 години. Графіки 
відстежуватимуть щодня.

Очільник області додав, 
що ситуація в енергосистемі 
України складна, на її віднов-
лення потрібен час. Аварійні 
відключення й надалі можуть 
застосовуватися.

ЦКД «Оберіг» 
запрошує на дитячий 
патріотичний івент

Патріотична конкурс-
на-розважальна програма 
«Козацькому роду нема пере-
воду» відбудеться 2 листопада 
у танцювальному залі ЦКД 
«Оберіг». Початок о 14:00. На 
учасників заходу чекають: 
веселі руханки, ігри, конкурси 
та солодкі подарунки. 

П о п р е д н я  р е є с т р а -
ція дітей за номером 
телефону — 095-572-39-98.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У селі Малий Бакай відбулася 
благодійна лотерея

Минулих вихідних у селі 
Малий Бакай відбулася благо-
дійна лотерея. Під час заходу 
вдалося зібрати 3 910 гри-
вень — кошти будуть направ-
лені на закриття потреби по 
раціях для військовослуж-
бовців, а решту перерахують 
на збір на тепловізор для 
25-ї Десантно-штурмової 
бригади. Під час лотереї 
також планували організу-
вати благодійний концерт, 
але через вимушені перебої 

із електропостачанням його 
довелося відмінити. Але 
незважаючи на труднощі, усі 
присутні змогли посмакувати 
польовою кашею, яку підготу-
вали місцеві господині.

«Друзі, рідні, знайомі, дуже 
прошу долучитися до збору на 
тепловізор для мого чоловіка 
та його бригади, які на даний 
момент боронять нашу кра-
їну на Луганському напрямку 
в 25-й Десантно-штурмо-
вій бригаді. Хлопцям дуже 

потрібні „очі вночі“, для того 
щоб під час темряви відсте-
жувати та знищувати ворога, 
та задля збереження свого 
життя! Початок уже покладено 
завдяки жителям села Малий 
Бакай та проведеній Благодій-
ній Лотереї! Дякую, рідненькі! 
Я вірю, що ми впораємось!» — 
зазначає Юлія Вантуш.

Номер картки Приватбанку: 
5457 0822 7439 6212 — Вантуш 
Юлія Володимирівна. Усі 
небайдужі жителі громади 
можуть перерахувати кошти 
та долучитися до придбання 
тепловізора для захисників.

Віта ШАФОРОСТ

З 31 жовтня в навчальних закладах 
громади стартують осінні канікули

У відділі освіти Решетилів-
ської міської ради повідомили, 
що з наступного понеділка, 
31 жовтня, у закладах загаль-
ної середньої освіти Решети-
лівської громади стартують 
осінні канікули. Тож п’ятниця 
28 жовтня для школярів, 
котрі займаються як онлайн 
так і офлайн, стане останнім 
робочим днем перед тижнем 
відпочинку. На навчання учні 
виходять 6 листопада.

У відділі освіти інформу-
вали, що хоча заклади й мають 
приймати рішення про поча-
ток канікул самостійно, для 

ефективного використання 
коштів педагогічні ради націлю-
вали зробити це в єдину дату. 
Оскільки від цього залежить 

підвезення учнів, їх харчування 
та інші організаційні моменти.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Близько 800 переселенців Решетилівської 
громади отримали гуманітарну допомогу

19 та 20 жовтня у Решетилівці 
відбувалася видача гуманітар-
ної допомоги від благодійної 
організації «Світло надії» .

Загалом вимушені пересе-
ленці нашої громади отри-
мали близько 800 пакунків 
з продовольством. Кожен з них 
був розрахований на 1 родину 
і містив упаковки з рисом, 

кілька упаковок макаронних 
виробів, консерви, соняшни-
кову олію та бобові.

Загальна вага одного набору 
гуманітарної допомоги  — 
понад 12 кілограмів.

У один із днів видачі 
допомоги представники БО 
«Світло надії» приїжджали 
в Решетилівку і самостійно 

видавали гуманітарку, 
спілкувалися з людьми, 
що знайшли прихисток 
у Решетилівській громаді. 
Для них також провели квест 
на тему торгівлі людьми. 
Переможцям вікторини 
дарували каву.

Юлія ГРІНЧЕНКО

 

 

 

На Полтавщині завершили 
передачу кейсів «Школа 
в коробці» громадам області 
за програмою ЮНІСЕФ

Кейси «Школа в коробці», 
до яких входять канцелярські 
набори, крейда і фарба для 
дошки, роздатковий матеріал 
та приладдя для вчителя, допо-
можуть навчальним закладам 
забезпечити школярів необхід-
ними канцелярськими това-
рами для організації навчання 
в умовах воєнних дій.

«Це вже не перша така допо-
мога області», — зазначила 
заступник голови обласної дер-
жавної адміністрації Катерина 
Рижеченко.

Серед 20 громад області 
кейси «Школа в коробці» отри-
мала і Решетилівська міська 
територіальна громада.

Для закладів  нашої 
громади, що навчаються 
офлайн, надійшло 8 кейсів 
з канцелярським приладдям.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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Решетилівські таланти здобули 
перемогу у Всеукраїнському 
конкурсі «БИТВА ЖАНРІВ ART»

Н е щ о д а в н о  з а в е р -
шився  п’ятий Всеукраїн-
ський дистанційний конкурс 
образотворчого, декоратив-
но-ужиткового та сучасного 
мистецтва  «Битва Жанрів 
ART». Участь у ньому взяли 
понад сто учасників із різних 
куточків України. Полтавщину 
представляли талановиті 
діти із Щербанівської, Опіш-
нянської, Решетилівської та 
інших громад.

Талановиті вихованці 
Будинку дитячої та юнаць-
кої творчості  — Анжеліка 

Супрун  та  Микита Столб-
цов вибороли перші місця. 
Зокрема Микита Столбцов 
став кращим у категорії «Юні-
ори» із конкурсною роботою 
«Запорізька Січ» у розділі 
«Декоративно-ужиткове мис-
тецтво». У підрозділі «Сучасне 
мистецтво» у віковій категорії 
«Середня вікова група» Анже-
ліка Супрун із конкурсною 
роботою «Краса рідного краю» 
також завоювала найвищу 
сходинку.

Віта ШАФОРОСТ

У третьому турі чоловічої Суперліги 
з волейболу ВК «Решетилівка» 
здобув перемогу та отримав поразку

21 жовтня ВК «Решети-
лівка» стартувала із перемоги 
в третьому турі Суперліги, що 
відбувався в Чернівцях.

Представник з Полтавщини 
грав проти команди «Бар-
ком — Збірна України U-18» 
з міста Львів.

Волейболісти з Решетилівки 
виграли першу партію, 
а у другій поступилися 
львів’янам. Решта партій, 
хоч і не з значним відри-
вом, була саме за нашими 
волейболістами. Тож гра ВК 

«Решетилівка» — «Барком — 
Збірна України U-18» завер-
шилася з рахунком 3:1 (25–19, 
23–25, 25–22, 25–18).

Вже у неділю, 23 жовтня, 
підопічні Сергія Сосніна грали 
з командою «МХП-Вінниця». 
ВК «Решетилівка» зміг виграти 
одну партію, але у підсумку 
поступився вінницьким волей-
болістам. «МХП-Вінниця» — 
«Решетилівка» — 1:3 (25–20, 
16–25, 25–20, 25–19).

Юлія ГРІНЧЕНКО

Оголошено переможців конкурсу 
«Шкільний громадський бюджет»

У понеділок, 24 жовтня, 
в онлайн-форматі відбулася 
зустріч партнерів від DECIDE 
та представників закладів 
освіти Решетилівської громади 
для оголошення переможців 
ШГБ-2022. Переможців приві-
тала Решетилівський міський 
голова Оксана Дядюнова та 
менеджер проекту DECIDE 
Валентина Полторак, які вру-
чили відповідні сертифікати.

Перемогу у конкурсі здобули 
такі навчальні заклади: Деми-
дівський ЗЗСО І-ІІІ ст. — Творча 
лабораторія для вивчення біо-
логії; Калениківський ЗЗСО 
І-ІІІ ст. — S.T.E.A.M classroom 
coeducation (Спільне навчання 
в класі S.T.E.A.M); Піщанський 
ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Л. М. Дудки — 
ЛАУНЖ ЗОНА «НАВЧАЙСЯ 
ТА ВІДПОЧИВАЙ» ; Остап’єв-
ський ЗЗСО І-ІІІ ст. — Шкільна 
велопарковка; Федіївська філія 
І-ІІ ст. Покровського ОЗЗСО 
І-ІІІ ст. — Клуб аматорського 
вивчення англійської мови 
«EASY ENGLISH»; Новоми-
хайлівський ЗЗСО І-ІІІ ст. — 
МедіаЛаб ; Шевченківський 
ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. академіка 
В.О. Пащенка — Освітній хаб 
«BOOST Центр» ;Покровський 
ОЗЗСО І-ІІІ ст.  — Сучасні 
лаунж-зони в шкільних рекре-
аціях Покровського ОЗЗСО 
І-ІІІ ст; М’якеньківський 

ЗЗСО І-ІІ ст. з дошкільним 
підрозділом — Лаундж-зона 
відпочинку у школі ; Мало-
бакайський ЗЗСО І-ІІІ ст. — 
Простір світла та звуку для 
розвитку творчих здібностей 
молоді ; Кукобівська філія І-ІІ 
ст. Покровського ОЗЗСО І-ІІІ 
ст. — Лаундж-зона «Навчання 
та дозвілля»; Потічанська філія 
І-ІІ ст. ОЗ «Решетилівський 
ліцей ім. І Л. Олійника Решети-
лівської міської ради» — Міні 
STEM-лабораторія в кабінеті 
біології  ; Глибокобалків-
ський ЗЗСО І-ІІ ст. — СТВО-
РЕННЯ ТВОРЧОЇ МАЙСТЕРНІ 
З  М УЛ ЬТ И М Е Д І Й Н О Ї 
ГРАМОТНОСТІ НА БАЗІ 
МЕДІАСТУДІЇ В ШКОЛІ; ОЗ 
«Решетилівський ліцей ім. 
І Л. Олійника Решетилівської 
міської ради»  — «lounge» 
(ЛАУНЖ) — зона відпочинку 
в сучасних коридорах ліцею ; 
ОЗ «Решетилівський ліцей ім. 
І Л. Олійника Решетилівської 
міської ради» — Створення 
STEM-лабораторії ; ОЗ «Реше-
тилівський ліцей ім. І Л. Олій-
ника Решетилівської міської 
ради» — Спорт-club .

Загалом на голосування, 
яке стартувало 5 вересня, було 
подано 31 учнівський проект 
із нашої громади.

Нагадуємо, що готувати 
проекти учнівські команди 

розпочали ще до війни. Саме 
під час їх написання, об’єднав-
шись, діти навчилися правильно 
планувати та описувати проекти, 
складати кошторис, визначати 
пріоритетні напрямки. Такі 
навички знадобляться дітям 
як у подальшому навчанні, так 
і загалом в житті. З початком 
війни питання шкільного громад-
ського бюджету стало на паузу 
і подальша доля проектів була 
невідома. Проте, враховуючи 
складну ситуацію в нашій країні, 
партнери зі швейцарсько-укра-
їнського проекту DECIDE при-
йняли рішення, попри війну, 
все ж підтримати дітей заради 
їхнього майбутнього. 

Однією із умов реалізації 
проектів є співфінансування 
від Решетилівської громади. 
Таким чином бюджет ШГБ зага-
лом складає 785 тисяч гривень — 
235 тисяч з місцевого бюджету 
та 550 тисяч — грантових коштів 
від швейцарських партнерів. 
Варто зазначити, що ці кошти 
є цільовими і не передбача-
ють інше призначення, окрім 
галузі освіти. Всі матеріали, 
обладнання для проектів-пе-
реможців ШГБ буде придбано 
партнерами від DECIDE спільно 
із командами закладів освіти до 
кінця цього року.

Михайло ЧУБ

У Решетилівській громаді відбулися 
змагання зі спортивного орієнтування 
серед депутатів та держслужбовців

М и н у л о г о  т и ж н я 
у Решетилівській територі-
альній громаді відбувся осо-
бисто-командний чемпіонат 
Полтавської області зі спортив-
ного орієнтування серед депута-
тів рад всіх рівнів та державних 
службовців Полтавської області. 
Загалом у стартах взяли участь 
17 команд. Участь у змаганнях 
взяв і голова Полтавської облас-
ної ради Олександр Біленький 
разом із колегами-депутатами. 
До слова, команда Полтав-
ської обласної ради зайняла 
3-є загальнокомандне місце.

Команда Решетилів-
ської громади посіла 5-те 

загальнокомандне місце. 
У особистому заліку, серед 
жінок першість здобула Вален-
тина Приходько. А серед чолові-
ків перші сходинки завоювали 
Павло Мосієнко та Олександр 
Дмитренко.

Зазначимо, що змагання 
зі спортивного орієнтування 
й техніки туризму проводяться 
щорічно з 2017 року. На заваді 
проведенню змагання у 2020 
році став короновірус, а цього 
року навіть війна в Україні не 
зупинила планів провести цей 
спортивний захід.

Михайло ЧУБ

Консультанти з кібербезпеки допомогли дітям 
створити свій безпечний простір в Інтернеті

Минулого тижня учні 
2–4 класів Решетилівської 
філії І ступеня ОЗ «Решетилів-
ський ліцей ім. І. Л. Олійника» 
долучилися до навчальної 
сесії з кібергігієни. По всій 
країні навчальні заклади 
приєдналися до ініціативи 
KPMG Ukraine з відзначення 
«KPMG Global Cyber Day», 
який відбувся 21 жовтня 
в межах Міжнародного місяця 
кібербезпеки.

Під час сесії фахівці 
з кібербезпеки допомагали 
дітям створювати свій без-
печний простір в Інтернеті, 
розповіли основи безпечної 
поведінки в Інтернеті, включно 
з правилами поведінки 
в соціальних мережах й під час 
онлайн ігор, протидії кібербу-
лінгу. Діти 7–10 років дізналися 

багато цікавого і важливого про 
безпечний пошук в Інтернеті, 
види кіберзалякування, кібер-
загрози (фішинг, викрадення 
особистих даних/видача себе 
за іншу особу), онлайн ігри, 
соціальні мережі та безпеку 
пристроїв.

Захід «KPMG Global Cyber 
Day 2022» охопив понад сім 
тисяч учасників, серед яких 
учні різних вікових груп, 
вчителі, керівництво закла-
дів освіти.

Віта ШАФОРОСТ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Тамара СУПРУН: «Якщо не будемо вкладатися у розвиток дітей 
навіть у складний час — країна втратить своє майбутнє»
Війна, якою б жорстокою 

вона не була, не в силах 
зупинити життя, поста-

вити його на паузу. І вкрасти 
дитинство у наших малюків 
їй теж не під силу. За це на 
передовій і стоять наші захис-
ники та захисниці, а в тилу 
працюють заклади позашкіль-
ної освіти. Усе — аби в тилу 
дітки навчалися, співали 
й малювали, грали в шахи, 
мріяли й радували батьків 
успіхами, розвивалися й росли 
розумними та талановитими. 
Тож навіть в умовах воєнного 
стану майже мільйон укра-
їнських діток продовжують 
відвідувати гуртки та секції, 
котрі на сьогодні працюють 
у різних форматах — очній, 
дистанційній та змішаній. Про 
те, як працюється в непростих 
реаліях сьогодення Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Решетилівської міської ради 
ми поцікавилися у директора 
закладу Тамари Супрун.

— Тамаро Миколаївно, яким 
вам запам’ятався перший 
ранок повномасштабного 
вторгнення і де він вас застав?

Т. С.: Як і багатьох, війна 
застала вдома. Моя 9-річна 
племінниця, котра мешкає 
зі мною, отримала зранку від 
вчительки повідомлення, що 
у зв’язку з подіями в Україні 
вони переходять на дистан-
ційну форму навчання. Прочи-
тала повідомлення і подумала, 
що напевно щось серйозне 
трапилося. Коли поралася по 
господарству, почула, як летять 
два літаки — таки дійсно щось 
серйозне. Здогадки підтвер-
дило телебачення: увімкнула, 
збираючись на роботу, а там 
всі новини — про початок пов-
номасштабного вторгнення та 
прильоти в більшості областей 
України. Отак у мене почався 
ранок 24 лютого. Звичайно, що 
прийшла на роботу. Всі спів-
робітники були схвильовані 
й обурені тим, що відбувається, 
бо не могли повірити, а тим 
більше уявити, що в нас таке 
можливе.

— Проте попри складнощі 
ваш заклад працював?

Т. С.: Так, згідно розпоря-
дження міського відділу освіти 
ми відразу ж перейшли на 
дистанційну форму навчання. 
Спочатку було складно, адже 
для позашкілля дистанційна 
форма навчання сама по собі 
не дуже зручна й не дуже 
практична. Врятувало те, що 
ми під час карантину осво-
їли інформаційні технології, 
якими користуємося у своїй 
роботі, та впроваджували 
в практику. Так що карантин 
свого часу не просто вніс 
корективи у стиль роботи, а й 
збагатив її новими формами 
навчання, що стали в нагоді 
під час повномасштабного 

вторгнення. Цього навчаль-
ного року наш педагогічний 
колектив зареєструвався та 
пройшов навчання за програ-
мою «Цифрові інструменти 
Google для освіти», отримали 
відповідні сертифікати. Поста-
вилися до ситуації серйозно 
і пройшли навчання, аби більш 
детально та глибоко вивчити 
цифрові технології. Тобто пси-
хологічно та інструментивно 
готові до нових викликів. Але 
повторюся, що дистанційна 
форма навчання прекрасна, 
проте у царині позашкільної 
освіти офлайн навчання дає 

кращі результати, воно буде 
результативним тільки за 
умови живого спілкування.

— Бо для вас надзвичайно 
важлива спільна діяльність 
і живий контакт вихованців 
та викладача, чи не так?

Т. С.: Звичайно. Тому ми, 
розуміючи, що військові дії 
і воєнний стан не закінчиться 
так швидко, як нам усім хоті-
лося б, почали думати про те, 
як бути у новому навчальному 
році та як відновити звичний 
формат навчання. Проте 
потрібно було враховувати 
й купу нових вимог та викликів 
сьогодення. Йдеться насампе-
ред про укриття, бо навчання 
та розвиток — важливі, але 
безпека наших вихованців — це 
головний пріоритет у роботі. 
Тому почали шукати варіанти, 

аби спробувати навчання 
у змішаному форматі. Обсте-
жили найближче укриття 
в ЦКД «Оберіг», котре відпо-
відає вимогам. У співпраці 
з директором закладу Оле-
ною Кацітадзе оформили 
всі необхідні акти, пройшли 
обстеження комісії. Укриття 
знаходиться за 260 метрів від 
нашого навчального закладу, 
що цілком відповідає вимогам 
до роботи. Близько 80 відсот ків 
батьків погодилися на зміша-
ний формат навчання, який 
запропонував наш заклад, 
довірили нам свою малечу 
і залишилися задоволені, що 
дітки можуть повернутися 
до звичного навчання. Тому 
окрім заяви про відвідування 
гуртка ми також беремо згоду 
на оффлайн навчання. Дис-
танційне навчання в школах 
залишило свій відбиток, тому 
що діти вже засумували за 
спілкуванням з однолітками, 
за концертами та виступами. 
Та зараз трішки інший формат 
навіть участі в конкурсах: ми 
робимо записи і надсилаємо їх 
на конкурси. Є складнощі, бо 
конкурси в нашій державі, на 
жаль, не безкоштовні, потрібно 
сплатити внесок, а не всі 
батьки платоспроможні. Але 
намагаємося шукати різні варі-
анти для участі в конкурсах, 
аби дати стимул діткам та 
підтримати їхні прагнення 
досягти результату.

— Чи змінилася кількість 
гуртків у Будинку дитя-
чої та юнацької творчості 
з початку війни?

Т. С.: Змінилася, бо станом 
на 1 вересня було 8 гуртків, 
зараз — 10. Справа в тому, що 
років чотири в нас була вакан-
сія хореографічного гуртка. 
І так трапилося, що хорео-
граф із Харківщини Сергій 

Нестеренко погодився дис-
танційно працювати в нас за 
сумісництвом. Навіть у такий 
складний час вдалося набрати 
групи і зараз він займається 
із решетилівськими дітками. 
А буквально за декілька днів 
після цього до нас звернулася 
інший хореограф. Через війну 
її рідне село на Харківщині 
в окупації, вона знайшла 
прихисток у Покровському, 
засумувала за роботою. Оксана 
Малєєва-Фоміна — хореограф із 
20-річним стажем. Вирішили, 
аби вона спробувала попрацю-
вати з дітками на базі школи 
у Покровському. Тож коли 
людина запропонувала свій 
досвід, я звернулася до дирек-
тора навчального закладу, аби 
у них відкрили гурток хоре-
ографії. Зарплату керівнику 
гуртка забезпечує наш заклад, 
а майданчик для занять із 
задоволенням надає опорний 
заклад у Покровському. До речі, 
свого часу на базі Колотіївської 
школи діяв гурток «Веселі само-
робки». Коли заклад було реор-
ганізовано, гурток у Колотіях 
ми зберегли. Він так само діє 
у приміщенні школи, працює 
керівник гуртка. Міська рада 
пішла назустріч і підтримала, 

опалювала приміщення. Ми 
в такому ракурсі працюємо 
й далі, не ділимо діток на місь-
ких та сільських.

— А нагадайте, які гуртки 
відвідують дітки громади 
нині? І чи збільшилася кіль-
кість відвідувачів за рахунок 
вимушено переміщених осіб?

Т. С.: Окрім хореографіч-
них, у нас працює вокальний 
гурток «Валентина», інстру-
ментальний гурток барабан-
щиків «Ритм», радіотехнічний 
та шаховий гуртки, гурток 
художньої обробки деревини, 
театральний, психологічний 
гуртки і «Веселі саморобки». 
На даний моменту у нас 
навчаються 205 вихованців. 
Порівняно з минулим мирним 
роком відсоток відвідувань не 
змінився. Єдине, що трішки 
змінився контингент. Бо вну-
трішньо переміщених осіб 
ми теж моніторимо, жодній 
дитині в прийомі на гуртки 
не відмовили. Тому цього 
року наші гуртки відвідують 
11 діток з числа ВПО. Це пере-
важно дітки з Харківщини та 

Сєвєродонецька. Звернула 
увагу, що найбільший відсо-
ток цих дітей віддав перевагу 
гуртку шахів. Керівник гово-
рить, що до нього прийшли 
переважно 6-річні дітлахи, 
налаштовані серйозно відві-
дувати гурток, а ми цьому, 
звісно, лише радіємо.

— Свого часу, коли Вінстону 
Черчілю ставили в провину 
фінансування культури під 
час Другої світової війни, 
він запитував у відповідь: 
«А заради чого ми тоді вою-
ємо?». Про підтримку з боку 
міської влади у мирний час 
ви вже згадували. Як в умовах 
воєнного стану у вашого 
закладу складаються сто-
сунки із міської владою?

Т. С.: Якщо не будемо 
вкладатися у розвиток дітей 
навіть у складний час — кра-
їна втратить своє майбутнє. 
Наш міський голова Оксана 
Дядюнова, начальник відділу 
освіти Алла Костогриз це добре 
розуміють. Тож маємо надійну 
підтримку і в ці складні часи. 
Починаючи з 24 лютого всі наші 
співробітники отримували 
заробітну плату, нікого не від-
правили у вимушену відпустку. 
Нас підтримують, ні в чому не 
відмовляли. Але воєнні реалії 
теж вносять свої корективи. 
Цього року планували пошити 
костюми для вокального колек-
тиву «Валентина», котрий має 
почесне звання народного. 
Торік у грудні ми придбали 
тканину, а цього року було 
закладено кошти на пошиття. 
Проте розуміємо, що в умовах 
воєнного стану це не першо-
чергові витрати, тому колектив 
залишиться без нових костю-
мів. І всі ставимося до цього 
з розумінням. Тож вдячні владі 
за підтримку, а батькам наших 
вихованців — за довіру. Батьки 
ведуть діток на гуртки і ми 
дуже раді, що вони довіряють 
нам свою малечу. Це головне 
в нашій роботі, бо без бать-
ків і вихованців ми нічого не 
варті. Погодилися на змішаний 
формат навчання — ми тільки 
радіємо з того. Знаєте, думала, 
що цього року на гуртки від-
даватимуть переважно стар-
ших дітей. Бо вони більш 
відповідальні і самостійні, 
якщо йдеться про повітряні 
тривоги, необхідність йти до 
укриття. Проте й маленьких 
діток ведуть, батьки чекають 
їх, аби забрати додому. Коли 
забирають самі під час три-
воги, коли ми всі разом ведемо 
вихованців в укриття. Так, зму-
шені працювати в непростих 
умовах, проте не скаржимося. 
Головне — аби швидше була 
перемога і мирне небо над 
головами наших діток, бо це 
майбутнє нашої незалежної 
і незламної країни.

Настя ТОПОЛЯ

“Карантин свого 
часу не просто вніс 
корективи у стиль 
роботи, а й збагатив 
її новими формами 
навчання, що стали 
в нагоді під час 
повномасштабного 
вторгнення. “Шукаємо різні 

варіанти для участі 
в конкурсах, аби 
дати стимул діткам 
та підтримати їхні 
прагнення досягти 
результату.
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ВІЙНА

ДЕМІФІЗАЦІЯ ПО-УКРАЇНСЬКИ,  
або Як перетворити  
росію з країни,  
з якою рахуються  
у світі, в «затюкану  
подружку» КНДР  
та Ірану

Як шойгу казочку про  
«брудну бомбу» розповідав

Піймавши облизня, крем-
лівська камарілья взялася за 
старе — і понесла по світу 
чергову брехливу жахалку. 
Цього разу про нібито «брудну 
бомбу» (читай — ядерну), яку 
Україна буцімто хоче підір-
вати. Російське міноборони 
заявило, що має «інформацію 
про контакти офісу Зелен-
ського з представниками 
Британії стосовно отримання 
технології створення ядерної 
зброї». Шойгу навіть зателе-
фонував міністрам оборони 
Франції, США, Німеччини, 
Туреччини та Великобританії, 
аби поскаржитися на укрів, 
що грають не за правилами. 
От чия б ото мукала!

«Коли сьогодні росій-
ський міністр оборони вла-
штовує телефонну карусель 
і обдзвонює іноземних міні-
стрів із розповідями про так 
звану брудну ядерну бомбу, 
усі все добре розуміють. Розу-
міють, хто є джерелом усього 
брудного, що тільки можна 
уявити в цій війні, — відреагу-
вав на російські звинувачення 
Володимир Зеленський. — 
Усюди, куди Росія принесла 
смерть і деградацію, ми 
повертаємо нормальне життя. 

Саме це — про українців. Там, 
де Україна, — ніколи не зни-
щується життя. А ось там, 
куди приходить Росія, вона 
всюди залишає по собі масові 
могили, катівні, зруйновані 
міста й села, заміновану 
землю, знищену інфраструк-
туру і природні катастрофи. 
І якщо хтось і може застосу-
вати ядерну зброю у нашій 
частині Європи, то це лише 
один субʼєкт — і цей субʼєкт 
якраз і наказав товаришу 
Шойгу кудись там телефо-
нувати. Вважаю, що зараз 
світ повинен максимально 
жорстко відреагувати. Якщо 
Росія підготувала чергове 
підняття ставок і черговий 
ескалаційний крок — вона вже 
зараз, превентивно і до будь-
якого нового свого „бруду“, 
має побачити, що світ це не 
проковтне».

Після таких заяв окупантів 
українська влада запросила 
місію МАГАТЕ провести 
інспекцію тих об’єктів, на яких, 
за словами рашистів, нібито 
виготовляють «брудну бомбу».

Ну, а реакція тих, кому 
скаржився шойгу, була про-
гнозованою: світ росії більше 
не вірить.

Без світла, проте й без росії!
Цій єдиній країні минулої 

суботи довелося вкотре зми-
кати ряди і на декілька годин 
спочатку спускатися в укриття, 
а потім згадувати 90-ті  — 
і пристосовувати свій побут 
до життя з кількагодинними 
відключеннями води та світла. 
Як би страшно це не звучало, 
проте до щоденних прильотів 
у ті чи інші міста ми вже зви-
кли. За останній місяць двічі 
пережили масовані удари раке-
тами та «мопедами». Субот-
нього ранку 22 жовтня рашисти 

знову взялися засипати країну 
ракетами — цілили по об’єктах 
критичної енергетики. Ворог 
атакував щонайменше деся-
тьма літаками стратегічної 
авіації Ту-160 та Ту-95 з району 
Волгодонська Ростовської 
області і з кораблів у акваторії 
Чорного моря. Було зафіксо-
вано влучання у Хмельницькій, 
Одеській, Рівненській областях 
та в Луцьку. В цьому місті було 
фактично знищено об’єкт енер-
гетики. Багато регіонів лиши-
лися на декілька годин без 

світла та води. Проте наслідки 
масованої атаки були б значно 
гірші, якби не геройські дії 
підрозділів ППО і котиків із 
ЗСУ. Бо з того, що летіло в наші 
міста, а це 36 крилатих ракет, 
захисники збили більшість 
цілей. Лише в районі Києва 
вдалося «приземлити» 5 ракет, 
ППО добре відпрацювали 
в Чернівецькій і Львівській 
областях, у Кременчуцькому 
районі теж «посадили» одну 
з ракет.

На яку реакцію очікували 
російські терористи та вій-
ськові злочинці, зрозуміло. 
Вони ще під час перших 

ракетних атак на початку 
жовтня сподівалися, що укра-
їнці, які лишаться без світла, 
тепла й води, вийдуть на 
вулиці, аби знести «режим 
Зеленського» й примусити 
владу до перемовин із раши-
стами. Але не так сталося, як 
гадалося. Українці скориста-
лися мобільним інтернетом, 
понаписувавши в соцмережах 
пости на кшталт «Краще 
пережити одну холодну зиму 
у вільній країні, ніж жити 
в теплі в окупації» — і почали 
ділитися із земляками лайф-
хаками, як готувати їсти 
в міських квартирах, де немає 

газових плит, а виключно 
електричні. Хтось діставав 
туристичні пальники, інші 
пішли шляхом меншого 
спротиву й меншої ціни. 
На світлинах кияни хвацько 
смажать яєчню... на свічках, 
поставивши ті в духовку, 
а зверху на решітці прилашту-
вавши пательню. І економно, 
і безпечно. Почали згадувати 
часи віялових відключень, які 
пережили на зорі незалеж-
ності, а з ними — й каганці 
з олії. Запаслися свічками та 
павербанками, їжею швидкого 
приготування — і ще затятіше 
почали донатити на ЗСУ.

Цього тижня наш опір 
загарбницьким планам 
росії подолав позначку 

у 8 місяців. Ми не просто 
встояли, а добряче надавали 
по зубах колись другій армії 
світу й продовжуємо витискати 
кацапів з нашої землі. Єдине, 
що окупантам лишається — 
вдаватися до шантажу та вкотре 
жахати світ людоїдськими терак-
тами. А Україна не здається!

«За ці вісім місяців повно-
масштабної війни ми відстояли 
незалежність нашої держави — 
і росії це вже не змінити, бо крок 
за кроком звільняємо українську 
землю, — зауважив у своєму 
традиційному вечірньому 
звернення до нації президент 
Володимир Зеленський. — Зараз 
лунають Донбас, Харківщина, 
Херсонщина. Також лунатимуть 
і Запорізька область, і Крим: 
настане час — і вся Україна буде 
вільною. Україна ламає «другу 
армію світу», і це змушує росію 
щось там випрошувати в Ірану, 
щось вона намагається вичавити 
із західних держав — вигадуючи 
різні нісенітниці про Україну. 
російський потенціал розтрачу-
ється: був газовий вплив — немає. 
Був військовий вплив — випа-
рується. Була політична вага — 
тепер ізоляція. Були ідеологічні 
амбіції — тепер лише огида. І це 
дуже важлива зміна конфігу-
рації в нашій частині Євразії: 
що більше свого потенціалу 
рф втратить зараз, то більше 

реальної свободи отримають усі 
народи. Україна — у першу чергу».

Одесит Сергій Петренко, 
засновник коворкінгу для кре-
ативних індустрій, говорячи 
про війну, зауважив, що всі ці 
вісім місяців Україна займа-
ється демістифікацією світу. 
Ми виявляємо справжню суть 
речей, міжнародних органі-
зацій і країн, які «паляться» 
на українському питанні й на 
цій війні. «Доторкнулися до 
росії — і замість супердержави 
з другою армією світу виявилася 
орда, що наступає тільки за 
рахунок десятикратної переваги, 
поспіхом розчохляючи танки та 
гармати 60-річної давнини, пуляє 
дороговартісними ракетами по 
сільських туалетах». Російська 
опозиція теж виявилася миль-
ною булькою. Її немає. Варто 
було українцям «доторкнутися» 
до Німеччини, як найбільша 
економіка Європи разом із бун-
десвером виявилася булькою «на 
дешевому газу». Пані Меркель, як 
з’ясувалося, добряче розвалила 
бундесвер на догоду другу 
володі (путіну, звісно ж), 
а політична еліта під-
сіла на російську 
газову голку. 

Дісталося й Ілону Маску, бо 
замість ексцентричного генія, 
що прагне завоювати для люд-
ства космос, маємо чувака, який 
начитався російської пропаганди. 
Ще й ображається, коли укра-
їнці говорять йому правду у вічі. 
Зате фрік та дивак з кумедною 
зачіскою, яким Бориса Джонсона 
бачив світ, в умовах цієї війни 
виявився справжнім наступником 
Черчіля, а його країна першою 
надіслала справжнє озброєння 
й після восьми місяців продовжує 
приймати і навчати та допомагати 
як військовим, так і цивільним 
українцям. «Та головне — це 
міф, який розвінчали про самих 
себе, — пише Сергій Петренко. — 
Бо замість купки селян, де кожна 
хата скраю, виявилися єдиною 
країною, де кожен щось збирає, 
закуповує, тягне, підпилює, скла-
дає анекдоти, лається з усіма, 
включаючи самих себе».
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ВІЙНА

Німеччина прозріла — 
і вирішила Україні додати 
озброєння

На щастя, ця війна від-
крила багатьом очі на те, що 
за потвора причаїлася на мок-
шанських болотах. І німцям 
зокрема, точніше, німецькому 
політикуму. Днями міністр 
юстиції Німеччини Марко 
Бушман заявив, що політика 
його країни щодо будівниц-
тва газопроводу «Північний 
потік 2» таки зробила внесок 
у розв’язання війни в Україні. 
«Наскільки ми знаємо сьогодні, 

те, що ми, німці, проштовхнули 
газопровід „Північний потік 
2“ після анексії Криму, було 
нашим внеском у розв’язання 
війни в Україні»,  — вважає 
урядовець. Німецький міністр 
провів паралелі із ситуацією 
в Європі у 1938 році. «Ми маємо 
справу з диктаторами, які вису-
вають територіальні претен-
зії та розраховують на те, що 
західні демократії залишать їх 
під тиском. Тоді вважалося, що 

йдеться про Чехословаччину. 
Так само багато хто вважав, що 
йдеться про Крим. Або потім 
про Україну. Але це не так. Тут 
атакована вся наша система 
цінностей», — переконаний 
Бушман. На його думку, політи-
кою замирення нічого не можна 
досягти, бо «диктатор сприй-
має це лише як запрошення». 
Він також згадав, що росія вже 
проводила масштабні операції 
з дестабілізації у країнах Балтії.

До слова, Німеччина приско-
рює надання Україні ще трьох 
комплексів протиповітряної 
оборони IRIS-T, кожен з яких 
здатен захистити одне велике 
місто. Про це у Берліні пові-
домив канцлер Олаф Шольц 
під час виступу на відкритті 

5-го німецько-українського біз-
нес-форуму з відбудови України. 
Він зауважив, що «атаки росії 
на цивільну інфраструктуру 
демонструють, що ми повинні 
зробити все, щоб відбудувати та 
захистити українські міста, села, 
мости, вулиці та залізницю».

Напередодні МЗС та 
Міноборони Німеччини 
попросили уряд потроїти 
кошти, які виділятимуть для 
України, тобто запланувати 
на наступний рік бюджет 
в 2,2 мільярда євро саме на 
допомогу Україні.

«Зробити все можливе, аби гарантувати жителям області найнеобхідніше»

Аварійне відключення 
світла та води  — це 
неприємно. Проте 

українці навіть у цій ситуації 
духом не падають: навпаки, 
ще й встигли традиційно 
пересваритися, за чий рахунок 
більше економлять енергії — за 
рахунок міста чи села. Ну, й без 
скарг не обійшлося, бо в деяких 
селах та мікрорайонах рідної 
Полтавщини хтось сидить без 
світла по 12 годин і більше, 
кому електроенергію відключа-
ють тричі по чотири години на 
добу, а хто взагалі щасливець, 
бо за останній тиждень елек-
трику не вимикали жодного 
разу. Непоодинокі випадки, 
коли на одній і тій же вулиці 
одні будинки зі світлом, а ті, 
що через дорогу навпроти — 
без. Й така ситуація не лише 
в нашій області. Тому скарги 
полетіли в соцмережах та 
телеграм-чатах і керівникам 
областей, і міським головам. 
І до керівництва «Укренерго» 
дійшли. Бо днями Володимир 
Кудрицький повідомив, що 
поставив завдання скоригувати 
відключення світла в областях, 
щоб вони були рівномірними 
й не тривали довше ніж 
кілька годин.

Він пояснив, що застосу-
вання графіків відключень 
пов’язано з конкретною 
ситуацією, яка склалася 
в енергосистемі в певний 
момент. Якщо «Укренерго» дає 
команду, що в певному регіоні 
необхідно зменшити спожи-
вання, завданням обленерго 
є якнайшвидше виконати це. 
«І щоб зробити це швидко, іноді 

просто обирають енерговузли 
з найбільшим споживанням, 
в яких можна швидше від-
ключити необхідний обсяг 
навантаження і збалансувати 
енергосистему. Так простіше 
і швидше. Тому буває, що при 
графіках аварійних відклю-
чень не зовсім рівномірно 
розподіляється відключення 
споживачів», — прокоментував 
Кудрицький.

За результатами останніх 
тижнів, коли вводилися від-
ключення, оператор планує 
провести з кожним обленерго 
аналіз ефективності графі-
ків — наскільки і як вони були 
виконані. Зокрема, будуть про-
аналізовані списки споживачів 
в межах графіків, щоб «впевни-
тися в тому, що немає якихось 
сильних перекосів в розподілі 
тягаря відключень між спо-
живачами». Це потрібно для 
того, щоб зробити графіки 
більш м’якими для споживача 

і справедливо розподілити 
навантаження. Кудрицький 
пояснює, що у разі виявлення 
випадків, коли одних і тих 
самих споживачів відключали 
на тривалий період, а інших — 
не відключали, то з’явиться 
можливість зменшити середню 
тривалість відключень за 
рахунок того, що вони будуть 
розподілені між споживачами 
більш рівномірно.

Таку ж перевірку мають про-
вести й на Полтавщині. Про це 
у своєму телеграм-каналі пові-
домив начальник ОВА Дмитро 
Лунін. «Поставив завдання 
пропрацювати механізми для 
того, щоб була можливість 
коригувати відключення, 
аби вони були рівномірними 
й не довшими ніж 4 години. 
Щодня будемо відстежувати. 
Ситуація в енергосистемі 
України складна, на її від-
новлення потрібен час. Ава-
рійні відключення й надалі 

можуть застосовуватися. 
росія навряд чи зупинить вар-
варське нищення цивільної 
інфраструктури України. ЗСУ 
максимально протидіє, але ми 
всі маємо бути готовими до 
певних труднощів», — йдеться 
у повідомленні.

Та попри терористичні 
атаки на об’єкти енергетики 
у Полтавській області опалю-
вальний сезон вже розпочато. 
У більшості громад — 21 жовтня. 
Хоча погодні умови дозволяли 
теплоенергетикам ще пару 
днів не давати тепло, проте 
було прийнято рішення про 
початок опалювального сезону, 
аби зменшити навантаження 
на енергомережу. Тобто зато-
пити у багатоквартирних 
будинках, аби мешканці не 
користувалися електрообі-
грівачами. Упродовж двох 
діб, 21 та 22 жовтня 2022 року, 
було включено 89 котелень 
у Полтаві, Карлівці, Котельві, 
Машівці й Решетилівці. На 
початок тижня 3 котельні 
не працювали через відмову 
освітніх закладів та інших спо-
живачів. Також було виявлено 
5 аварійних поривів мереж 
теплопостачання. Тож 10 
житлових будинків довелося 
відключити від тепла, аби про-
вести аварійно-відновлювальні 
роботи. За інформацією «Пол-
таватеплоенерго» нині тепло 
є у 97% житлових будинків та 
у 95% об’єктів соціальної сфери 
в громадах.

Підстрахували своїх земля-
ків і депутати обласної ради. 
На позачерговій сесії вони 
виділили додатково понад 91 

мільйон гривень на підтримку 
комунальних підприємств, 
що забезпечують нас благами 
цивілізації. «Після ворожих 
атак об’єктів критичної інф-
раструктури ми повинні 
зробити все можливе, аби 
гарантувати жителям області 
найнеобхідніше, — зауважив 
голова Полтавської обласної 
ради Олександр Біленький. — 
Найбільшу суму  — 51 млн 
грн — буде спрямовано „Полта-
ватеплоенерго“ для подальшого 
проведення робіт та забезпе-
чення опалювального сезону 
на об’єктах Кременчуцької 
ТЕЦ. 30 млн грн будуть спря-
мовані „Полтававодоканалу“ 
для придбання дизельних 
генераторів та іншого техноло-
гічного обладнання, аби забез-
печити роботу водопровідних 
та каналізаційних насосних 
станцій на випадок аварій 
чи надзвичайних ситуацій. 
„Лубнитеплоенерго“ отримає 
з обласного бюджету 10,6 млн 
грн для проведення капіталь-
них ремонтів й реконструкції 
теплових мереж. Тож дякуємо 
усім платникам податків за 
можливість спрямувати достат-
ньо значущі суми обласним 
комунальним підприємствам».

І все ж, попри випробування 
й відключення світла, пам’я-
таємо, що за темною годиною 
обов’язково крокує світла, 
а найтемніша ніч  — перед 
світанком. Проте світанок, 
як і нашу перемогу, кремлів-
ському карлику зупинити не 
вдасться, тож тримаймося!

Настя ТОПОЛЯ

 

Німеччина прискорює надання Україні ще 
трьох комплексів протиповітряної оборони 
IRIS-T, кожен з яких здатен захистити одне 
велике місто. Про це у Берліні повідомив 
канцлер Олаф Шольц під час виступу на 
відкритті 5-го німецько-українського бізнес-
форуму з відбудови України.
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РЕТРОСПЕКТИВА / ОФІЦІЙНО

Центр надання соціальних послуг Решетилівської 
міської ради інформує: Робота із сім’ями/особами, 
які належать до вразливих верств населення або 
перебувають в складних життєвих обставинах

Центр надання соціальних 
послуг Решетилівської міської 
ради проводить роботу із вияв-
лення сімей/осіб, які мають 
найвищий ризик потрапляння 
у складні життєві обставини 
через вплив несприятливих 
зовнішніх та/або внутрішніх 
чинників.

Для ефективного забезпе-
чення надання соціальних 
послуг особам/сім’ям, які 
належать до вразливих кате-
горій населення налагоджено 
взаємодію із закладами освіти, 
охорони здоров’я, уповнова-
женими підрозділами органів 
Національної поліції, цен-
трами зайнятості, інклюзив-
но-ресурсними центрами, 
центрами з надання безоп-
латної вторинної правової 
допомоги, громадськими 
об’єднаннями, благодійними 
організаціями.

Виявлення осіб/сімей, 
які належать до вразливих 
категорій населення здійс-
нюється шляхом:

особистої заяви або 
самозвернення сім’ї;

виявлення спеціалістами 
Центру під час виконання 
посадових обов’язків;

запиту інформації до старо-
статів територіальної громади, 
відповідних служб.

Відповідно до покладених 
на служби завдань, звернення 
можуть бути:

До старостинських округів 
територіальної громади — сто-
совно осіб/сімей, які перебувають 
в складних життєвих обстави-
нах; сімей, в яких виховуються 
діти з особливими потребами; 
неповних, багатодітних, мало-
забезпечених сімей; осіб з числа 
дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування; сімей 
ромської національності; сімей, 
в яких діти виховуються бать-
ками з алкогольною чи наркотич-
ною залежністю; сімей з дітьми 
трудових мігрантів тощо.

До служб у справах дітей — 
стосовно дітей, які перебу-
вають в складних життєвих 
обставинах; дітей-сиріт та 
дітей позбавлених батьків-
ського піклування; сімей 
опікунів, піклувальників, 
усиновлювачів; сімей, в яких 
батьки ухиляються від вико-
нання батьківських обов’язків.

До закладів освіти — сто-
совно дітей, які вчиняють 
булінг або є жертвами булінгу; 

дітей, які без поважних при-
чин не приймають участі 
в навчальному процесі.

До інклюзивно-ресурсного 
центру  — стосовно дітей 
з особливими освітніми 
потребами.

До закладів охорони здо-
ров’я  — стосовно дітей, які 
отримують медичні послуги 
після випадків насилля, жорсто-
кого поводження чи нехтування 
потреб дитини; дітей, розвиток 
яких не відповідає віку через 
вплив сімейного середовища.

До підрозділів органів Наці-
ональної поліції — стосовно 
сімей, в яких скоєно домашнє 
насильство чи насильство за 
ознакою статі; умовно засудже-
них та засуджених до покарань 
без позбавлення волі непо-
внолітніх та молодих осіб до 
35 років, звільнених з місць 
позбавлення волі до 35 років, 
неповнолітніх, які перебу-
вають на обліку ювенальної 
превенції.

До центрів зайнятості — сто-
совно безробітних молодих 
осіб та сімей з дітьми.

До центрів з надання безо-
платної вторинної правової 
допомоги — стосовно сімей 

з дітьми, які звернулись за 
допомогою.

До громадських об’єднань, 
благодійних організацій — 
стосовно сімей з дітьми, які 
перебувають в складних жит-
тєвих обставинах.

Після виявлення сімей/осіб, 
які мають найвищий ризик 
потрапляння у складні життєві 
обставини фахівець із соціаль-
ної роботи Центру проводить 
оцінювання потреб особи/
сім’ї у соціальних послугах.

Під час проведення оцінки 
потреб звертається особлива 
увагу на:

стан та задоволення потреб 
дітей, які виховуються в даній 
родині (самопочуття, харчу-
вання дитини, навчання та 
емоційний стан, сімейні сто-
сунки у родині тощо);

стан батьків та можли-
вість забезпечувати розвиток 
і виховання дітей;

матеріально-побутові умови 
проживання родини;

зайнятість батьків та 
отримання всіх державних 
допомог і виплат на які має 
право родина.

За результатами проведеної 
оцінки потреб визначається 
наявність/відсутність складних 
життєвих обставинах, ступінь 
складності випадку, потреба 
в отриманні соціальних послуг.

У разі виявлення при відвіду-
ванні сім’ї випадку жорстокого 
поводження з дитиною та зали-
шення дитини без піклування 
батьків фахівець із соціальної 

роботи невідкладно інформує 
про це службу у справах дітей 
та уповноважений підрозділ 
органу Національної поліції, 
у разі виявлення факту вчи-
нення домашнього насильства 
стосовно недієздатних осіб — 
уповноважений підрозділ 
органу Національної поліції 
та орган опіки та піклування.

При виявленні складних 
життєвих обставин (за резуль-
татами оцінки потреб), які 
негативно впливають на стан 
дитини/особи, носять затяж-
ний характер та загострюються 
до критичного стану, родина 
береться під соціальний 
супровід, який може тривати 
до 6 місяців.

Метою соціального супро-
воду є підвищення батьків-
ського потенціалу шляхом 
усвідомлення значення дій 
та/або розвитку вмінь і навичок 
батьків, спрямованих на подо-
лання і мінімізацію складних 
життєвих обставин у кожному 
конкретному випадку.

Сім’ї, у яких порушуються 
права дитини, в тому числі 
ті, у яких батьки не викону-
ють батьківські обов’язки або 
поновлені в батьківських пра-
вах беруться під соціальний 
супровід обов’язково.

Не може бути відмовлено 
у соціальному супроводі особі 
у разі загрози її життю чи здо-
ров’ю, домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі 
або жорстокого поводження 
з дитиною.

Вони визволяли Україну від фашистів: 
льотчик-ас Володимир Бондаренко

Щорічно 28 жовтня ми 
відзначаємо День виз-
волення України від 

фашистських загарбників. Цьо-
горіч виповнюється 78 років від 
цієї історичної події, а особливий 
символізм нинішнього відзна-
чення — що українську землю, як 
і тоді, доводиться звільняти від 
озвірилих і кривавих окупантів. 
Цього дня в державі традиційно 
вшановують пам’ять воїнів, які 
загинули в боях за визволення 
України, та населення, яке 
постраждало від дій окупантів. 
Воєнні дії під час другої світової 
війни відбувалися на більшості 
території України протягом 
40 місяців — із 22 червня 1941 
року до кінця жовтня 1944 року. 
У 1941–1944 роках на україн-
ській землі були зосереджені 
головні сили вермахту — від 
57,1 до 76,7% загальної кількості 
дивізій. Тільки 607 з них було 
розгромлено саме на терито-
рії України. У ході визволення 
України, силами 4-х Українських 
фронтів, які налічували понад 
2,3 мільйони воїнів, протягом 
січня 1943 року — жовтня 1944 
року було проведено серію 
блискучих наступальних опе-
рацій. Завершила визволення 
України Карпатська операція, 
що розпочалася 9 вересня 1944 
року. 27 жовтня 1944 року було 

звільнено Ужгород, 28 жовтня 
радянські війська вийшли на 
сучасний кордон нашої Держави. 
За підрахунками істориків, у ході 
воєнних дій на території України 
загинуло близько 3-х мільйонів 
воїнів, понад 2 мільйони україн-
ців було вивезено для примусової 
праці до Німеччини під час 
окупації. На території Укра-
їни, цілком чи частково, було 
зруйновано понад 700 міст і 28 
тисяч сіл, близько 10 мільйонів 
людей залишилися без даху над 
головою, знищено понад 16 тисяч 
промислових підприємств. В ході 
війни бойовими нагородами було 
відзначено близько 2,5 мільйонів 
воїнів-українців, серед них було 
чимало розвідників.

І сьогодні у рубриці «Ретро-
спектива» ми розповімо про пові-
тряного аса Другої світової війни, 
нашого земляка — Василя Юхимо-
вича Бондаренка. Він народився 
23 квітня 1922 року в селі М’якень-
ківка Решетилівського району 
Полтавської області в бідній 
селянській родині. На його долю 
випали тяжкі випробування. Під 
час Голодомору 1932–1933 років 
померла мати. Хлопець спершу 
навчався в місцевій школі, але 
після смерті батька виховувався 
в Київському дитячому будинку, 
де і закінчив 10 класів серед-
ньої школи. Після школи почав 

працювати на шахтах Донбасу, 
Київському заводі «Більшовик».

У квітні 1939 року був при-
званий до армії. Через два роки 
закінчив Качинську військову 
авіаційну школу льотчиків. Після 
її закінчення старший сержант 
Василь Бондаренко прибув для 
проходження подальшої служби 
в 69-й винищувальний авіаполк. 
З перших днів війни брав участь 
у боях проти німецьких загарб-
ників. Воював на Південному, 
Закавказькому, Південно-захід-
ному, Сталінградському, Північ-
но-Кавказькому, 1-му, 2-му і 4-му 
Українських фронтах. Літав наш 
ас на І-16, ЛАГГ-3, Як-1, Белл P-39 
«Аерокобра».

За час від 22 червня по 
15 березня старший лейтенант 
Василь Бондаренко здійснив 
330 успішних бойових вильо-
тів. Прикривав наземні війська 
і переправи, супроводжував бом-
бардувальників і штурмовиків, 
корегував вогонь артилерійських 
батарей, сам штурмував піхоту 
і танки ворога. Василь Юхимович 
провів 88 повітряних боїв, у яких 
особисто збив 29 ворожих літаків 
і 6 — у групі з побратимами. За 
цей час 6 разів був поранений, 
двічі горів у повітрі.

Тільки на Сталінградському 
фронті протягом серпня 
1942 — січня 1943 років Василь 

Бондаренко здійснив 28 успіш-
них бойових вильотів і збив 
4 літаки люфтваффе. За період 
з 8 липня по 1 вересня 1944 року 
у Львівській, Ярославській, Пере-
мишльській і Сандомирській 
операціях він здійснив 36 бойових 
вильотів, у 20 повітряних боях 
знищив 6 ворожих літаків.

На завершальному періоді 
війн безстрашний пілот воював 
на 1-му Українському фронті, 
брав участь у визволенні Польщі, 
в остаточному розгромі нацист-
ських загарбників у їхньому 
лігві — Німеччині.

27 червня 1945 року за мужність 
і військову доблесть, проявлені 
в боях з німецько-фашистськими 
загарбниками гвардії старшому 
лейтенантові Василю Юхимовичу 
Бондаренку було присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу. Був 
нагороджений трьома орденами 
Червоного Прапора, двома Вітчиз-
няної війни I ст., Червоної Зірки.

Після війни він продовжив 
службу у військово-повітряних 

силах. З 1953 року гвардії під-
полковник Василь Бондаренко 
у запасі. У 1965 році закінчив 
Київський інститут народного 
господарства. Автор книг «Немає 
невідомих солдатів» та «Крилата 
слава». В них він розповів про 
фронтові рани, про своїх бойових 
товаришів льотчиків. Певний час 
він працював заступником голови 
Всеукраїнської організації това-
риства охорони пам’яток історії 
та культури. В громадському 
житті Василь Юхимович завжди 
проявляв активність, вів плідну 
роботу із військово-патріотичного 
виховання молоді.

Помер Василь Юхимович 
Бондаренко 20 лютого 2001 року. 
Похований в Києві на міському 
цвинтарі «Берківці».

Ми пам’ятаємо усіх героїв, 
чия боротьба, самовіддана праця 
і героїзм сприяли звільненню 
України від нацистів та їхніх 
посіпак. У серці кожного з нас 
жива пам’ять про неоціненний 
внесок українців у спільну пере-
могу у цій жахливій війні, але 
війна на Україні і досі триває. 
Новий ворог — рашистські оку-
панти — прийшли на нашу землю, 
щоб знищити нашу Державу та 
вбивати наших громадян. Ціною 
великих людських і матеріальних 
втрат наші ЗСУ звільняють захоп-
лену ворогом територію України. 
Перемога буде за нами, ворог 
буду остаточно знищений, справа 
тільки часу — а він невблаганний 
для наших ворогів!

Юрій КІСІЛЬ
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ЗНАЙ НАШИХ

Павло МИХАЙЛЕНКО: «Зробимо все,  
щоб попри війну Решетилівська громада 
лишалася охайною і красивою»

У списку українських 
супер-героїв з’явилося 
поповнення. Окрім вій-

ськових та рятувальників туди по 
праву потрапили комунальники. 
У мирний час ми сприймали 
їхню роботу, як щось рутинне, 
часто — непомітне. Бо квіти на 
вулицях міста, чисті узбіччя, 
вода у кранах і тепло зі світлом 
у домівках — це щось таке звичне 
й буденне, що ми, відверто 
кажучи, не цінували. Проте 
вже вісім місяців комуналь-
ники демонструють справжні 
дива професіоналізму, за ніч 
ремонтуючи розбиті перехре-
стя після ракетного влучання 
у середмісті Харкова чи Києва, 
відновлюють водопостачання, 
дають світло у помешкання у всіх 
регіонах України попри масовані 
ракетні обстріли та зруйновані 
об’єкти інфраструктури. А в 
рідній тиловій Решетилівці ці 
супер-герої плекають квіти, 
вмикають фонтани, прибирають 
сміття, аби громада залишалася 
комфортною для життя навіть 
у війну. Наше доглянуте місто 
зі старостатами — це результат 
самовідданої і наполегливої 
щоденної праці озеленювачів 
і робітників КП «Ефект».

З технікою на «ти» 
змалечку

Якщо запитати у Павла 
Михайленка, чи вважає він свою 
роботу супергеройською, навряд 
чи почуєте ствердну відповідь. 
Для майстра КП «Ефект» вона 
звична, часом — складна, проте 
улюблена. Як і Решетилівка, куди 
приїхав спочатку на навчання 
і де лишився назавжди через 
велике й світле кохання. Про-
фесію тракториста-машиніста 
широкого профілю він обрав 
для себе давно. Бо з технікою на 
«ти» ледь не змалечку, з 14 років 
разом зі старшим братом щоліта 
жнивували сімейним екіпажем. 
Брат — за кермом комбайна, 
Павло — помічником. Тобто 
потяг до техніки був з дитинства. 
Та й зараз, працюючи спо-
чатку в групі благоустрою, 
а тепер і в КП «Ефект», Павло 

Володимирович охоче сідає 
за кермо трактора МТЗ, коли 
тракторист йде у відпустку.

Після закінчення 8-ми кла-
сів у Василівці Козельщин-
ського району, Павло навчався 
у Решетилівці в ПТУ-57 (нині 
аграрний ліцей). Після навчання 
відслужив у армії і в 1992 році 
остаточно осів у Решетилівці. 
Роботи не цурався: сім років 
пропрацював у місцевому буді-
вельному управлінні, наступні 
десять — на цегельному заводі. 
А у 2010 році перейшов працю-
вати у групу благоустрій, що 
діяла при міській раді. Працював 
на різних ділянках — від догляду 
за цвинтарями до обслуговування 
будинків. Коли нинішнього року 
групу перевели у комунальне 
підприємство «Ефект», Павло 
Михайленко став майстром.

Як комунальники 
у будні прибирають, 
а у вихідні 
волонтерять

Нині у підпорядкуванні Павла 
Володимировича 45 прибираль-
ників території. З них деся-
теро працюють у Решетилівці, 
решта — у старостатах. Підопічні 
майстра прибирають сміття, 
загрібають листя, скошують 
траву, вирубують молоду 
поросль, взимку розчищають 
тротуари, посипають сіллю та 
піском тротуари та проїжджу 
частину. А ще опікуються місь-
кими парками та клумбами. 
Центр громади обслуговують 
три бригади, і в кожної — своя 
зона відповідальності. Від 
Новосанжарського повороту 
і аж до міської ради та цен-
тральної лікарні працює одна 
бригада, інша опікується пар-
ком Перемоги, центром, до 
початкової школи. Територія 
третьої — від центру міста і аж 
до Київської траси. Якби серед 
бригад було змагання за звання 
кращої, то нині його виграла 
б новоселівська бригада у складі 
Олени Михайленко, Світлани 
Каплуновської та Василя Бєлова. 
Саме вони прибирають місто на 

ділянці від Новосанжарського 
повороту до міської ради, наво-
дять лад у парках та на дитячих 
майданчиках у центрі міста.

До слова, щотижня пра-
цівники КП ще й «волонте-
рять» — у вихідні, коли мали 
б відпочивати, добровільно при-
бирають сміття у Решетилівці. 
«Якби цього не робили, то на 
понеділок місто прокинулося 
б по пояс у смітті, — коментує 
Павло Володимирович. — А так 
двоє комунальників по графіку, 
у свій законний вихідний, при-
бирають сміття після містян, які 
гарно відпочили у місцях загаль-
ного користування». Молодь 
у вечір п’ятниці добре погуляла, 
а наступного суботнього ранку, 
коли «відпочивальники» додив-
ляються останні солодкі ранкові 
сни, місцями «бойової слави», 
тобто їхнього відпочинку, вже 
йдуть комунальники.

За морем квітів 
і щорічним сезоном 
фонтанів стоїть 
копітка праця

Щоразу колеги-журналісти 
з Полтави, відвідуючи Решети-
лівку, пишуть захопливі пости про 
наше доглянуте місто, що потопає 
у квітах. Про фонтани, які пра-
цюють у Решетилівці щосезону. 
Навіть у війну. В обласному центрі 
про працюючі водограї вже давно 
забули. Щодо квітів, то завдяки 
міським комунальникам жителі 
Решетилівки і гості міста можуть 
від ранньої весни й до пізньої 
осені спостерігати, як на клумбах 
та у парках ніжні нарциси та 
тюльпани поступаються чергою 
у квітуванні ірисам та півоніям, 
милуватися трояндовим морем, 
що прикрашає собою Решети-
лівку аж до морозів. У Полтаві 
відсутність квітів у центрі міста 
пояснюють тим, що їх з’їдають 
головні міські крилаті паразити — 
голуби. Не те, щоб у Решетилівці 
голубів не було чи їх спеціально 
підгодовують, аби ті шкоди не 
робили, просто комунальники — 
на своєму місті й роблять свою 
роботу. «Проблем від голубів і в 

нас чимало, як і самих птахів. 
Квіти вони не їдять, але випи-
вають воду з фонтану, того, що 
з лелеками біля будівлі міської 
ради,  — розповідає майстер 
комунального підприємства. — 
Насправді голуби — велика про-
блема для міста. Якби ж тільки 
воду пили, вони ще й засмічують 
фонтани. Кігтиками обдирають 
фарбу на елементах водограю, 
так що та після оновлення три-
мається максимум тиждень, 
а жир та пір’я забивають системи 
фонтану». Павло Володимиро-
вич зауважує, що для чищення 
міських фонтанів застосовують 
хімічні засоби, проте щадні, аби 
не постраждали самі пернаті 
шкодиряки.

Якщо вже згадали про квіт-
кове море, то воно — результат 
копіткої праці озеленювачів 
«Ефекту». Якщо троянда від-
цвіла, її миттєво зрізають, аби 
рослина спрямувала свої соки на 
ті бутони, що ще не розквітли, 
сформувала нові. Якщо цього не 
робити, то троянди не цвісти-
муть до глибокої осені — пояснює 
Павло Володимирович. Так само 
обрізають ялівці та самшити, 
доглядають екзотичні дерева 
та кущі в парку біля міської 
ради. Бо, аби то все вабило око 
й радувало решетилівців, потрі-
бен догляд та турботливі руки.

Про нові правила 
благоустрою…

Так співпало у часі, що 
комунальне підприємство КП 
«Ефект» у Решетилівці на повну 
запрацювало вже під війну. 
Так що повномасштабне втор-
гнення внесло свої корективи 
у грандіозні плани, які будували 
комунальники. Насправді вони 
були не такі вже й захмарні 
чи нездійсненні, просто війна 
в них не входила. Наприклад, 
планували збудувати теплиці, 
аби вирощувати посадковий 
матеріал власноруч, а не заку-
повувати його та витрачати 
чималі кошти. Павло Михай-
ленко зауважує, що теплиці 
таки заклали, проте не таких 
масштабів, як планувалося від 
початку. «Цього року вирішили 
самотужки зробити живцювання 
троянд, самшитів та ялівців. На 
сьогодні всі живці вже пустили 
коріння, — радо розповідає про 
успіхи майстер. — На Цибулівці 
у нас є орендоване опалюване 
приміщення, де плануємо збері-
гати й доглядати живці троянд 
та вічнозелених декоративних 
кущів до весни, аби з теплом 
висадити їх у місті. Це, до речі, 
реальна економія коштів».

Щоправда, деякі плани таки 
довелося поставити на паузу до 
перемоги. Адже кошти з міського 
бюджету в умовах воєнного стану 
можна витрачати виключно на 
першочергові речі. У випадку КП 
«Ефект» йдеться про закупівлю 
пального та запасних частин до 
мотокіс і комунальної техніки. 
Тому й під час літніх покосів 
трави комунальникам дово-
дилося працювати виключно 
на об’єктах громади, а її жите-
лям — звикати до нових правил 

благоустрою. Таких, як у всьому 
цивілізованому світі, де власник 
приватного будинку має при-
бирати не лише своє подвір’я, 
а й прибудинкову територію 
навколо обійстя аж до дороги. 
Як, для прикладу, у Штатах, де за 
вчасно не покошений газон муні-
ципалітет може впаяти такий 
штраф, що власникам будинку 
дешевше когось найняти, щоб 
покосили траву, чи придбати 
власну газонокосарку. «А в нас, 
коли інспектор із благоустрою 
оформляє приписи за недогля-
нуту територію біля будинку, 
власники відповідають — бери 
й коси. Ще й нам закидають, 
мовляв, а ви навіщо? Люди цього 
не розуміють, що вимоги змі-
нилися і часи також. У мирний 
час було більше можливостей 
щодо забезпечення пальним та 
паливно-мастильними матері-
алами, зараз війна і доводиться 
зважати на проблеми і з пальним, 
і з проплатами. Для прикладу, 
наш директор Ростислав Гриб 
оплачує рахунки на те ж пальне 
на початку місяця, проте отри-
муємо ми його наприкінці, коли 
кошти пропускає казначейство».

… і про тиловий 
спротив 
«визволителям»

Та попри труднощі воєнної 
пори решетилівські комуналь-
ники тримають свій фронт 
у тилу. Ніхто з підлеглих 
Павла Володимировича за цей 
час не виїхав з громади й не 
полишив своїх обов’язків. Двоє 
колег нині боронять Україну 
на передовій, колектив чекає 
їх додому з перемогою, в яку 
вірять усім серцем. А тим часом 
чепурять місто й громаду. «Коли 
починали фарбувати пішохідні 
переходи, хтось із робітників 
запитав у міського голови Оксани 
Дядюнової, а чи не будуть нам 
говорити, що в країні війна, 
а ми тут витрачаємося на фарбу. 
Оксана Анатоліївна відповіла: 
„Подивіться на Харків. З одного 
боку місто бомблять, а з іншого 
краю у Харкові наводять лад — 
висаджують квіти, ремонтують 
дороги, прибирають сміття 
і наслідки ворожих обстрілів. 
Щоб тим харків’янам, які не 
залишили рідне місто попри 
небезпеку, було комфортно 
жити. Отак і ми працюємо. Та 
й пішохідні переходи — це не 
про розкіш, це умови безпечного 
життя містян“. От тому, коли 
приїздять земляки, котрі все 
життя прожили у Кременчуці, 
зізнаються, що зараз у їхньому 
місті не так красиво, як 
у Решетилівці. Хто б не при-
їздив у місто, з якої громади, 
всі дивуються що Решетилівка 
така доглянута й красива. Ворог 
хоче „звільнити“ нас від цивілі-
зованого життя, а ми зробимо 
все, щоб попри війну громада 
лишалася охайною і красивою. 
Війна обов’язково закінчиться, 
от тоді й будемо розвивати своє 
підприємство, аби Решетилівка 
стала ще кращою».

Настя ТОПОЛЯ
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ОГОЛОШЕННЯ
ПРИВАТНІ  
ОГОЛОШЕННЯ

Тел. (050) 675-07-36

КУПОН ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ
Текст оголошення

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

РешетилівщинаUA

С/Г ПРОДУКЦІЯ
 ■ Продам пшеницю 

1-2 центрнери.  
Тел. 095-808-93-00

 ■ Продам цибулю 
голандських сортів для 
осінньої посадки, часник.  
Тел. 066-86-05-410

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

 ■ 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 молодих курей по 70 

грн за кілограм.  
Тел. 095-808-93-00

 ■ 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
 ■ Продам пральну машину 

напівавтомат «Сатурн».  
Тел. 066-202-70-90

 ■ Продам телевізор LG 32 
дюйма в зразковому стані. 
Тел. 066-202-70-90

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

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

Крем-суп з сочевиці 
та гарбуза 
з вершками

Інгредієнти: гарбуз — 500 г, 
цибуля — 1 шт., картопля — 
4 шт., сочевиця — 6 ст.л., 
вершки 10% — 50–100 мл.

Почистити й нарізати 
овочі: гарбуз  — більшими 
шматочками ~2х2 см, 
цибуля — теж, картопля — 
дрібніша, приблизно 1х1,5 см.

Покласти овочі в каструлю 
в товстим дном, налити води, 
довести до кипіння і варити 
10–15 хвилин на середньому 
вогні. За бажанням можна 
спочатку обсмажити овочі на 
суміші рослинної (1–2 ст.л.) 

і вершкового масла (~1 ст.л.) 
прямо в цій же каструлі про-
тягом 5–10 хвилин, а потім 
додати води і варити ще 5 — 
10 хвилин.

Промити сочевицю, 
додати до овочів і варити ще 
10 хвилин.

Посолити та подрібнити 
овочі блендером.

Додати вершки, мускатний 
горіх, чорний мелений перець 
і прогріти ще пару хвилин на 
середньому вогні.

Подавати прикрасивши 
вершками, зеленню та насін-
ням. Обов’язково з хрустким 
хлібчиком. 

Відключення світла: 
як  нагріти їжу і зберегти 
продукти в холодильнику

Унаслідок ворожих обстрілів 
вся Україна перейшла в режим 
економії електроенергії. 
Обстріли об’єктів інфраструк-
тури призвели до аварійних 
відключень світла у різних 
регіонах країни. Це роблять, 
аби вберегти енергосистему 
від перевантажень. Проси-
діти цей час без світла цілком 
можливо, для прикладу, замі-
нити посиденьки в Інтернеті 
читанням книги. Проте є й 
некомфортні моменти — нема 
змоги зарядити гаджети, 
приготувати чи нагріти їжу. 
До того ж під час вимкнення 
світла, зникає й холодна та 
гаряча вода у помешканні, 
адже насоси без світла не 
працюють. На такий випадок 
в оселі повинні бути запаси 
їжі та води. Отут виникає 
інше питання — як зберегти 
продукти у холодильнику під 
час відключень електроенергії. 
Тож ми зібрали дієві способи, 
як зберегти продукти та як 
розігріти їжу, якщо у вас вдома 
електроплита.

Розвести вогонь
Це простий та перевіре-

ний спосіб для нагрівання 
чи приготування їжі. Такий 
варіант підійде тим, хто 
має приватний будинок або 
хороших сусідів, які не будуть 
проти багаття в дворі багато-
поверхівки. Для цього треба 
підготувати дерево, вугілля, 
сірники, запальнички, мета-
левий посуд та їжу, яку будете 
нагрівати. Схема проста — роз-
палити вогонь у зручному та 
доступному місці, встановити 
мангал або підвісити баняк, 
покласти в посудину їжу 
та зачекати кілька хвилин. 
Нагріта на багатті їжа буде 
не лише гарячою, а й вдвічі 
смачнішою.

Також є варіант нагріти їжу 
на свічках, але це довготрива-
лий процес, тому краще вже 

розпалити багаття у дворі та 
спокійно поїсти.

Туристичний примус
Примус не просто так нази-

вають туристичним, адже цей 
прилад доволі популярний 
серед мандрівників. Газовий 
примус — спеціальний паль-
ник, який працює на невели-
кому газовому балоні.

Принцип роботи простий: 
розкрутити балон та поста-
вити каструлю, металеву чашку 
або невеличку сковорідку на 
плитку. Примуси дуже легкі 
й компактні, коштують вони 
по-різному — від 500 грн до 
3 тис. грн. Ціна залежить від 
потужності, наприклад, паль-
ники потужністю до 2 000 Вт 
зможуть зігріти лише невелику 
миску супу.

Портативна 
газова плитка

Принцип дії такої плити 
дуже схожий на газовий примус. 
Портативна (настільна) плита 
може бути газовою або елек-
тричною. У нашому випадку 
купувати електричну просто 

немає сенсу, тому зверніть увагу 
на газову.

Газова настільна плита може 
працювати від магістрального 
трубопроводу або на порта-
тивному газовому балоні. Така 
плита доволі легка (5–10 кг), 
тому її зручно брати з собою 
у похід або використовувати 
під час відключення електрики.

Такі плити дуже швидко 
нагріваються, тому у вас буде 
час і розігріти їжу, і зварити 
каву, і нагріти воду на чай. У разі 
можливих довготривалих від-
ключень електрики газова плита 
стане прекрасним помічником, 
але важливо правильно розра-
ховувати об’єм газового балона.

Скільки холодильник 
тримає холод?

Головне питання  — що 
робити з  продуктами 
у холодильнику та морози-
лці. Адже пролежати довго без 
електрики вони не зможуть.

Час, який холодильник 
тримає холод, залежить від 
моделі та року виготовлення. 
Сучасніші моделі холодильни-
ків зберігатимуть оптимальну 
температуру близько 20 год, 

а морозилки — більше доби. 
Старенькі — втратять здатність 
до охолодження за 4–6 год.

Крім того, варто дотриму-
ватись кількох правил після 
вимкнення електрики:

не відчиняйте холодильник 
та морозилку без потреби;

перегляньте продукти, що 
у вас зберігаються, та позбу-
дьтеся тих, які вже почали 
псуватися;

якщо світла немає давно, 
перевірте температуру 
в холодильнику за допомо-
гою термометра: якщо вона 
піднялася вище 4°С — продукти 
доведеться викинути.

Як зберегти продукти 
без електрики

Про можливі перебої зі 
світлом вже відомо всім, тому 
заздалегідь підготуйтеся:

заморозьте контейнери 
з водою — вони допоможуть 
зберегти в холодильнику 
потрібну температуру, коли 
світло відключиться;

купіть блочний або сухий 
лід  — коли світло зникне, 
покладіть його у морозильну 
камеру та холодильник (про-
дукти будуть у безпеці до 4 год 
у холодильнику, близько доби 
у напівпорожній морозильній 
камері та до двох діб — у повній 
морозилці);

якщо світла немає більше 
5 год, помістіть лід або воду, 
заморожену у контейнерах, 
з морозилки до холодильника.

Якщо електрику не дають 
вже довгий час, потрібно ряту-
вати продукти, що залишилися. 
Наприклад, молочні продукти 
(молоко, масло, сметана) можна 
помістити в окремі банки та 
поставити у миску з холодною 
водою. Таку воду потрібно змі-
нювати щодня.

Твердий сир, ковбасу та 
рибу потрібно загорнути 
у натуральну тканину, змо-
чену у солоній воді, а потім 
загорнути у харчовий папір. 
Так зберігати продукти можна 
на балконі чи підвіконні.

А ось яйця можуть про-
триматися за кімнатної тем-
ператури близько тижня. 
Найскладніше  — зберегти 
м’ясо. Якщо в морозилці збе-
рігаються заморожені м’ясні 
шматочки, їх варто перекласти 
в термопакет чи термосумку. 
Або скористатися старим 
лайфхаком — помістити м’ясо 
у пакет та підвісити за вікно. 
Проводити такі маніпуляції 
варто у похмуру погоду. Ну 
й дієві вони, коли за вікном 
таки доволі прохолодно. Коли 
м’ясо розморозиться, відваріть 
його (або підсмажте).

Якщо на момент відклю-
чення електрики м’ясо лежало 
в холодильнику, його потрібно 
відварити у солоній воді та пере-
класти у контейнер. Тару слід 
щільно закрити та поставити на 
балкон. У такому вигляді м’ясо 
зможе пролежати до 48 год.

Інші продукти, що збері-
галися у вашій морозильній 
камері, необхідно покласти 
у пакет, загорнути плівкою 
з бульбашками (вона не пропу-
скає тепло) та зверху накрити 
газетою чи папером. Таку 
конструкцію слід тримати 
у холодному місці — на балконі 
чи на підвіконні.

Овочі та фрукти здебільшого 
зберігають і без холодильника. 
Щасливці ті, в кого є погріб. 
Та якщо мешкаєте у квартирі, 
важливо знайти не тільки 
прохолодне, а й темне місце. 
Морква та буряк добре зберіга-
ються, якщо їх скласти в ящики 
з піском. Для зберігання кар-
топлі важливо, щоб на неї не 
потрапляли сонячні промені 
чи світло. Якщо це станеться, 
овоч почне виділяти зелений 
пігмент — хлорофіл. Таку кар-
топлю не бажано вживати в їжу. 
Якщо бачите перші ознаки того, 
що фрукти та овочі почали псу-
ватися, то деяким можна про-
довжити термін придатності. 
З фруктів та ягід зваріть варення 
чи джем, зробіть цукати, а овочі 
законсервуйте чи заквасьте. Ще 
можна зварити компот.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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Гороскоп
на тиждень

(31.10 — 6.11)

a
Овен. У спілкуванні варто прояв-
ляти гнучкість і бути терпимими 
до недоліків інших. Вкрай важливо, 

щоб ви приймали думки інших на цьому 
тижні і, перш за все, щоб ви розглядали 
в перспективі те, що поставлено на карту.

b
Телець. Не варто занадто захо-
плюватися новими ідеями, 
нерозсудливість може перешкодити 

втіленню ваших цілей. Потрібно грамотно 
розподілити свою енергію, дотримуючись 
гармонії між роботою і особистим життям. 

c
Близнюки. Небо дає вам енергію, 
необхідну для вирішення будь-якого 
завдання. Ви зможете втілити постав-

лені перед собою цілі. Щоб більш грамотно 
контролювати фінанси, варто скласти спи-
сок доходів.

d
Рак. Ваші інтуїтивні здібності заго-
стрюються, підказки внутрішнього 
голосу допоможуть прийняти пра-

вильне рішення. Варто зменшити оберти 
і проводити більше часу з близькими людьми. 

e
Лев. Цього тижня емоційний фон 
може стрімко змінюватися. Це може 
спровокувати тертя в особистому 

житті, однак при бажанні йти на компроміс 
проблема буде вирішена. Цей час подає надії 
і можна досягти великих успіхів.

f
Діва. У вас є тяга до нового, бажання 
зробити своє життя більш конструк-
тивним. Цей перехід викликає в вас 

кипіння, бажання йти вище або далі: ви 
стаєте честолюбним! Зміни стають мож-
ливими і ймовірними.

g
Терези. Ви піддаєтеся перегляду своїх 
ідеалів і переоцінці свого покликання. 
Однак не варто поспішати. Цей час 

запрошує вас більше до дозрівання, ніж 
до реалізації. Зачекайте трохи, щоб дати 
волю своїй уяві.

h
Скорпіон. Ключ до вашого успіху 
полягає у вашій майстерності, 
насправді, ви дуже ефективно кон-

тролюєте управління і якість, свій робочий 
час, ви оптимізуєте, вводите нововведення, 
розвиваєтеся, ви не зупиняєтеся. 

i
Стрілець. Цей тиждень може 
стати непростим часом викликів 
і випробувань для Стрільців. Неспри-

ятливі обставини можуть порушити ваші 
плани і це виб’є з колії. Потребу в гармонії 
і рівновазі задовольнити важче.

j
Козеріг.  Ваші відносини 
з оточуючими складаються най-
кращим чином. Скористайтеся цим, 

щоб обговорити важливі питання. Не варто 
звалювати на свої плечі занадто багато.

k
Водолій. Настає сприятливий час 
для вашого професійного або фінан-
сового просування. Ваші чарівність 

і шарм допоможуть відкрити будь-які 
двері і переконати оточуючих у своїй 
правоті. Ви легко знаходите спільну мову 
з оточуючими.

l
Риби. На цьому тижні Риби зможуть 
досягти професійних успіхів. Цей 
період буде насиченим, з’явиться 

можливість попрацювати над цікавим 
проектом і втілити в життя сміливі ідеї.

Газета «Решетилівщина.ЮА» #43(233) від 27 жовтня 2022 року. Свідоцтво про державну реєстрацію серія ПЛ № 1241-498Р. Головний редактор Є. Романів. Адреса редакції і видавця:  
м. Решетилівка, вул. Покровська, 16. Редакція може не поділяти думку авторів. Підписано до друку 19 жовтня 2022 року. Засновник Ю. Івко. Видавець ФОП Горват Т.А.
Віддруковано згідно з наданим оригінал-макетом у ТОВ «АСМІ»: 36007, м. Полтава, пров. Перспективний, 8. Номер замовлення 18084. Тираж 5000 прим. Ціна договірна.

Відповіді

з №42

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
Оголошення на сайті 

знайомств: «Терміново 
шукаю чоловіка, в оселі 
якого є вода, світло, тепло... 
обіцяю, що весною поїду 
додому.»

***
Я к щ о  г о с п о д и н я 

у вихідний не вмикає праль-
ної машини, пилосмока, 
праски, то вона не лінива, 
а заощаджує електроенергію! 

***
Щоб осінь була теплою 

і веселою, я вигнала 100 
літрів самогону!

***
Вони хочуть залишити 

українців без світла. Але 
ще не знають, що через 
9 місяців народиться міль-
йон захисниць і захисників!

***
В результаті референ-

думу Лиман відійшов до 
України. В опитуванні 
брали участь Танки, Міно-
мети, Гаубиці, Хаймерси…

***
Осінь! Похолодало! 

Настрій якийсь незрозу-
мілий. Чи то вітамінів не 
вистачає, чи то грошей?

***
Друг сказав, що головне 

не подарунок, а увага. Тому 
на його днюху я весь день 
дуже пильно на нього 
дивився.

***
Прийшла теща. Питаю:
— Чим Вас, мамо, 

пригостити?
А вона:
— Стакан горілки, келих 

вина, чарку коньяку, фужер 
шампанського, пива і чай. 
Чай не міцний, у мене 
серце слабке!

***
Згідно з останніми 

опитуваннями, більшість 
українців не знають, який 
костюм обрати на Хелло-
він, бо їх більше нічого 
не лякає.

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