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Протягом двох днів 15 та 16 
листопада на курортному 
острові Балі відбуватиметься 

саміт Великої 20-ки. Володимир 
Зеленський, якщо й візьме участь 
у саміті, то в онлайн форматі. 
Бо сідати за один стіл із путіним 
(а головне «недоразумєніє» планети 
таки попреться на Балі) прези-
денту країни, що зазнала агресії, 
якось не пристало. Росія напере-
додні зустрічі за давньою звичкою 
вмикнула в ефір «старі пісні про 

головне», тобто вдалася до затяга-
них і малоефективних технологій 
закидання в український та світовий 
інфопростір відвертих фейків. Отак 
почали залітати добре впізнавані 
російські «качки» про перемовини. 
Мовляв, Вашингтон примушує Київ 
до мирних переговорів з росією.

А в Україні рашисти традиційно 
тиснуть на суспільну думку. У нас 
знову підняли голову проплачені 
проросійські пропагандисти 
з медведчуківських телеканалів. 

До осені вони сиділи тихцем, боя-
лися дихнути, а тепер у власних 
ютюб-каналах в один голос затягли 
стару пісню, якою не гребували і в 
мирний час. Лякають тим, що «ми 
всі замерзнемо», тож потрібно «дага-
варівацца». Що насправді думають 
партнери про мирні переговори, які 
«голуби миру» вкотре на цих пере-
мовинах паляться, що за допомога 
до нас приїхала і їде — детальніше 
читайте на 6-ій сторінці нашого 
видання.
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У ГРОМАДІ РЕМОНТУЮТЬ 
ДОРОГИ МІСЦЕВОГО 
ЗНАЧЕННЯ
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НА ПОЛТАВЩИНІ 
ЗРОСТАЄ КІЛЬКІСТЬ 
ВИПАДКІВ COVID-19: 
ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ 
ЗАКЛИКАЮТЬ 
ВАКЦИНУВАТИСЯ

ВІТАЛІЙ КУЛИК:
«Версію про вторгнення 
з боку білорусі не треба 
скидати з вагів» 
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ІРИНА ТКАЧУК:
«Ми знаходимося 
в Решетилівці, 
а всі результати огляду 
буквально за лічені 
хвилини вже уважно 
вивчають іспанські 
лікарі» 9

РОСТИСЛАВ ГРИБ  
ПРО МАЙБУТНЮ ЗИМУ:
«Будемо максимально  
використовувати власні  
запаси солі й піску» 
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РЕШЕТИЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 
ОТРИМАВ НОВИЙ АВТОБУС 

ЯКЩО Й ПЕРЕГОВОРИ,  ЯКЩО Й ПЕРЕГОВОРИ,  
ТО З ПОЗИЦІЇ СИЛИ — ТО З ПОЗИЦІЇ СИЛИ — 
З ПОЗИЦІЇ ЗСУЗ ПОЗИЦІЇ ЗСУ
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Місцеві волонтери 
відправили величезну 
допомогу для військових

Минулими вихідними 
волонтерка Діана Танько 
з Решетилівки разом командою 
відправила чергову величезну 
допомогу для військових на 
Краматорський напрямок.

У співпраці з Полтавським 
гуманітарним штабом, небай-
дужі решетилівці та жителі сіл 
Сухорабівка, Михнівка, М’якень-
ківка, Пасічники змогли зібрати 
велику групу продовольчих 
товарів, їжу швидкого приго-
тування, консерви, випічку, 
воду, енергетичне харчування 

та багато інших речей, які необ-
хідні військовим ЗСУ в побуті. 
Загалом разом під зав’язку заван-
тажили великий бус.

Волонтери щиро дякують 
усім, хто підтримує і допомагає 
комплектувати чергові від-
правки для наших захисників. 
Зокрема Ірині Горулько, Ілоні 
Василенко, Максиму Горобцю, 
Ларисі Вихренко та всім, хто 
трудиться в ім’я перемоги 
разом з ними.

Юлія ГРІНЧЕНКО

На Полтавщині зростає кількість випадків COVID-19: 
жителів громади закликають вакцинуватися

У жовтні на Полтавщині 
зафіксували найвищий показ-
ник захворюваності на корона-
вірус. Лише за минулий місяць 
захворіли понад дві тисячі 
мешканців області. Жителів 
регіону попередили, що насува-
ється нова хвиля захворювання 
на коронавірус. Враховуючи це, 
важливо вакцинуватися, щоб 
мінімізувати навантаження на 
медиків через ковід. Загалом, 
в області працюють 124 пункти 
щеплення при амбулаторіях 
і центрах ПМСД.

Решетилівський Центр 
ПМСД проводить постійну 
вакцинацію для всіх бажаючих. 
Нещодавно Решетилівський 
Центр первинної медико-са-
нітарної допомоги повідомив, 
що заклад отримав вакцину 
проти корона вірусу Pfizer як 
для першої дози та ревакцина-
ції, так і окремо для введення 
бустерних доз. Попередній 
запис на щеплення через 

сімейних лікарів — обов’яз-
ковий. Крім того, у ЦПМСД 
в достатній кількості наявна 
вакцина Coronavak. Нагадаємо, 
що вакцинуватися можуть всі 
громадяни, незалежно від їх 
укладених декларацій, та від 
території, де були укладені ці 
декларацій.

Зазначимо, що в Україні доз-
волили вводити першу бустерну 
дозу вакцини проти COVID-19 
для всіх вакцинованих дітей 
віком від 12 до 17 років. Для бус-
терного щеплення дітей віком 
від 12 років потрібно використо-
вувати тільки мРНК-вакцину, яка 
схвалена до використання у цій 
віковій групі — Comirnaty/Pfizer. 
Для щеплення дітей 12–13 років 
обов’язковою є інформована 
згода (форма N 063–2/о) батьків 
або опікунів. Бустер вводять 
через 3 місяці після отримання 
додаткової доз.

Віта ШАФОРОСТ

Діти з числа ВПО 
отримали допомогу 
від міжнародного фонду

Обласний гуманітарний 
штаб надав відділу сім’ї, соці-
ального захисту та охорони 
здоров’я Решетилівської міської 
ради гуманітарну допомогу від 
агентство США з міжнародного 
розвитку USAID — незалежне 
агентство федерального уряду 
США. Відповідає за невійськову 
допомогу США іншим країнам. 

Допомога надійшла у вигляді 
зимових дитячих речей для 
дітей з числа вимушено пере-
міщених осіб по вікових катего-
ріях 2–3 роки, 7–8 років, 9 років 
та 12–14 років.

Загалом до місцевого відділу 
сім’ї, соціального захисту та 

охорони здоров’я надійшов 
231 набір зимового одягу (без 
гендера).

До кожного комплекту 
входять зимова куртка, тер-
мобілизна, зимові штани, 
шкарпетки, гумові чоботи, 
шапка і шарф та одяг для сну.

Як інформував очільник 
відділу Дмитро Момот, праців-
ники соцслужб згідно списку 
в телефонному режимі повідо-
мили сім’ї ВПО, в яких є діти 
вказаних категорій, та роздали 
їм допомогу від міжнародного 
агентства.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Решетилівський волонтерський центр 
продовжує приймати матеріали 
для виготовлення окопних свічок

На території Решетилів-
щини працює кілька пунктів, 
де небайдужі жителі громади 
гуртуються та виготовляють 
окопні свічки. Цей процес 
триває уже не перший місяць, 
тож сотні готових виробів уже 
направили на фронт. Осередки 
виготовлення розташовані без-
посередньо у Решетилівці та 
у населених пунктах громади, 
зокрема, у селах Нова Михай-
лівка, Покровське та інших.

Нині волонтерам потрібна 
допомога для того, щоб і надалі 
виготовляти окопні свічки. 
Зазвичай, для її створення 
необхідні два компоненти — 
жерстяна банка та віск або 
парафін. Якщо пусті жерстяні 
банки надають мешканці гро-
мади, то парафін доводиться 

закупляти за власні кошти.
З кожним днем запити 

на окопні свічки від наших 
захисників зростають, тому 
волонтери відкрили збір 
коштів на закупівлю парафіну. 
Фінансова підтримка дуже 
важлива. Кожен може долучи-
тися і «задонатити» на карту 

5168745611959732 — Максим 
Горобець.

Волонтери просять і надалі 
приносити матеріали для 
виготовлення окопних свічок: 
чисті бляшанки з-під консерв 
та свічки ( парафінові, воскові, 
старі, нові). Ці матеріали можна 
залишати у Решетилівському 
волонтерському центрі або 
ГО «Спілка учасників АТО 
Решетилівщини».

Михайло ЧУБ
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Коротко про головне
Рада ухвалила 
держбюджет 
на 2023 рік

Доходи держбюджету на 
2023 рік передбачені у сумі 
1 трлн 329,3 млрд гривень. 
Видатки становитимуть 
2 трлн 580,7 млрд гривень, 
у тому числі загального фонду 
2 трлн 296,5 млрд гривень, 
спеціального фонду 284,2 млрд 
гривень. Граничний обсяг 
дефіциту складає 1 трлн 
296,5 млрд гривень.

Пріоритет №1 у бюджеті — 
безпека й оборона — залиша-
ється незмінним. На боротьбу 
з окупантами виділяють понад 
1 трлн грн. Це більше 18% ВВП.

Українським 
медзакладам 
не страшні 
відключення 
електроенергії

Попри відключення елек-
троенергії, медичні установи 
готові надавати якісні послуги 
пацієнтам,  — зазначають 
у профільному міністерстві. 
Як повідомили у відомстві, 
лікарні обладнанні необ-
хідними альтернативними 
джерелами.

«Наші заклади охорони 
здоров’я — і ті, які містять 
стаціонар, і ті, які надають 
допомогу, мають опера-
ційні — вони всі забезпечені 
генераторами», — повідомив 
заступник міністра охорони 
здоров’я України Богдан 
Боруховський.

Постачальники газу 
оприлюднили свої 
річні пропозиції 
на листопад

Наразі майже 98% україн-
ських побутових споживачів 
газу є клієнтами Газопоста-
чальної компанії «Нафтогаз 
України». Вони отримують 
газ за незмінною ціною 7,96 
грн за кубометр.

ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» 
встановив ціну для населення 
на рівні 7,99 грн.

Рада дозволила 
військовим іти 
у відпустку під час 
воєнного стану

Тепер військові можуть 
взяти до 10 днів відпустки без 
урахування часу, необхідного 
для того, щоб дістатися місяця 
відпустки. В один кінець це 
може бути не більше двох діб. 
Грошові виплати при цьому 
зберігаються.

Фонд Притули 
за півтори доби 
зібрав гроші 
на купівлю 60 броне-
транспортерів для ЗСУ

Директорка фонду Сергія 
Притули Анна Гвоздяр у розмові 
з Притулою повідомила, що 
фонд домовляється про заку-
півлю аж 60 бронетранспорте-
рів замість 50. Притула додав, 
що багато грошей надійшло з-за 
кордону. Всього було зібрано 
236 мільйонів гривень.

17 країн Євросоюзу 
долучилися 
до допомоги 
енергетичному 
сектору України

Для підтримки доступу до 
електроенергії та опалення 
надіслали 500 електрогенера-
торів в Україну через механізм 
цивільного захисту ЄС», — 
йдеться у повідомленні.

До переліку країн, що долу-
чилися до допомоги енерге-
тичному сектору України після 
обстрілів рф, увійшли Словенія, 
Словаччина, Ірландія, Австрія, 
Швеція, Іспанія, Німеччина, 
Італія, Данія, Фінляндія, Есто-
нія, Бельгія, Болгарія, Люксем-
бург, Кіпр, Польща та Франція.

Юрія Вітренка 
звільнили з посади 
голови правління НАК 
«Нафтогаз України»

Таке рішення ухвалив Кабі-
нет міністрів. Відповідно до 
процедури, звільняти Вітренка 
мала Наглядова рада «Нафто-
газу», але за її відсутності цей 
механізм може здійснити 
Кабінет міністрів, який наразі 
виконує функції Ради. Наступ-
ного дня уряд призначив 
ексміністра розвитку громад 
і територій Олексія Черни-
шова головою правління НАК 
«Нафтогаз України».

Аграрний ліцей став 
центром навчання 
педагогів та учнів 
п’ятнадцяти закладів 
профтехосвіти області

Навчання на базі аграрного 
ліцею імені І. Г. Боровенського 
проходило в рамках проекту 
«Підтримка кар’єрного консуль-
тування закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти» 
за Програмою ЄС «EU4Skills: 
найкращі навички для сучасної 
України». Проект підтриманий 
Міністерством освіти та науки 
України, GIZ Ukraine.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У громаді ремонтують 
дороги місцевого значення

Восени у нашій громаді 
стартував поточний ремонт 
доріг. Ремонтні роботи уже 
завершили на трьох напрям-
ках — до Сухорабівки, Кукобівки 
та Лиману Першого. Усі ці шляхи 
полагодили картами та провели 
поточний ремонт у межах визна-
чених ділянок. Як повідомили 
у Решетилівській міській раді, 
у місті ремонтні роботи про-
водять першочергово на тих 
автошляхах, що ведуть до магі-
стралей державного значення. 
Також не варто забувати, що 
цьогоріч ремонти автошляхів 
є вкрай складним процесом 
не лише у нашій громаді, а й 
в країні в цілому — корективи 
внесла війна. Але незважаючи 

на це життя триває й місцева 
влада докладає максимум зусиль, 
щоб наша громада розвивалася. 
Одним із пріоритетних завдань — 
є комфортні дороги у місті та 
населених пунктах громади.

«Щодо ремонту доріг, 
звертаю увагу громади на 
те, що аварійні, відновні 
роботи та експлуатаційне 
утримання автомобільних 
доріг здійснюється відповідно 
до переліків, затверджених 
обласними військовими адмі-
ністраціями. Казначейство без 
затвердження переліку доріг 
військовою адміністрацією 
платежі не приймає. Сьогодні 
можливості місцевих рад дещо 
обмежені. Однак, доклавши 

неабияких зусиль, нам все-
таки вдалося розпочати 
поточний ремонт аварійних 
ділянок місцевих доріг. На 
жаль, не всі сповна розуміють, 
наскільки війна утискає та 
обмежує. Лише завдяки Зброй-
ним силам України маємо 
змогу займатися буденними 
справами, лагодити дороги, 
піклуватися про інших і жити 
вільними. Усе буде Україна! 
Разом до перемоги!», — зазна-
чає керівник Решетилівської 
громади Оксана Дядюнова.

Наразі уже завершений 
ремонт по вулиці Полтавській 
у Решетилівці. Минулого 
тижня лагодили автошлях по 
вулиці Покровська. Загалом на 
поточний ремонт доріг у місті 
планують витратити понад 
2 мільйони гривень.

Михайло ЧУБ

Решетилівський ліцей отримав 
новий автобус для перевезення 
дітей з інвалідністю

4 листопада, в автопарку 
ОЗ «Решетилівський ліцей ім. 
І.Л.Олійника» з’явився новий 
шкільний автобус ISUZU. 
Транспортний засіб при-
значений зокрема для дітей 
з інвалідністю. Автобус облад-
наний механічним пандусом 
(підйомником для полегшення 
посадки та висадки дітей). Це 
дозволить учням, які пересува-
ються на інвалідних візках або 
мають порушення опорно-ру-
хового апарату, комфортно 
добиратися до закладу освіти.

Загальна пасажиромісткість 
автобуса — 31 місце. Він має спе-
ціальні сидіння, з інтегрованими 
підголівниками, обладнаними 
підлокітниками та поясними 
двоточковими ременями 
безпеки.

Шкільний транспорт 
Решетилівська міська рада 

придбала за залишок коштів 
із освітньої субвенції. Його 
вартість 2 мільйони 749 тисяч 
500 гривень. Рішення про це 
прийняли депутати Реше-
тилівської міської ради на 
одному з останніх пленарних 
засідань.

«Ми дбаємо про всіх учнів 
і створюємо максимально 

зручні та доступні умови для 
їх навчання»,  — пояснили 
у міському відділі освіти. 
Потреба в такому автобусі була 
давно, оскільки в громаді є учні, 
які потребують підвезення до 
навчального закладу на спеці-
алізованому транспорті».

Юлія ГРІНЧЕНКО

На позачерговому засіданні 
виконкому прийняли 
ряд важливих питань

У вівторок, 8 листопада, 
відбулося позачергове засі-
дання виконавчого комітету 
Решетилівської міської ради.

У ході роботи члени вико-
навчого комітету прийняли 
рішення про внесення змін до 
показників бюджету міської 
територіальної громади на 
2022 рік, надання соціальних 
послуг, визначення службою 
у справах дітей місця прожи-
вання малолітньої дитини та 
інші важливі питання.

Нагадаємо, що 31 жовтня 
відбулося чергове засідання 
виконкому, де ухвалили 
рішення про роботу комуналь-
них підприємств, видалення 
зелених насаджень на терито-
рії громади, надання соціаль-
них послуг Центром надання 
соціальних послуг тощо.

Михайло ЧУБ
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«Є мова — є Україна»:  
до Дня української писемності 
та мови презентували 
книжкову виставку

9 листопада в Україні відзна-
чали День української писем-
ності та мови. Це свято було 
встановлено указом Прези-
дента України 6 листопада 1997 
року. Зазвичай в цей день вша-
новують пам’ять Преподобного 
Нестора-Літописця, послі-
довника творців слов’янської 
писемності Кирила і Мефодія, 
відзначають найкращих попу-
ляризаторів українського слова 
та проводять Всеукраїнський 
диктант національної єдно-
сті, до якого приєднуються 
навіть українці, які живуть 
за кордоном. До відзначення 

Дня української писемності та 
мови традиційно долучилася 
і Решетилівщина.

Н а п е р е д о д н і  с в я т а 
у місті запрацювала книжкова 
виставка «Є мова — є Україна», 
яка експонується в читальному 
залі Решетилівської ЦМБ ім. 
О.М. Дмитренка. На виставці 
представлені книги, які допо-
можуть удосконалити знання 
з української мови. Бібліотекарі 
підібрали перелік літератури, 
який буде цікавий і дітям, 
і дорослим.

Віта ШАФОРОСТ

«Знай і люби свій край»: таланти 
із Решетилівщини здобули перемоги 
на всеукраїнській виставці

У жовтні Український дер-
жавний центр позашкільної 
освіти оголосив результати 
Всеукраїнської виставки-кон-
курсу декоративно-ужиткового 
та образотворчого мистецтва 
«Знай і люби свій край». Із 1722 
робіт з усіх регіонів України, 
що були зареєстровані на кон-
курс, 68 робіт представляли 
Полтавщину і 49 з них — здо-
були призові місця. Решети-
лівську громаду на конкурсі 
репрезентували роботи учнів 
Решетилівського художнього 
професійного ліцею, Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
та Калениківського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів.

Дипломами I ступеня 
у номінації «Художнє пле-
тіння, ткацтво» нагороджено: 

Дар’ю Москвиченко, ученицю 
Решетилівського художнього 
професійного ліцею Полтав-
ської обласної ради (майстер 
виробничого навчання Кирпо-
тіна Тетяна Володимирівна) та 
Оксану Андрусишену також 
ученицю Решетилівського 
художнього професійного 
ліцею (майстер виробничого 
навчання Кирпотіна Тетяна 
Володимирівна).

С е р е д  п е р е м о ж ц і в 
і талановитий вихованець 
гуртка «Веселі саморобки» 
БДЮТ Решетилівської місь-
кої ради — Микита Столбцов, 
робота якого посіла почесне ІІ 
місце у номінації «Інші техніки 
виконання» (керівник Людмила 
Яременко). Дипломом III сту-
пеня, у номінації «Ізонитка» 
нагороджено Яну Іванець, 

ученицю Калениківського 
закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Решети-
лівської міської ради (учитель 
Кошкалда Олена Леонідівна).

Віта ШАФОРОСТ

Визначили переможців І етапу обласного конкурсу 
на кращий захід з національно-патріотичного виховання

Традиційно наприкінці 
року у Полтаві проводять 
обласний конкурс на кра-
щий захід з національно-па-
тріотичного виховання 
в освітніх закладах області. 
Мета конкурсу ― виявлення 
і підтримка обдарованих 
дітей та молоді, формування 
національно — культурної 
ідентичності, національ-
но-патріотичного світогляду, 
розвитку духовно-мораль-
них цінностей школярів. 
Конкурс проходить у трьох 
номінаціях: «Музично-теа-
тральна постановка»,»Вій-
ськово-спортивне шоу» та 
«Історична реконструкція». 
Напередодні обласного кон-
курсу, у закладах області про-
ходить перший (відбірковий) 
етап, щоб визначити кращу 
команду, яка й буде змагатися 
в обласному центрі.

Минулого тижня було 
проведено І етап обласного 
конкурсу на кращий захід 

з національно-патріотичного 
виховання в освітніх закла-
дах Решетилівської громади. 
Участь в конкурсі брали чотири 
команди: «Обереги» (Калени-
ківський ЗЗСО І-ІІІ ст., номі-
нація «Музично-театральна 
постановка»),  «Берегиня» 
(Малобакайський ЗЗСО І-ІІІ 
ст., номінація «Музично-теа-
тральна постановка»), «Моряки» 
(Шевченківський ЗЗСО І-ІІІ ст. 
ім. академіка В.О.Пащенка, 
номінація «Військово-спор-
тивне шоу»), та  творча 
команда учнів та вчите-
лів Остап’євського ЗЗСО І-ІІІ 
ст. у номінації «Музично-теа-
тральна постановка».

За результатами загальної 
кількості балів в номінації 
«Музично-театральна поста-
новка» І місце посіла команда 
учнів та вчителів Остап’єв-
ського ЗЗСО І-ІІІ ст., ІІ 
місце — команда «Обереги», 
ІІІ місце — команда «Берегиня». 
Переможці візьмуть участь у ІІ 

етапі обласного конкурсу на 
кращий захід з національно-па-
тріотичного виховання.

Відеоробота, подана на 
конкурс творчою командою 
Остап’євського навчального 
закладу містить інформацію 
про життєвий шлях випус-
кника місцевої школи 1998 
року, воїна-захисника України, 
добровольця Андрія Бухала 
(Ворскли).  У 2014 році він 
пішов добровольцем захищати 
рідну Україну, службу прохо-
див у батальйоні «Айдар». 12 
листопада 1918 року демобі-
лізувався, повернувся у рідне 
село Остап’є, створив сім’ю. 
Був активним місцевим гро-
мадським діячем, волонтером, 
брав участь у місцевих виборах. 
24 лютого 2022 року, в день 
повномасштабного вторгнення 
РФ в Україну, звернувся до 
Решетилівського військкомату 
і добровольцем пішов захи-
щати рідну країну від ворога. 
Загинув 18 серпня 2022 року на 

Харківському напрямку біля 
населеного пункту Мазанівка 
Донецької області. Нагородже-
ний відзнакою «За службу та 
заслуги» ІІІ ступеня.

Під час створення відеопро-
екту учні та викладачі не лише 
ознайомилися з біографією 
Героя, а й збирали спогади 
вчителів, вивчали поетичну 

творчість захисника, співп-
рацювали із волонтерською 
організацією «Полтавський 
батальйон небайдужих», пере-
давали українським воїнам 
дитячі малюнки, обереги, 
листи від остап’євських юних 
козаків.

Михайло ЧУБ

Вихованці гуртка «Шахи» БДЮТ 
посіли ІІ місце на зональних змаганнях 
V Гімназіади Полтавщини з шахів

У середу, 2 листопада, 
у селищі Білики відбувся Чем-
піонат Полтавського району 
з шахів, в якому успішно взяла 
участь команда вихованців 
гуртка «Шахи» Будинку дитячої 
та юнацької творчості Реше-
тилівської міської ради. За 
результатами змагань, Назар 
Задорожний, Максим Коза-
ренко, Захар Очкань  посіли 
призове друге місце та здобули 
права брати участь у фіналі 
V Гімназіади Полтавщини 
з шахів. Вихованців гуртка 
«Шахи» навчає тренер Юрій 
Малимоненко.

Віктор БІЛОКІНЬ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Ростислав ГРИБ про майбутню зиму: «Будемо максимально 
використовувати власні запаси солі й піску»
Днями у парках та на 

вулицях Решетилівської 
громади було помічено 

цікавий агрегат, що прохо-
див так би мовити польові 
випробування. Йдеться про 
сучасний вакуумний пристрій 
для прибирання листя. Його 
було придбано для комуналь-
ного підприємства «Ефект», 
аби процес підготовки до 
зими й прибирання листя 
зокрема, був не таким забар-
ним. Це перше таке корисне 
придбання для комунальників 
з початку повномасштабного 
вторгнення. Про поповнення 
в парку обладнання, результати 
випробувань, підготовку до 
зими загалом і навіть плани 
на майбутню весну ми гово-
рили з директором КП «Ефект» 
Ростиславом Грибом.

— Пане Ростиславе, як 
давно з’явилося це диво тех-
ніки у «технопарку» вашого 
підприємства?

Р. Г.: Кошти на придбання 
вакуумного пристрою для при-
бирання листя виділила міська 
рада. Поки відбувся тендер, 
пройшли всі проплати, тех-
ніка до нас приїхала два тижня 
тому — якраз вчасно, у так би 
мовити високий сезон для при-
бирання листя. Обладнання 
навісне, ми його налаштували 
і спеціального для цього агре-
гату переобладнали один із 
наших причепів, аби якомога 
більше завантажити листя. Цей 
пилосос під час прибирання не 
просто навантажує листя, а й 
подрібнює його. Так що ця заку-
півля дозволила насамперед 
зекономити людський ресурс 
при навантаженні й збиранні 
листя та кількість виїздів на 
прибирання. Як наслідок — 
економія пального.

— Перед тим, як звер-
нутися до міського голови 
з пропозицією щодо купівлі 
нового обладнання, ви вже 
десь бачили його у дії?

Р. Г.: Звісно. Це була моя 
майже незбутня рожева мрія, 
якою марив два роки поспіль. 
А коли підприємство стало 
комунальним, звернувся до 
міського голови з пропозицією 
придбати таке необхідне 
в господарстві обладнання. 
Оксана Анатоліївна пішла на 
зустріч, підтримала ідею і з 
міського бюджету виділили 
кошти на підприємство, аби 
ми придбали цей агрегат. 
Вартість вакуумного при-
строю — 99 500 гривень. Ми 
ж розуміємо нинішню ситу-
ацію в державі: немає сенсу 
купувати щось дороге, тож 
віддаємо перевагу тому, що 
працює — довговічне, прак-
тичне, що добре себе зареко-
мендувало. Ще й підтримуємо 
вітчизняного виробника, адже 
наше обладнання виготовлене 
в Черкасах.

— Як воно зарекоменду-
вало себе за час польових 
випробувань?

Р. Г.: Чудово. У центральний 
частині міста ми спробу-
вали збирати листя із куп 
і випробували пристрій на 
тих ділянках, де ще не встигли 
згребти листя. Цього року 
осінь стоїть тепла і м’яка, так 
що листя опадало, проте трава 
продовжувала рости. Приби-
рати падолист із такої трави 
важко: навіть якщо трава 
сантиметрів 15 заввишки 
існуючим садовим інструмен-
том вигрібати листя складно. 
Це вам будь-який садівник 
підтвердить, тим більше, що 
в нашому випадку йдеться 
про масштаби не одного 
садка, а чималої громади. 
Ефективності такої роботи 
мала, це намарно витрачений 
людський ресурс, тим більше 
зараз, коли день короткий 
і за цей час потрібно макси-
мально встигнути зробити. От 
якраз такий пристрій спрощує 
завдання зібрати опале листя, 
навіть у густій траві. Тобто 
таким от чином намагаємося 
максимально механізувати 
процеси і пришвидшити 
їх, аби від дій наших кому-
нальників був максималь-
ний ефект.

— Тема підготовки до зими 
як інколи актуальна цього 
воєнного року. Й закупівля 
солі для посипання доріг 
та тротуарів, зокрема. 
У попередній нашій розмові 
ви зауважили, що торік сіль 
для піщано-сольової суміші 
придбали із запасом — і це 
на руку громаді. Як зараз 
по цінах, на скільки дорогі 
такі закупи?

Р. Г.: У нас дійсно залиши-
лася сіль з минулого сезону. 
Це великий плюс, тому що 

зараз купити сіль в Україні 
майже нереально, принаймні 
українську. Її не лише для 
супермаркетів, а й для шля-
ховиків та комунальників 
везуть з-за кордону, так що вона 
дуже подорожчала. Поспілку-
валися з підрядниками, які 
допомагали нам із розчисткою 
міста та посипанням вулиць 
минулої зими, то вартість їхніх 
послуг подорожчала в рази. 
Реагент, тобто сіль, везтимуть 
з-за кордону, тому це й ціну 
потягло вгору. Тому ми будемо 
максимально використову-
вати власні запаси солі й піску. 
Зараз просипаємо дорогу, аби 
можна було завозити пісок на 
майданчик, де будемо виготов-
ляти суміші для посипання. 
Також ми замовили ще 50 тон 
гранвідсіву, який теж вико-
ристовуватимемо для приготу-
вання суміші — він ефективний 
на певних ділянках у складі 
піщано-соляної суміші. Та вра-
ховуючи наші реалії з рухом 
коштів через казначейством, 
замовити то ми його замо-
вили, а тепер чекаємо, коли 
будуть проведені кошти, щоб 
нам гранвідсів таки привезли. 
Так що використовуватимемо 
по максимуму власні запаси, бо 
ніхто ж не знає, якою буде зима.

— Сподіваємося, що такою, 
як обіцяють синоптики  — 
справді європейською, 
м’якою, з не такими вже 
й сильними морозами.

Р. Г.: Але уникнути поси-
пання та розчищення доріг 
взимку не вдасться. Так що 
потрібно бути максимально 
готовими. Тому ми вже про-
вели закупівлю пального на 
зимовий період, чекаємо про-
плати. Пальне закуповуємо 
виключно для техніки, яка буде 
задіяна на розчищенні доріг 
у громаді.

— Щороку взимку, особливо 
коли трапляється негода, 
міська влада залучала на роз-
чищення доріг підприємства 
та фермерів, що працюють 
у громаді, домовлялися про 
співпрацю та допомогу. Як 
буде цієї буде?

Р. Г.: І цієї зими наше під-
приємство планує укласти 
угоди з компаніями, що нада-
ють послуги з розчищення 
доріг, тому що потрібно себе 
підстрахувати. Адже тери-
торія громади величезна, 
власними силами у випадку 
сильних буревіїв зі снігопа-
дами, прибрати всі населені 
пункти ми не встигнемо. 
З агровиробниками домовля-
ється міська влада. Тут справа 
за міським головою Оксаною 
Дядюновою та профільним 
заступником Юрієм Невмер-
жицьким, який опікується 
комунальними питаннями. 
Їм вдається якнайкраще про-
водити перемовини та залу-
чатися підтримкою фермерів 
і великих сільгосппідпри-
приємств. Ми ж прекрасно 
розуміємо, що й для аграріїв 
ситуація скрутна цього року. 
Так що головне, аби цієї зими 
у випадку заметілей вони допо-
могли нам із технікою, а з паль-
ним ми питання вирішимо.

— Чи не оновлювали на 
зиму, як у попередні роки, 
розмітку на автошляхах?

Р. Г.: Ні, не оновлювали, 
оскільки немає необхідних 
реагентів, які підсвічуються 
вночі. Тобто немає сенсу без 

них виконувати роботу, тим 
більше, що фарба з реагентами 
працює в дуеті з вуличним 
освітленням, тож світла самих 
лише фар автівок не достат-
ньо. Реагенти імпортні, ринок 
зараз працює на відновлен-
ням колишніх потужностей, 
тому дещо важкувато в деяких 
моментах працювати, проте 
потихеньку всі повертаються 
до нормального життя, де це 
можна зробити.

— Оскільки вже заговорили 
про світло, то чи на роботу 
вашого підприємства яки-
мось чином впливає його 
вимикання?

Р. Г.: На даний момент не 
впливає. У нас зараз пере-
важно польові роботи. До того 
ж маємо генератор, котрий 

може підстрахувати у будь-
якому випадку. Через відсут-
ність світла можуть виникнути 
складнощі хіба що із видачею 
пального на заправній станції. 
Проте днями ми придбали 
спеціальні діжки під пальне, 
аби на підприємстві про всяк 
випадок був запас. Тобто 
готуємося до форс-мажорних 
обставин. Зрозуміло, що повні-
стю до всіх НП ми не зможемо 
підготуватися, але до явних 
ми готові, як і до тих, на які 
можемо реально вплинути.

— Якщо зазирати аж 
у весну, до якої справжні 
комунальники починають 
готуватися зарання, згада-
лася наша розмова про плани 
на розвиток підприємства. 
У них було й вирощування 
посадкового матеріалу, роз-
сади квітів власними силами, 
аби економити кошти. Як і з 
цим? Чи чекаємо перемоги, 
аби втілити плани в життя 
у повній мірі?

Р. Г.: Будемо чекати пере-
моги — для втілення далеко-
сяжних планів. Проте й не 
сидимо, склавши руки. Для 
прикладу, розмноження 
троянд живцями, яке розпо-
чали наші озеленювачі, дало 
чудові результати й прекрасні 
плоди  — все прижилося 
й пустило корінці. Всі живці 
ми вже занесли в приміщення, 
аби вони комфортно перези-
мували й дочекалися весни. 
Так що наступної весни будемо 
висаджувати багато троянд, 
максимально оновлювати 
клумби молодими кущами. 
Наші озеленювачі нині мак-
симально працюють, аби всі 
рослини у парках та скверах 
підготувати до зими, щоб 
виключити фактор вимер-
зання рослин, аби весну 
зустріти з мінімальними втра-
тами. Тому й підживлюємо, 
і обрізаємо рослини. У цьому 
напрямку ведеться велика 
робота. Її не видно, проте 
вона важлива, ну а результат 
буде видно аж навесні. Окрім 
того, цієї осені депутат міської 
ради Юрій Криндач передав 
підприємству сортові цибу-
лини тюльпанів, передав їх 
чимало. І ми ці тюльпани 
посадили в Решетилівці та 
селах громади, максимально 
попрацювали над квітковим 
візуальним оформленням гро-
мади. Так що навесні чекаємо 
у громаді тюльпановий бум.

Знаєте, війна вже навчила 
підлаштовуватися під обста-
вини і діяти навіть максимально 
ефективно у цей непростий час. 
А це є безцінним досвідом на 
майбутнє. Ми розуміємо, що не 
тільки нам важко — хлопцям 
на передовій у рази складніше. 
Тому не скаржимося — рукава 
засукали і працюємо.

Настя ТОПОЛЯ

“Війна вже навчила 
підлаштовуватися 
під обставини і діяти 
навіть максимально 
ефективно у цей 
непростий час. А це 
є безцінним досвідом 
на майбутнє.
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Свою позицію щодо пере-
мовин із рф президент 
Володимир Зеленський 

висловив давно, жорстко 
й однозначно. Коли вони 
й відбудуться, то без путіна. 
Це по-перше. Другий важливий 
момент — Україна не пристане 
на жодні ультиматуми. Умови 
незмінні — рашисти мають 
забратися геть з нашої країни.

НАТО та США теж загово-
рили про можливі перемо-
вини. От тільки інсайдерська 
інформація, що її оприлюд-
нило італійське видання La 
Repubblica, відчутно відрізня-
ється від кремлівської версії. 

Якщо перемовини й будуть, то 
тільки після того, як Україна 
звільнить Херсон. У штаб-квар-
тирі НАТО в Брюсселі вважа-
ють, що битва за Херсон має 
не лише велике стратегічне 
і військове значення, а й полі-
тичне і дипломатичне. Адже 
якщо витіснити російську 
армію з міста, яке вважається 
воротами до Азовського моря 
і Криму, це відкриє реальну 
можливість для початку пер-
ших справжніх переговорів 
з Москвою. США доносять 
до партнерів, що після цієї 
перемоги Україна вестиме 
перемовини з позиції сили. 

Якщо ж розпочати переговори 
зараз, як цього прагне кремль, 
то рашисти просто отримають 
час, аби передихнути, пере-
групуватися і набратися сил.

Насправді перемовини росії 
потрібні, як повітря, тобто 
пауза на декілька місяців. Щоб 
підтягнути мобілізованих, 
докупити іранські ракети та 
дрони, встигнути підняти тех-
ніку зі зберігання. Як зауважив 
радник Офісу президента Олек-
сій Арестович, поки кремль 
ставив ультиматуми, Сили 

оборони України звільнили 
37% території, захопленої 
з 2014 року та 50%, захопленої 
російськими військами з 24 
лютого. «Це не ми не готові 
до переговорів. Це рф не хоче 
переговорів. Кремль хоче 
виконання його умов — зали-
шити за ним усі «завойовані» 
території. Це не переговорна 
позиція. Це ультиматум. Тому 
наш меседж гранично чіт-
кий і ясний: рф пропонує не 
переговори, а ультиматум. Ми 
готові до переговорів — з новим 

російським керівництвом, 
а ультиматум ми звернемо 
трубочкою і засунемо прямо 
до Севастополя, — зауважив 
Арестович. А на закид рашис-
тів відмовитися від ідеї не 
вести переговори з нинішним 
господарем кремля, пояснив, — 
путін — міжнародний військо-
вий злочинець. З такими не 
домовляються. Таких судять. 
До того ж він, швидше за все, 
не доживе до кінця війни (як 
мінімум як політична фігура). 
Навіщо говорити з трупом?»

Минулого тижня промови-
стим жестом щодо підтримки 
України став несподіваний 
і неоголошений візит до Києва 
радника президента США 
з питань національної безпеки 
Джейка Саллівана. Він обговорю-
вав з представниками української 
влади перспективи перемоги 
України у війні з росією та мир-
них перемовин з рф. На спіль-
ному брифінгу після перемовин 
Салліван запевнив, що США не 
зрадять принципу «нічого про 
Україну без України», тож будь-
які перемовини з рф без участі 
Києва неможливі. Навпаки — 
прямим текстом сказав, що росії 
доведеться погодитися зали-
шити всі окуповані території. 
Салліван окремо запевнив, що 
за будь-яких результатів виборів 
у Конгрес США, які відбудуться 
8 листопада, збережеться дво-
партійна підтримка України, що 

дозволить продовжити допомогу 
Україні в опорі агресії рф.

До речі, на спробах посадити 
Київ та Москву за стіл пере-
мовин традиційно паляться 
головні «миротворці світу». 
Перший — все той же невга-
мовний президент Франції Ема-
нуель Макрон, другий — давно 
зашкварений папа Франциск. 
Останнього на минулому тижні 
прорвало промовою про те, що 
жорстокість «не притаманна 
російському народу». У відповідь 
на його слова голова Україн-
ської Греко-католицької Церкви 
подарував понтифіку шматочок 
російської міни, яка пошкодила 
храм в Ірпені. А брати-поляки, 
більшість з яких якраз сповіду-
ють католицьку віру, протро-
лили папу: намалювали портрет 
Франциска, у якого на грудях 
замість хреста — кулон у формі 
рашистської Z-ки.

До нас приїхали NASAMS
Якщо Україна упиратиметься 

й не сяде за стіл перемовин, 
Захід відмовить їй у підтримці — 
цим лякають російські пропа-
гандисти. Проте реалії геть 
зовсім інші. Минулого тижня 
наші захисники отримали дов-
гоочікувані системи NASAMS 
для захисту від ракет і дронів. 
Днями з’явилося відео та 
інформація про те, що Польща 
передає нам 50 новесеньких 
«крабів». А 4 листопада мініс-
терство оборони США оголо-
сило про новий пакет допомоги 
Україні на 400 млн доларів. Він 
включатиме безпілотники та 
танки. Представниця Пентагону 
Сабріна Сінг під час брифінгу 
уточнила, що США оплачують 
ремонт і модернізацію 45 чесь-
ких танків, ще за 45 заплатять 
Нідерланди. Частина танків 
буде в Україні до кінця грудня, 
інші надійдуть у 2023 році. Крім 
того, до пакету увійдуть 250 

бронетранспортерів M1117, 40 
бронекатерів, а також 1,1 тис. 
дронів-камікадзе Phoenix Ghost. 
Кошти також підуть на ремонт 
систем ППО/ПРО Hawk для 
включення в наступні пакети.

Щодо безпілотників, то 
йдеться про так званий 
дрон-камікадзе, баражую-
чий боєприпас. Схожі дрони 
іранського виробництва росія 
використовувала в останні два 
місяці при атаці на інфраструк-
турні об’єкти в нашій країні. 
ЗСУ вже мав успішний досвід 
роботи з американськими дро-
нами, проте вперше йдеться 
про таку потужну поставку, як 
то кажуть в товарних кількос-
тях. Про ці дрони відомо, що 
вони досить великі, можуть 
злітати вертикально та летіти 
в повітрі понад шість годин. 
Фахівці з озброєнь запевня-
ють, що це більш ніж зависо-
кий показник для більшості 

баражуючих боєприпасів. 
Наприклад, для протитанкових 
Switchblade-600 та польського 
Warmate час у повітрі складає 
близько 40 хвилин.

Ще рік тому вітчизняні 
скептики щодо вступу Укра-
їни в НАТО філософськи 
закочували під лоба оче-
нята й менторським тоном 
зауважували, що перехід на 
стандарти НАТО — це дорого 
й довго. А тепер маємо геть 
зовсім іншу думку партнерів. 
Українська армія оперативно 
сумісна з НАТО — таку заяву 
зробила посол Великої Британії 
в Україні Мелінда Сіммонс. 
«Єдине, що зробила ця війна, 
якої ніхто не хотів, — вона 
показала, наскільки українські 
ЗСУ здатні діяти зі стандарт-
ним обладнанням НАТО. Мені 
шкода, що їм довелося пройти 
перевірку в цьому», — сказала 
Сіммонс.

ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ 
ХЕРСОНУ, або 
Все про мирні 
переговори  
за сценарієм 
«дядька Сема»

 

«Нічого про Україну без України»
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З підібганими хвостами: 
Туреччина 9 місяців не пускала 
російські кораблі в Чорне море

У ніч з понеділка на вівто-
рок у порту Астрахані хтось 
знову невдало покурив. Ну як 
невдало: для українців точно 
таке паління  — то чудова 
новина. Бо через традиційно 
не туди кинутий недопалок 
спалахнула пожежа на кора-
блі, що доправив у російський 
порт іранські безпілотники 
в розібраному вигляді. А після 
пожежі навряд чи вдасться 
тепер зібрати до купи підсма-
лені недопалки «мопедів».

Російським кораблям 
минулого тижня взагалі не 
щастило. Цілій ескадрі дове-
лося таки скуштувати облизня. 
Світові ЗМІ повідомили, що 

в Сингапурській протоці були 
зафіксовані ракетний крейсер 
Тихоокеанського флоту рф 
Varyag, великий протичовно-
вий корабель Admiral Tributs 
з характерними літерами Z та 
V на трубах. Ті поверталися 
у порт базування в росії після 
того, як 9 місяців просиділи в 
«консервації» в Середземному 
морі. Кораблі мали пройти 
через Босфор і Дарданелли, 
доєднатися до Чорномор-
ського флоту рф та взяти 
участь у нападі на Україну. 
Проте Туреччина заборонила 
прохід у Чорне море. Тож після 
марного вичікування росіянці 
потягли свої корита додому.

Про витрати на безпеку й «експропріацію» 
стратегічно важливих підприємств

Напевно, що уперше за 
багато років, вітчизняний 
парламент так рано прийняв 
бюджет на наступний рік. Ще 
лише початок листопада, а ми 
вже знаємо, куди у 2023 році буде 
витрачено найбільше коштів. 
«Майже 90% усіх податків та збо-
рів, які сплатять громадяни та 
бізнес наступного року, будуть 
спрямовані урядом на нашу 
армію та безпеку країни. Це реа-
лії бюджету на 2023 рік, що був 
ухвалений минулого тижня», — 
повідомив Прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль.

Зокрема, на Збройні сили 
України та безпеку заплано-
вано виділити 1,1 трлн грн, 
майже 450 млрд грн буде 
спрямовано на соціальні про-
грами та пенсії. Ще 176 млрд 
грн заплановано виділити на 

охорону здоров’я і 156 млрд 
грн — на освіту. «Це 4 головні 
статті видатків. Власні доходи 
держави складуть 1,3 трлн 
грн, а видатки  — 2,6 трлн 
грн. Дефіцит у більш ніж 20% 
ВВП плануємо закрити зав-
дяки підтримці міжнародних 
партнерів, з якими постійно 
ведемо перемовини про нові 
програми фінансування», — 
додав Прем’єр-міністр України.

Несподіваною стала новина 
про те, що акції п’яти страте-
гічно важливих підприємств 
України, котрі знаходилися 
у власності українських олі-
гархів, були примусово від-
чужені у власність держави. 
Таке рішення було прийнято 
на засіданні Ставки Верхов-
ного Головнокомандувача. 
Йдеться про підприємства 

«Укрнафта», «Укртатнафта», 
«Запоріжтрансформатор», 
«АвтоКрАЗ» та «Мотор Січ», 
котрі працюватимуть на воєнні 
потреби країни. Підприємства, 
які й до цього виготовляли 
продукцію та не призупиняли 
свою роботу, отримають більше 
замовлень. Буде також віднов-
лено роботу тих підприємств, 
що донедавна не функціону-
вали. «Такі кроки необхідні для 
нашої держави в умовах війни, 
здійснюються згідно чинних 
законів і допоможуть забез-
печувати нагальні потреби 
нашого сектора оборони. У ці 
важки часи маємо направити 
всі сили задля звільнення 
нашої землі, людей, підтримки 
української армії», — проко-
ментував рішення президент 
Зеленський.

Всі часи — непевні. 
Але це — наші часи!

«Найбільша людська 
помилка, яку я зустрічаю 
в соцмережах — це повість про 
«відкладене життя» через війну. 
Насправді, ми живемо свої 
життя повною мірою. Навіть 
тоді, коли шукаємо дизель-
ний генератор, замість светра 
з оленями на новий рік. Життя 
наше зараз настільки повне 
і повноцінне, що не дай бог ще 
кому… Немає нічого «відкла-
деного», — написав у своєму 
Фейсбуку український блогер 
і політик Віталій Чепінога. — 
Є воно, таке, як є. І треба його 
жити, так, як воно є. Всі часи — 
непевні. Але це — наші часи! 
Наші найкращі, великі часи. 
Не повчаю нікого, боже збав. 
Просто кажу»…

Україна живе й бореться 
на повну. Доки наші захис-
ники й захисниці тримають 
оборону на Донбасі й тиснуть 
ворога на Херсонщині, ми 
в тилу звикаємо до відклю-
чення світла, хоч і вимушених, 
проте романтичних вечерь 
при свічках. Ми підлаштову-
ємо свій робочий графік до 
графіку відключення світла, 
з азартом ув’язуємося у квест 
«скупитися в супермаркеті 
між відбоєм повітряної три-
воги і вимкненням світла». 
На цей український адрена-
ліновий спротив «підсідають» 
й іноземці. Он і британське 
посольство після розмов про 

можливий блекаут у Києві 
вустами своєї очільниці пові-
домило, що не планує ева-
куюватися з Києва та готове 
«змиритися з чималим», щоб 
виконувати свою роботу.

Вітчизняний бізнес швидко 
адаптується до умов життя 
в період енергетичних нега-
раздів. У столиці ресторани 
скоротили меню через три-
валі відключення світла: 
щоб продовжити роботу і не 
лишати персонал без зарплати 
в скрутні часи, почали готу-
вати буквально пару страв на 
відкритому вогні. У громадах 
Полтавщини власники пека-
рень та інших маленьких біз-
несів закуповують генератори, 
аби приватні підприємства 
працювали далі, а земляки 
мали на столі й хліб, і до хліба. 
Велика кременчуцька мережа 
супермаркетів у своїх мага-
зинах по області встановила 
генератори та світлодіодні ліх-
тарі. Це не про рекламу, а про 
те, як з думкою про земляків 
можна навіть у проблемні часи 
створити комфортні умови для 
закупів, коли попри відклю-
чення світла каси працюють, 
продавці відпускають не лише 
поштучний товар і можна 
розплатитися банківською 
карткою. Бо це і є наш спро-
тив мешканцям мокшанських 
боліт, які вгатили ракетами 
по інфраструктурних об’єктах 

й радіють нашому блекауту 
в очікуванні «енергетичного 
бунту». Дзуськи!

До слова, про Кременчук. 
Цього тижня у помешканнях 
наддніпрянського міста нарешті 
стало тепло. За чотири місяці 
замість зруйнованої ТЕЦ 
запустили кілька модернізо-
ваних квартальних котелень 
у різних мікрорайонах Кремен-
чука. У котельнях встановлено 
сучасне європейське облад-
нання. Тепло подає обласне 
комунальне підприємство «Пол-
таватеплоенерго», на балансі 
якого й знаходяться котельні.

«Ворог прицільно бив 
по Кременчуцькій ТЕЦ, 

щоб зробити життя містян 
нестерпним. Не дочекалися. 
Наша держава піклується про 
своїх людей. Держава, область 
і місто мали чіткий план, як 
забезпечити кременчужан 
теплом, й успішно його реа-
лізували, — написав у своєму 
телеграм-каналі голова ОВА 
Дмитро Лунін. — Щиро вдяч-
ний усім, хто працював над 
вирішенням цього питання. 
Керівництву Офісу Президента 
та вже ексглаві Мінрегіону 
Олексію Чернишову, його 
заступниці Наталії Хоцянів-
ській, народним депутатам 
Юрію Шаповалову, Олег 
Кулінічу й Олексію Мовчану. 

Вдячний і депутатському кор-
пусу Кременчука та міському 
голові Віталію Малецькому, 
а також депутатам Полтавської 
облради, її голові Олександру 
Біленькому та голові комісії 
облради з питань ЖКГ Сер-
гію Бєлашову. Дякую і в.о. 
гендиректора обласного КП 
«Полтаватеплоенерго» Василю 
Воротинцеву, його заступнику 
Ігорю Процаю, а також попе-
редньому керівнику підпри-
ємства Олександру Олексенку. 
Саме такі речі відрізняють нас 
від наших ворогів — усі укра-
їнці об’єднуються у важкі часи 
і долають разом проблеми».

Тож життя триває, не відкла-
даємо його через війну. Цьому 
б дуже зрадів наш ворог, та не 
дочекається. Ми стоїмо надій-
ним тилом нашим захисникам: 
живемо, працюємо, надихає-
мося кожним днем, долаємо 
випробування і донатимо на 
перемогу найліпших коти-
ків із ЗСУ.

Настя ТОПОЛЯ

 

Україна живе й бореться на повну.  
Доки наші захисники й захисниці 
тримають оборону на Донбасі й тиснуть 
ворога на Херсонщині, ми в тилу звикаємо 
до відключення світла, хоч і вимушених, 
проте романтичних вечерь при свічках.
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Віталій КУЛИК: «Версію 
про вторгнення з боку білорусі 
не треба скидати з вагів»
На сторінках нашого 

щотижневика знайо-
мимо вас із ще одним 

цікавим гостем радіопро-
грами Олександра Біленького 
«Вінілосховище».

Ним став політолог, дирек-
тор Центру досліджень 
проблем громадянського 
суспільства Віталій Кулик.

В ефірі ведучий та його 
гість зокрема обговорили 
припущення про те, чи буде 
вторгнення білорусі означати 
завершення режиму лука-
шенка та чи говоритимуть 
про капітуляцію росії після 
відходу путіна?

О. Біленький: Слава Укра-
їні! Радий бачити і дякую, що 
маєте можливість доєднатися 
до нашого етеру.

В. Кулик: Героям слава!

О. Біленький: Я маю до 
вас декілька питань, так би 
мовити, гарячих. В одному 
з етерів Ви скзали, що росія — 
на порозі до повного перетво-
рення на чорну діру. Що це 
означає і на вашу думку, яка 
доля чекає цю недокраїну най-
ближчим часом?

В. Кулик: Ми говорили про 
кілька сценаріїв. Один із них 
це так званий каскадний роз-
пад, коли досягається точка 
суперкрихкості і росія почи-
нає розвалюватися на шматки. 
При цьому це відбувається 
не планомірно, а шляхом 
бунту та погрому. Коли вони 
розколюються не на суб’єкти 
федерації, а на певні терито-
рії, які можуть контролювати 
вортлорди  — це приватні 
компанії, приватні військові 
групи інтересів. Наприклад 
та сама Якутія може не лише 
відійти від росії, а розпастися 
на окремі незалежні держави, 
які будуть контролюватися 
окремими «командирами 

стрілковими» або корпораці-
ями типу роснафти, газпрому 
тощо. А інший сценарій, про 
який ми говорили з нашими 
колегами — це тоді, коли росія 
перетворюється на чорну діру 
або болото. Тобто москва 
виникла з болота і в болото 
має повернутися. Це болото 
буде токсичним, і росія буде 
падати сама в себе. Вона не 
лише піде з територій, які 
вона анексувала, загарбала 
чи купувала, а буде фактично 
«складатися» стосовно від-
мирання функцій держави. 
Це коли Захід буде пере-
даний певним військовим 
компаніям типу вагнерів, 
коли соціальні зобов’язання 

держави практично будуть 
відкинуті і держава від них 
відмовиться, коли зникне 
єдиний центр емісії грошей, 
коли це було скажімо під час 
розпаду російської імперії 
на початку ХХ століття. І все 
це буде супроводжуватися 
постійним громадянським 
конфліктом, боротьбою 
різних територій за те, щоб 
бути спадкоємцем «великої 
росії». І ніхто з них ним не 
стане. Оскільки довго терпіти 
хаос на території Євразії не 
захоче навіть Китай, не те що 
Світ. Протягом цього періоду 
перетворення росії на чорну 
діру, в неї будуть втягуватися 
всі навколо. Відповідно це 

пов’язано не лише з питанням 
еміграції, біженців з території 
глобального громадянського 
конфлікту. Це пов’язано із 
можливим захопленням ядер-
ної тактичної зброї, голодом, 
епідеміями, що може загро-
жувати людству. Тому чорна 
діра — це найгірший сценарій 
для росії і для людства. І це 
ставить певні запитання перед 
тим, які є інструменти не 
лише запобігти, а втрутитися 
і управляти цим можли-
вим хаосом.

О. Біленький: Що сто-
совно того чи точно росія 
розпадеться…

В. Кулик: Так, я вважаю 
що це обов’язково станеться. 
І більшість мої колег теж вва-
жають, що почавши війну 
проти України путін ув’язався 
в історію, яка дуже схожа 
з тим, що росія вже проходила 
в свої певні періоди. Мова про 
Миколу І і Кримську війну, 
це Микола ІІ, це радянський 
союз і умовно Афганістан. Це 
те, що фактично призвели до 
колапсування державності 
і якщо не трансформації 
режиму то  — до розпаду 
самої державності. Історія 
не лінійна, вона не повторю-
ється до дрібниць, але має 
циклічність і закономірності. 
І зараз якраз росія входить 
в цей етап існування як росій-
ська імперія, як радянський 
союз. Є багато ознак того, 
що відбувається завмирання 
режиму. Зокрема це зниження 
інте ресу народу до інформації 
та пропагандистських про-
грам. Тобто у кільканадцять 
разів зменшилися перегляди 
шоу соловйова і те саме сто-
сується симонян. Це свідчить 
про те, що опора режиму втра-
тила інтерес до пропаганди. 
Людям перестає бути цікава 
історія з війною, до того поки 
війна не прийшла в їхню квар-
тиру. Тут вже і починаються 
історії про протести.

О. Біленький:  Зараз 
з приводу протестних акцій 
найбільш рішуче виглядає 
Дагестан. Іран не можна мабуть 
прирівнювати, бо там протести 
викликані вбивством дівчини, 
яка пішла проти режиму. А от 
на росії можуть бути такі рухи, 
коли немає яскравого лідера? 
Звідки може виникнути цей 
супротив? Це еліти зроблять 
чи якісь компанії чи це відбу-
деться, коли помре путін?

В. Кулик: Як на мене, ніякої 
революції в росії очікувати 
не варто. Крім того, порівню-
вання росії з Іраном немає 
місця. Бо в Ірані є традиція 
вуличного протесту, коли 
захоплювалися адмінбудівлі, 
відбувалися погроми поліції, 
вбивства, захоплення кварта-
лів. Це складний конгломерат 
різних інтересів: груп цивіль-
них, військових, релігійних. 
І між ними завжди точиться 
боротьба при тому, що це 
авторитаризм. У москві нато-
мість цього нема взагалі. Там 
є персоналістська диктатура 

і башні (групи) лише зараз 
проявляють фрондування 
одне з одним, навіть не путін. 
З часом вони почнуть прояв-
ляти фрондування стосовно 
путіна, але революції в росії 
не буде. Я не вірю навіть 
в переворот. Я вірю в бунт, 
який почнеться з тригера. 
Це можуть бути проблеми 
з хлібом на далекому сході, 
продовження облав на чоло-
віків в москві або повстання 
в одній із республік. Це може 
бути будь-який несподіваний 
тригер. Це може бути дріб’яз-
кова подія, яка призведе до 
невідворотніх наслідків, 
коли держава вже не зможе 
справлятися з напругою, яка 
накопичилася.

О. Біленький: А може бути 
сакральна жертва?

В. Кулик: Звісно, під час 
якоїсь акції протесту чи 
пікету може бути вбито якусь 
невідому особу. Чи може тра-
питися несподівана смерть 
самого Путіна. Це може бути 
спроба приборкати одного 
з генералів, репресії проти 
воєнкомів. Тобто що завгодно. 
Суть у тому, що нині цей 
мовчазний народ накопичує 
агресію. То фактично дзвінка 
пустота путінського режиму 
вдариться лобом, і тоді поч-
неться розвал.

О. Біленький: Якщо поди-
витися на північ, туди, де зна-
ходиться республіка білорусь. 
Голова їхньої МЗС заявив, що 
країна вводить режим контр-
терористичної операції через 
загрозу сусідніх країн. На нас 
натякають. Який ваш прогноз, 
чи буде напад з білорусі? Що 
взагалі може зупинити лука-
шенка від участі у війні?

В. Кулик: Загроза завжди 
існує, попри те що білоруська 
армія складає 60 тисяч і може 
піти в Україну 15-тисячним 
складом. Це не є критичним 
для ЗСУ. Навіть присутність 
20-тисячного російського 
корпусу, який має посилити 
угрупування, не є істотною 
загрозою. Але саме вторгнення 
для відтягування уваги, живої 
сили і уваги ЗСУ від півдня 
і сходу є можливим. Цю вер-
сію не треба скидати з вагів. 
Але всі західні партнери як 
один говорять, що лукашенко 
боїться в’язуватися в цю вій-
ськову авантюру. І зараз, якщо 
це відбудеться знову, це буде 
означати закінчення режиму 
лукашенка. Він це розуміє 
і намагається балансувати 
і піти від цієї відповідальності. 
Якщо ж таке станеться, то Укра-
їна зможе перенести бойові 
дії на територію білорусі. І це 
буде виправдано.

О. Біленький: Так, розумі-
ємо, що тоді це буде нетри-
віальний кінець лукашенка. 
Я вам щиро дякую за це ефір 
і за вашу авторитетну думку! 
Сподіваюся, що розпад росії 
все ж не за горами!

Юлія ГРІНЧЕНКО
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ЗНАЙ НАШИХ

Ірина ТКАЧУК: «Ми знаходимося в Решетилівці, 
а всі результати огляду буквально за лічені 
хвилини вже уважно вивчають іспанські лікарі»

За ці вісім місяців пов-
номасштабної війни 
в українців багато 

на що відкрилися очі. 
В гарному розумінні цього 
слова. Як виявилося, не так 
все сумно в рідному домі 
й українській галузі охорони 
здоров’я зокрема. Бо то тільки 
на перший погляд здається, 
що за сусідським парканом 
трава зеленіша, а медицина 
краща  — у європейського 
сусіда. В умовах війни наші 
лікарі тримають потужний 
медичний фронт, ще й при 
цьому впроваджують сучасні 
технології лікування, освоюють 
краще іноземне обладнання. 
Як то кажуть, не було б щастя, 
та нещастя допомогло. 
Сучасне медичне обладнання 
в Україну зараз привозять бла-
годійники, волонтери. Ось і в 
рідній Решетилівці в Центрі 
первинної медико-санітар-
ної допомоги нині тестують 
телемедичний бокс Homedoctor. 
Це обладнання Полтавщина 
отримала від команди іспан-
ських волонтерів платформи 
Help to Ukraine, а в нашій гро-
маді за тестування відповідає 
сімейний лікар Ірина Ткачук.

Як доня реалізувала 
татову заповітну мрію

Ірі долею судилося не 
просто стати лікарем, а ще 
й реалізувати дитячу мрію 
власного татка: той юнаком 
мріяв пов’язати своє життя 
саме з медициною. Проте 
доля мала на чоловіка власні 
плани: вступити до медичного 
інституту йому не поталанило, 
натомість пан Олександр став 
фаховим агрономом. А от 
доня  — сімейним лікарем. 
Допомагати людям вона мріяла 
з дитинства, у школі серйозно 
захопилася біологією. Так що 
вибір професії був більш ніж 
очевидним. Коли вступала до 
медичного вишу в Полтаві, Іра 
обрала для себе саме загальну 
практику — сімейну медицину. 
Інтернатуру під час навчання 
проходила у рідній Решети-
лівці, в Центрі ПМСД, сюди 
ж, у чудовий дружній колек-
тив, повернулася працювати 
й після успішного завершення 
навчання.

На запитання, чому обрала 
саме сімейну медицину, Ірина 
Ткачук зауважує, що її прива-
блює мультифункціональність 
її спеціальності, коли фахівець 
повинен мати знання зі всіх 
напрямків медицини. «Чим 
робота сімейного лікаря від-
різняється від інших медичних 
спеціальностей? Вона охоплює 
всі галузі, нехай і потрошку. 
Сімейний лікар — як регулю-
вальний механізм у єдиній 

медичній системі. Регулює 
пацієнтів, кого куди скеру-
вати, до якого лікаря, вузького 
спеціаліста направити на кон-
сультацію чи на більш спеці-
алізоване лікування. Певною 
мірою навіть підштовхнути 
пацієнта, направити його енер-
гію, якщо хочете, у правильне 
русло — наприклад, подбати 
про власне здоров’я, обрати 
здоровий спосіб життя», — 
зауважує лікарка.

Нині у пані Ірини — майже 
2100 декларованих паці-
єнтів. Серед них і дітки від 
народження, і дорослі. Лікар 
зауважує, що до освоєння 
нових технологій та методів 
лікування й консультування 
підштовхує саме життя. За 
попередні два ковідні роки 
й нинішній воєнний рік для 
лікарки вже стали звичними 
консультації по телефону. 
Хоча ситуації бувають різні, 
як і люди. Одним зручніше 
завітати до амбулаторії 
й зустрітися зі своїм сімейним 
лікарем, інші віддають пере-
вагу спілкуванню по телефону 
чи відеозв’язку. Пані Ірина 
зауважує, що все залежить ще 
й від того, де зараз перебувають 
її пацієнти. Так, нинішнього 
року невід’ємною частиною 
медичної практики Ірини Тка-
чук став супровід пацієнтів 
за кордоном. У перші місяці 
війни на отій першій панічній 
хвилі, коли було невідомо, де 
зупиниться ворог і куди він 
дійде, чимало земляків у страху 
їхали світ за очі — спочатку 

на Захід країни, а потім і за 
кордон. Чимало з них й досі 
лишається у безпечній Європі, 
проте продовжують тримати 
зв’язок зі своїм сімейним ліка-
рем у Решетилівці.

Діагноз — за хвилини. 
Усе — завдяки 
телемедицині

Власне, для решетилівських 
сімейних лікарів не в новину 
бути першовідкривачами на 
шляху реформування галузі 
й прикладом для наслідування 
колегами у питанні впрова-
дження новітніх технологій. 
У травні минулого року з цього 
приводу Решетилівку навід-
ував тодішній голова ОДА 
Олег Синєгубов. На прикладі 
Центру ПМСД журналістам 
з обласних видань розповідали 
й демонстрували, як можна 
успішно впроваджувати досяг-
нення телемедицини у роботу 
сімейних лікарів окремо взятої 
прогресивної громади й не 
менш прогресивних лікарів. 
Тоді це був пілотний проект, від 
якого деякі громади просто від-
мовилися, оскільки вони мали 
розкошелитися на закупівлю 
телемедичних комплексів. 
Власне, обладнання купували 
коштом державної субвенції, 
проте й громада мала виді-
лити певний відсоток грошей 
із власного бюджету на умовах 
співфінансування. Наша міська 
влада на здоров’ї своїх співгро-
мадян вирішила не економити, 

тож ще рік тому в громаді вже 
працювали 7 телемедичних 
систем. 3 них три були вста-
новлені у Центрі первинної 
медико-санітарної допомоги. 
Завдяки телемедицині реше-
тилівські сімейні лікарі могли 
дистанційно передати дані 
пацієнтів вузьким спеціаліс-
там із обласної лікарні, опе-
ративно встановити діагноз 
і проконсультуватися, щоб при-
значити ефективне лікування.

«Телемедицина дає мож-
ливість дистанційно прокон-
сультувати будь-якого пацієнта 
з пульмонологом, дермато-
логом, або ж відправити дані 
терапевту, — коментувала тоді 
Ірина Ткачук. — Для прикладу, 
пацієнт приходить на прийом, 
скаржитися на задишку чи 
тривалий кашель. Підклю-
чаємо спірометр, пацієнт 
в нього дихає, всю інформа-
цію зчитує планшет, а далі ці 
дані через комп’ютер і єдину 
електронну медично-інформа-
ційну систему ми передаємо 
в Полтавську обласну лікарню. 
А вже там пульмонолог дає 
заключення. За допомогою 
таких технологій пришвидшу-
ється встановлення діагнозу, 
покращується якість лікування. 
Тож пацієнту не потрібно спе-
ціально їхати до обласного 
медичного закладу в Полтаву, 
чекати своєї черги. Необхідну 
консультацію він отримує на 
місці, в Решетилівці».

Про іспанський 
Homedoctor, 
або коли навіть 
ворожі ракети 
не зупинять 
технологічний поступ

У складний воєнний 
рік медичні технології 
у Решетилівському центрі 
ПМСД зробили ще один крок 
уперед — нині мешканці гро-
мади можуть отримати кон-
сультацію та рекомендації щодо 
лікування від … іспанських 
сімейних лікарів. А все — зав-
дяки сучасному обладнанню 
з промовистою назвою 
Homedoctor, тобто «домашній 
лікар». Влітку декілька таких 
телемедичних боксів до України 
привезли волонтери з команди 
іспанської платформи Help to 
Ukraine. Це обладнання дозво-
ляє лікарю дистанційно прове-
сти консультацію, а пацієнту 
самостійно зробити базове 
обстеження —виміряти тем-
пературу, тиск, сатурацію, 
зробити електрокардіограму, 

дослідження вух, горла, носа, 
шкіри. Homedoctor успішно 
зарекомендував себе в Іспанії 
під час пандемії коронавірусу, 
цим обладнанням користу-
ються понад 70 тисяч тамтеш-
ніх родин.

Полтавщина отримала два 
телемедичні бокси, протесту-
вати їх довірили сімейним ліка-
рям у Диканьці й Решетилівці. 
Ірина Ткачук, котра вже мала 
досвід роботи із телемедич-
ними технологіями, влітку, 
перед початком тестувань, 
пройшла додаткове навчання. 
Сам проект у Центрі ПМСД 
запрацював із 1 жовтня.

«Homedoctor — це мініробот, 
багатофункціональний прилад. 
За його допомогою ми можемо 
консультуватися із сімейними 
лікарями, котрі знаходяться 
в Іспанії. Вони надають кон-
сультації та рекомендації тяжко 
хворим та пацієнтам із хроніч-
ними хворобами, — розповідає 
пані Ірина. — Завдяки цим 
технологіям на обстеження 
одного пацієнта витрачаємо 
до 20 хвилин. Консультація 
проводиться за попереднім 
записом, реєстрація — з 15.00 
до 16.40. Як реагують наші паці-
єнти? Всі трішки шоковані, до 
чого дійшла техніка: ми зна-
ходимося в Решетилівці, а всі 
результати огляду буквально 
за лічені хвилини вже уважно 
вивчають іспанські лікарі. 
А так, звісно, всі дуже задо-
волені. Єдине, що техніка не 
працює, коли вимикають світло 
і консультації з іспанськими 
спеціалістами неможливо про-
вести за відсутності інтернету. 
Без інтернету життя завми-
рає — ні система не працює, 
ні робот. Навіть ті самі аналізи 
без світла не зробиш».

Та попри ці труднощі реше-
тилівські лікарі продовжують 
дбати про здоров’я своїх паці-
єнтів і впроваджувати новітні 
технології. Тим більше, що для 
Центру ПМСД міська влада 
має придбати більш потужне 
генераторне обладнання. 
А це — енергонезалежність 
та безперебійне живлення 
для медичного закладу. Так 
що навіть ворожі ракети не 
зупинять технології, час яких 
настав. Розповідаючи про тес-
тування Homedoctor’у, Ірина 
Ткачук зауважує, що таке облад-
нання стало б у великій нагоді 
пацієнтам у деокупованих 
населених пунктах, де немає 
лікарів та належної медичної 
допомоги. Та найбільше  — 
в окупованих ворогом містах 
і селах, де лікарям часом дово-
диться потай надавати медичні 
послуги своїм землякам, ризи-
куючи власним життям.

«От тому тимчасове від-
ключення світла в наших реа-
ліях — це не така вже й біда. 
Це життя, — додає Ірина Тка-
чук. — Головне, щоб швидше 
закінчилася війна і тоді будемо 
наздоганяти все згаяне через 
обмеження. Тож віримо в нашу 
Перемогу. Ця віра не полишає, 
вона тримає й додає сил».

Настя ТОПОЛЯ
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ОГОЛОШЕННЯ
ПРИВАТНІ  
ОГОЛОШЕННЯ

Тел. (050) 675-07-36

КУПОН ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ОГОЛОШЕННЯ
Текст оголошення

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

РешетилівщинаUA

НЕРУХОМІСТЬ
 ■ Продається  хата в центрі 

міста Решетилівка, 14 сотих 
землі, по вул. Щасливій,80; 
два подвір’я, 70 кв.м. 
Звертатися в м-н «Дари 
ланів». Тел. 095-127-28-56

С/Г ПРОДУКЦІЯ
 ■ Продам гарбуз-диню.  

Тел. 099-238-03-00
 ■ Продам чорноплідну 

горобину (ліки від високого 
тиску), 1 літр свіжої 60 грн, 
сушеної - 70 грн.  
Тел. 066-80-94-578

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

 ■ Продам сіно в квадратних 
тюках. тел. 096-310-54-23

ЖИВНІСТЬ
 ■ Подарую собача (дівчинка). 

Тел. 066-941-87-83
 ■ 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

РІЗНЕ
 ■ Куплю електродвигун 

(можна неробочий), редуктор. 
Тел. 063-84-99-340

 ■ Продам труби бурові діам. 
130 мм, товщина стінки 1 см. 
Тел. 050-405-32-65

 ■ Продам подрібнювач зерна, 
буряка, трави, електродвигун, 
кукурудзолущилку, редуктор, 
насос водяний, компресор. 
Тел. 095-914-64-97

 ■ 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
В зв’язку зі змінами в роботі УкрПошти, 
інформуємо :
Пересувне відділення вестиме прийом 
громадян кожної середи з 10.35 до 14.40 
в адміністративному приміщенні  
старостату с.Нова Михайлівка .
Кожної суботи в приміщенні будинку 
культури с. Потеряйки з 10.30 до 12.00.
Людям з особливими потребами поштові 
послуги надаватимуться на дому.

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

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
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ПОРАДИ

СТРАВА ТИЖНЯ

Курячі гомілки KFC 
в паніровці

Інгредієнти: 7 курячих 
гомілок, 300 г кукурудзяних 
пластівців без цукру, 4 яйця, 
100 г борошна, 50 г копченої 
паприки, 3 ст. л. соняшникової 
олії, сіль та перець до смаку.

Розігрійте духовку до 
180 градусів. Перекладіть 
7 курячих гомілок в миску, 
додайте 50 г копченої 
паприки, сіль та чорний 
мелений перець до смаку. 
Влийте 3 ст. л. соняшникової 
олії та добре перемішайте, 
щоб прянощі рівномірно 
розподілилися. 

Підготуйте паніровку. 
Відріжте два шматки перга-
ментного паперу. Викладіть 
один на стіл, висипте 300 
г кукурудзяних пластівців, 
накрийте другим і розкачайте 
качалкою, перетворюючи їх 
у крихти. Потім пересипте 
в тарілку. В іншу ємність 
вбийте 4 яйця та добре 
збийте виделкою. Ще в одну 

всипте 100 г пшеничного 
борошна.

Тепер беріть курячу гомілку 
і обвалюйте по черзі спочатку 
в борошні, потім в яйці, 
а після в кукурудзяних плас-
тівцях. Важливо, щоб остан-
ній шар паніровки рівномірно 
розподілився по всій гомілці 
та не було «порожніх» місць. 
Запаніруйте таким чином 
й інші гомілки. Викладіть 
їх на деко, застелене перга-
ментом. Ставте запікатися 
на 30–40 хвилин за темпера-
тури 180 градусів. Паніровка 
повинна стати твердою та 
трішки підрум’янитися. 
Дістаньте золотаву смакоту 
з духовки, перекладіть на 
тарілку та одразу подавайте 
до столу з улюбленими соу-
сами. Зволікати тут не варто, 
та й не втримаєтесь. А якщо 
щось залишиться, то беріть 
корисні курячі гомілки як 
в KFC як перекус в офіс та 
давайте дітям в школу. 

Нехай буде світло: що вмикнути, 
коли вимкнули електрику

Сьогоднішня ситуація 
з електроенергією зму-
шує українців шукати 

альтернативні джерела 
світла. Найпопулярнішими 
залишаються звичайні свічки 
та ліхтарики. Проте існують 
також і спеціальні лампи, які 
здатні працювати без електро-
енергії та давати українцям 
бажане освітлення.

Такі прилади бувають кіль-
кох типів:

освітлювальні пристрої, що 
працюють на батарейках;

світлодіодні лампи на акуму-
ляторах або сонячних батареях;

лампи-ліхтарі з автономним 
живленням;

олійні лампи.
Головна їх відмінність — 

тип енергії, що живить 
роботу лампи.

Пристрої, 
що працюють 
на батарейках

Це переважно настільні 
лампи. Вони стануть ідеальним 
варіантом для студентів або 
людей, які працюють вдома 
за компʼютером.

Такі лампи зможуть осві-
тити одну кімнату, тому 
сидіти в темряві вам точно 
не доведеться. Під час купівлі 
звертайте увагу на тип 
батарейок.

Віддавайте перевагу моде-
лям, які розраховані на АА 
та ААА — це найпоширеніші 
та найдешевші елементи 
живлення, інші батарейки 
зазвичай менш доступні. Їх 
ціна коливається від 200 грн 
до 1 700 грн.

Олійна лампа
Їх також називають каганець 

(мигунець) — світильник, що 
працює на основі згорання олії 
або лою (топлений жир рога-
тої худоби). Таким способом 
освітлення користувались ще 
наші бабусі.

Зробити таку лампу можна 
самостійно, або купити вже 
готову. Виготовити її легко — 
в баночку чи тарілку залива-
ється олія, туди опускається 
ґніт. Другий кінець ґнота, 
закріплений над олією, підпа-
люється, і олія, піднімаючись 
по ґноту, горить.

Щоб олійна лампа була 
більш безпечною для викори-
стання в оселі, на неї одягають 
спеціальний плафон. Саме 
він і захищає від відкритого 
полумʼя.

Виготовити таку лампу 
самот ужки  — доволі 
бюджетно, а от придбати вже 
готову може бути дорого. Ста-
ровинні олійні лампи можуть 
коштувати кілька тисяч гри-
вень, оскільки вважаються 
раритетом.

Світлодіодні лампи
Своєю чергою світлодіодні 

лампи з акумуляторами мають 
одну з найбільших переваг — 
поки така лампа вкручена 
в звичайний цоколь, захова-
ний в її корпусі акумулятор 
накопичує заряд.

Щойно світло вимикається, 
лампа починає працювати від 
акумулятора. Світлодіодні 
лампи можуть працювати 
без електрики від 3 до 6 год, 
з огляду на модель та ємність 
акумулятора.

Крім того, така лампа може 
слугувати звичайним ліхтари-
ком, якщо її викрутити з цоколя 
і взяти з собою.

Подібний принцип роботи 
і у світильнику на сонячній 
батареї. Його робота залежить 
від акумулятора, що накопичує 
сонячну енергію вдень і віддає 
її вночі у вигляді електрич-
ного струму.

До того ж струму від 
сонячної батареї вистачає 
на заряджання смартфонів, 
смарт-годинників чи інших 
девайсів. Для того, щоб отри-
мати автономне джерело 
світла на сонячній батареї, 
вам знадобляться — LED-лампа 
із вбудованим акумулятором 
та USB-роз’ємом, USB-кабель та 
сонячна батарея з кріпленням. 
Вартість лампи на сонячній 
батареї від 100 до 700 грн, 
LED-лампочка із вбудованим 
акумулятором вам обійдеться 
від 200 до 500 грн.

Лампи-ліхтарі
Такі світильники переважно 

використовують туристи. Біль-
шість ламп-ліхтариків можуть 
працювати як від акумуляторів, 
так і від батарейок у звичному 
форматі АА або ААА.

Вони підходять для освіт-
лення вуличної території, 
проте в квартирі чи будинку 
їх теж можна використати. 
Коштують вони від 450 до 
1 500 грн. Ціна залежатиме 
від моделі та типу лампи. 
При купівлі звертайте увагу 
на потужність, ємність аку-
мулятора та принцип роботи 
ліхтаря.

Олександр СТЕПАНЕНКО

Вибираємо термобілизну
Із настанням холодів кожен 

із нас думає про утеплення 
не тільки своїх будинків, але 

й себе самого. Іноді здається, 
що скільки б одягу не надів, 
його все мало і тіло мерзне. 
Чудова альтернатива — тер-
мобілизна, оскільки вона 
допомагає зберегти тепло.

Чим термобілизна відрізня-
ється від звичайної? Вона має 
декілька переваг:

Плетіння. Саме завдяки 
особливому плетінню термобі-
лизна зберігає тепло, оскільки 
утворюється спеціальний пові-
тряний прошарок.

Виведення зайвої вологи 
з тіла. Завдяки нагріванню між 
тілом і синтетичною тканиною 
повітря проходить крізь негі-
гроскопічний матеріал. Таким 
чином зайва волога, піт йде, 
а шкіра залишається сухою. 
Особливо актуально для тих, 
хто веде активний спосіб життя.

З б е р е ж е н н я  т е п л а 
і виведення вологи одно-
часно. Такою функцією наді-
лена гібридна термобілизна, 
оскільки володіє варіантом 
двошарового одягу. Перший 

шар — синтетичний — виво-
дить вологу, другий — вовня-
ний чи бавовняний — вбирає 
її та зберігає тепло.

Важливо знати, що одягати 
термобілизну тільки з бавовни 
чи вовни не можна, оскільки 
вони лише вберуть вологу і тіло 
буде вологим, що призведе до 
того, що ви замерзнете.

Настя ТОПОЛЯ
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КАЛЕЙДОСКОП
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Гороскоп
на тиждень

(14.15 — 20.11)

a
Овен. Сприятливим буде звернення до 
державних інстанцій, ви зможете вирі-
шити важливе питання на вашу користь. 

Ви охоче берете на себе нові обов’язки, зобов’я-
зання, тренуєте самодисципліну, і рішення 
з’являються, коли ви працюєте.

b
Телець. Ви досліджуєте свій потен-
ціал і маєте можливість знайти нові 
способи його вираження. Ви плавно 

і швидко просуваєтеся в розвитку свого бізнесу, 
знаходячи необхідну підтримку і допомогу.

c
Близнюки. Це конструктивний тиж-
день з більш реалістичним поглядом 
на речі, що полегшує виконання ваших 

планів. Ви вирішуєте важке завдання; у вас 
є необхідна строгість і наполегливість. Ви 
впевнені в собі і приймаєте мудрі рішення.

d
Рак. Відмовтеся від прагнення до 
контролю, будь то на роботі або 
в сім’ї. Новизна в поєднанні зі сприй-

нятливістю дає обіцянки, які слід виконувати. 
Що, якби ви відкинули свій прагматизм 
і дозволили життю йти своїм шляхом? 

e
Лев. Ви плекаєте страхи свого дитин-
ства і чините опір і проектуєте на інших 
те, що вас просять змінити внутрішньо. 

Ваше бачення життя занадто похмуре і може 
призвести до розчарування. Завдання полягає 
в тому, щоб взяти на себе відповідальність.

f
Діва. Деякі ваші бажання можуть 
здійснитися цього тижня, тому що вам 
пощастило. Ви демонстративні у всьому, 

що робите, а ваші творіння особливо впадають 
в очі, так що нудьгувати на цьому тижні вам 
не доведеться.

g
Терези. Ви вивчаєте нові методи 
ведення справ або заводите корисні зна-
йомства. Це можливість збалансувати 

свої фінанси в довгостроковій перспективі 
і безпеку, одночасно підвищуючи свої мате-
ріальні устремління на одну або дві ступені,

h
Скорпіон. У відносинах з оточуючими 
може панувати атмосфера нервозності. 
Злість через те, що справи йдуть не 

так, може погіршити ситуацію. Зробивши 
крок назад і дистанціювавшись, ви вирішите 
тільки на користь.

i
Стрілець. Ви впроваджуєте довгостро-
кові стратегії, які забезпечують вашу 
підтримку. Не пропустіть свій шанс, 

тому що у вас є все необхідне для того, щоб 
взятися за справу і пожинати заслужені лаври. 
Недоброзичливці можуть плести інтриги.

j
Козеріг. Це хороший час, щоб приве-
сти свої фінанси в порядок і зробити 
розумні прогнози щодо ваших грошей 

і любові. Хороша підготовка в цих сферах 
необхідна для успіху ваших довгострокових 
проектів.

k
Водолій. Не розраховуйте скористатися 
захоплюючими можливостями. Вам сер-
йозно не вистачає ясності, щоб приймати 

розумні рішення цього тижня. Відкладіть важ-
ливі зустрічі, які змусять вас бути відвертими.

l
Риби. Будьте обережні, щоб при 
всьому при цьому не втекти від прак-
тичної реальності. Ідеалізація може 

змусити вас втратити опору. Ключ до вашого 
успіху полягає лише в одному: у вашій великій 
майстерності.
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Відповіді

з №44

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
— Наташо, твій тато дуже 

сміливий. У нього є медаль 
«За відвагу»! А мій боягуз.

— Чому?
— Бо він боїться спати 

один у темряві, тож коли 
мами немає вдома, він іде 
спати до сусідки!

***
— Галю, а чому ти нано-

сиш макіяж? Ти і без того 
гарно виглядаєш!

— Та я і без плаття теж 
гарно виглядаю, але ж ношу.

***
Живу заможно — можу 

собі дозволити викинути 
качан від капусти,а іноді 
і два верхніх листки.

***
Якщо жінка чоловікові 

каже: «Ти тільки не пере-
живай» — то переживати 
вже пізно!

***
Я така стара,що пам’я-

таю, як в магазині решту 
давали сірниками!

***
— Скільки часу тобі 

потрібно, щоб у тебе покра-
щився настрій?

— Та до чого тут час? Тут 
гроші потрібні.

***
Розмова двох подруг:
— Я собі на зиму 

купила колготки дуже 
теплі,500 ден.

— 500 ден — це вже не 
колготки, а валянки!

***
Оголошення на сайті 

знайомств: «Заведу пра-
ведного, симпатичного 
чоловіка в блуд».

***
Лише зранку стає ясно, 

що оті три години вночі 
в телефоні були зайві.

***
Є люди, які несуть в собі 

щастя. Коли ці люди поруч, 
все ніби стає яскравим 

і барвистим. Але моя дру-
жина їх називає алкашами!

***
Ніщо так не зміцнює 

стосунки, як круїзний тур, 
куплений за півроку напе-
ред за спільні гроші.

***
6-річний син запи-

тує маму:
— Мамо, а коли діти 

виростають, вони живуть 
окремо від батьків?

— Так, синочку, окремо. 
Подумав трохи:
— А ти куди підеш жити?

***
— Пане, якщо ви назвете 

мені дуже вагому причину, 
по якій ви перевищили 
швидкість, причому таку 
причину, якої я раніше не 
чув, я вас відпущу.

— Рік тому моя дружина 
втекла з поліцейським. 
Коли я побачив, що ви 
мене наздоганяєте, то 
подумав, що ви хочете її 
мені повернути.

— На все добре, пане!

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