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«За ці вихідні ми наплакали 
другий Дніпро» — так у соцмережах 
описували реакцію українців на 
звільнення з-під російської окупації 
Херсону. І це були сльози радості 
й щастя, бо в єдиний обласний 
центр, який рашистам вдалося 
окупувати з моменту початку 
повномасштабного вторгнення, 
11 листопада знову поверну-
лися жовто-блакитні прапори, 
а містяни зі сльозами на очах на 
головній площі Херсону — площі 

Свободи  — скандували «ЗСУ» 
і співали гімн України.

Минулих вихідних звільнення 
Херсону святкували не лише 
в самому місті — цей справді істо-
ричний день відзначала вся країна. 
У столиці на Майдані Незалежності 
зібралося кількасот херсонців, 
котрі вимушені були на початку 
вторгнення втікати з рідних домі-
вок, рятуватися в Києві від ворога, 
що захопив їхнє місто. Окрім того, 
українці влаштували справжній 

флешмоб у соцмережах, постячи 
світлини із херсонськими кавунами 
і зізнаючись у любові Херсону і, 
звісно ж, ЗСУ. Детальніше про те, 
як звільняли кавунову столицю 
України і як херсонці зустрічали 
ЗСУ, як драпали рашисти і що 
вкрали із Херсону, та як світ реа-
гував на звільнення міста, котре 
військові експерти називають 
воротами до Криму, детальніше 
читайте на 6-ій сторінці нашого 
видання.
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У центральній лікарні 
провели донорський день

На базі КНП «Решетилівська 
центральна лікарня» минулого 
четверга був організований 
донорський день. У здачі крові 
взяли участь понад 50 жителів 
нашої громади.

Забір провела виїзна 
бригада Полтавської облас-
ної станції переливання 
крові. Традиційно найбільш 
активними донорами були 
медики — від них здали свою 
кров 21 людина», — повідомили 
у центральній лікарні.

Також кров здали ще 37 
мешканців населених пунктів 
Решетилівської громади.

В середньому забір прово-
дили по 350–400 грамів крові 
з однієї людини.

Серед донорів були грома-
дяни, які вперше здавали кров, 
і ті, хто виконують цю місію 
постійно. Адміністрація цен-
тральної лікарні вдячна всім, 
хто долучився до цієї потріб-
ної справи, адже компонентів 
крові постійно потребують 
післяопераційні військові ЗСУ 
та інші хворі.

Директор КНП «Решетилів-
ська центральна лікарня» Юрій 
Черкун розповів, що це вже 
традиційна практика для мед-
закладу, тож через певний час 
медики докладуть зусилля, щоб 
знову організувати донорський 
забір крові у нашій громаді.

Юлія ГРІНЧЕНКО

За повідомленням Нацполі-
ції, у період із 7 по 14 листопада 
у Решетилівський громаді заре-
єстрували 55 повідомлень про 
кримінальні правопорушення 
та інші події. Із них 9 внесено 
до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ознаками кри-
мінальних правопорушень. 
Нагадуємо номери телефонів, 
за якими Ви маєте можливість 
повідомляти інформацію щодо 
місця перебування зниклих 
людей, а також відомі Вам 

обставини вчинення злочи-
нів або порушення публічного 
порядку: (05363) 2-50-72 ( чер-
гова частина Решетилівського 
ВП) або 102.

Як повідомляє Решетилівська 
служба порятунку, протягом 
тижня в громаді зареєстру-
вали одну надзвичайну подію. 
8 листопада в селі Нова Михай-
лівка сталася пожежа у житловому 
будинку. Ймовірна причина 
загоряння — необережність під 
час куріння власника будинку. 

Радіо «ReLIFE FM» 
тепер у форматі 
мобільного додатку

Для прихильників місце-
вого мовника є чудова новина. 
Радіо «ReLIFE FM» додано до 
мобільного застосунку «All 
Radio UA  — онлайн радіо». 
У цьому додатку для Андроїд 
знаходиться більш ніж 140 
топ-радіостанцій, серед яких 
тепер і ФМ-ка, що звучить на 
хвилі 91.1.

Завантажити «ReLIFE FM» 
на «All Radio UA» можна за 
посиланням: http://surl.li/dpmre. 
Встановивши собі на телефон 
цей додаток, ви матимете 
змогу слухати ефіри місцевої 
станції онлайн.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Показники захворюваності на COVID-19 
в області стабілізувалися, проте жителям 
громади рекомендують вакцинуватися

У листопаді на Полтавщині 
спостерігається позитивна тен-
денція до зменшення випадків 
захворювання на COVID-19. 
Про це на нараді в начальника 
облвійськадміністрації повідо-
мив директор Департаменту 
охорони здоров’я Віктор Лисак. 
Водночас показник захворю-
ваності на Полтавщині все 
ще досить великий на тлі 
загальнодержавного. Нині від 
ковіду лікуються 2444 хворих. 
Жоден пацієнт не потребує 
підключення до апаратів ШВЛ. 
Лікарняні заклади повністю 
забезпечені необхідним медич-
ним обладнанням, а також 
лікарськими, дезінфікуючими, 
противірусними засобами.

За минулий тиждень на Пол-
тавщині виявили 503 нових 
випадків захворювання на 
COVID-19. У більшості громад 
області реєструють все менше 
хворих на коронавірус, але 

у Кременчуці, Горішніх Плав-
нях, Полтаві та Пирятині все 
ще фіксують велику кількість 
випадків зараження. Із початку 
епідемічного підйому в області 
не припинялася робота 
з вакцинації від COVID-інфекції.

Решетилівський Центр 
ПМСД проводить постійну 
вакцинацію для всіх бажаючих. 
Нещодавно Решетилівський 
Центр первинної медико-са-
нітарної допомоги повідомив, 
що заклад отримав вакцину 
проти коронавірусу 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.

Нагадаємо, що другий місяць 
поспіль у Решетилівській гро-
маді запроваджено масковий 
режим. Це рішення прийняли 
через зростання кількості інфі-
кувань на території Решетилів-
щини, а також у зв’язку із тим, 
що в осінній час загострюється 
поширення інфекційних хво-
роб. За весь період моніторингу 
хвороби COVID-19 захворіло 
понад дві з половиною тисячі 
мешканців громади.

Віта ШАФОРОСТ

Військові отримали допомогу від Решетилівщини
У неділю, 13 листопада, 

волонтери доправили на 
Харківщину чергову партію 
гуманітарної допомоги, яку 
зібрали жителі нашої громади. 
Окрім продуктів харчування, 
домашньої випічки, солодо-
щів, волонтери зібрали кілька 
десятків окопних свічок, які 
в холодну пору року є вкрай 
важливими на передовій та 
допомагають захисникам не 
лише зігрітися, а й заварити 
чай, просушити одяг тощо.

Також нещодавно волон-
тери придбали для хлопців- 
військових на Чернігівський 

напрямок перелік необхідних 
речей. Зокрема, бензопилку, 
електросушилки, фонарики, 
газові примуси. Все це було при-
дбано на кошти, які передали 
учні Покровського навчального 
закладу. Окрім цього, завдяки 
коштам, які були надані учнями 
6 класу і учнями 8-А класу Покров-
ської школи, а також жителями 
села Малий Бакай, для одного 
з спецпідрозділів було придбано 
комплектуючі до автомобілів — 
домкрат, запобіжники, компре-
сори, ключі до авто та трос.

Михайло ЧУБ

Працівники культури отримали нагороди 
та вітання з нагоди професійного свята

Напередодні Всеукраїн-
ського дня працівників куль-
тури та майстрів народного 
мистецтва у Полтавській 
обласній філармонії відбулися 
урочистості з нагоди профе-
сійного свята.

Під час урочистостей голова 
Полтавської ОВА Дмитро Лунін 
та заступник голови Полтав-
ської обласної ради Олександр 
Лемешко нагородили почес-
ними відзнаками обласної 
ради та обласної військової 
адміністрації працівників 
культури та майстрів народ-
ного мистецтва. Насамкінець 
відбувся концерт творчих 
колективів області.

Серед нагороджених є зокрема 
і митці з Решетилівки. Це 
керівник Всеукраїнського цен-
тру вишивки і килимарства 
Надія Вакуленко та заслуже-
ний майстер народної твор-
чості Євген Пілюгін. Вони 

удостоєні Почесних грамот 
Полтавської обласної військової 
адміністрації.

До того ж, з нагоди про-
фесійного свята грамотами 
Решетилівської міської ради 
нагороджено колективи Всеу-
країнського центру вишивки 
і килимарства, Решетилівського 
міського будинку культури, 
а також творчі колектив Мико-
лаївського СБК, Шамраївського 

СБК, Паненківського СБК. Також 
грамоти за наполегливу працю, 
збереження і примноження 
духовних надбань від міської 
ради отримали працівники 
бібліотечної сфери громади, 
викладачі ДШМ, працівники 
і художні керівники ЦКД «Обе-
ріг» та аматори сільських закла-
дів культури.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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Коротко про головне
Президент вніс 
законопроект 
про продовження 
воєнного стану

Президент України вніс 
у Верховну Раду законо-
проекти про продовження 
воєнного стану в країні та про-
довження строку проведення 
загальної мобілізації. Його 
приймуть на найближчому 
засіданні. З високою долею 
ймовірності, воєнний стан 
буде знову продовжено на 
90 днів: тобто до 19 лютого 
2023 року.

Українські чоловіки 
більше не зможуть 
виїжджати за кордон 
за довідкою МСЕК

Кабмін виключив довідку 
МСЕК (медико-санітарної екс-
пертизи) із переліку докумен-
тів, які дозволяють українцям 
безперешкодно перетинати 
кордон. Це означає українські 
чоловіки більше не зможуть 
виїжджати за кордон за довід-
кою про інвалідність.

Дорожні служби 
Полтавщини 
готуються до зими

Я к  п о в і д о м и л и 
в Полтавській ОВА, вже 
визначили підрядні органі-
зації, які утримуватимуть 
місцеві автошляхи. Облаш-
тували 24 виробничі бази та 
32 майданчики для зберігання 
проти ожеледних матеріалів 
і стоянки для відстою тран-
спорту. Також в області підго-
тували 225 одиниць техніки, 
яку залучатимуть під час очи-
щення автодоріг від снігових 
заметів. У наявності Агентства 
місцевих доріг Полтавської 
області — 22 520 тонн проти-
ожеледних матеріалів. Це 75% 
від запланованого.

«Укрнафту», «Мотор 
Січ», «АвтоКрАЗ» 
та «Запоріж-
трансформатор» 
націоналізували

Нацкомісія з цінних 
паперів та фондового ринку 
ухвалила рішення про забез-
печення примусового відчу-
ження у власність держави 
акцій стратегічно важливих 
підприємств, «Укрнафта», 
«Мотор Січ», «АвтоКрАЗ» та 
«Запоріжтрансформатор» 
пов’язаних із Костянти-
ном Жеваго, Ігорем Коло-
мойським, В’ячеславом 

Богуслаєвим та Костянтином 
Григоришиним.

Представники 
Решетилівського 
художнього ліцею — 
президентські 
стипендіати

Відповідно до Указу Прези-
дента України, стипендії для 
молодих майстрів народного 
мистецтва на 2022 рік здобули: 
Катерина Власова — майстер 
кераміки, викладач професій-
но-теоретичної підготовки 
Решетилівського художнього 
професійного ліцею та Аліна 
Скрипаль — випускниця 2022 
року Решетилівського худож-
нього професійного ліцею, 
майстер художньої вишивки.

Фермерські 
господарства 
Полтавщини 
отримали рукави для 
зберігання зерна

Спеціальні рукави для 
зберігання 13 фермерським 
господарствам надала ФАО — 
Продовольча та сільського-
сподарська організація ООН.

Загалом більше 1 700 рукавів 
буде розподілено між 113 фер-
мерськими господарствами 
нашого регіону.

«Укрпошта» 
анонсувала випуск 
нової поштової 
марки: «Херсон —  
це Україна!»

Основним елементом 
марки буде частина кавуна, де 
зображені сюжети, які супро-
воджували тимчасову оку-
пацію міста: мирні мітинги, 
будівлі у вогні. Насіння кавуна 
зображено у вигляді ракет.

Марка вийде тиражем у 150 
тисяч екземплярів. Про старт 
продажу в «Укрпошті» пообі-
цяли повідомити пізніше.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Проект «Вінілосховище» та Олександр Біленький 
презентували першу в Україні аудіобібліотеку 
для школярів

Голова Полтавської облас-
ної ради Олександр Біленький 
заснував аудіохрестоматію 
з творами шкільної та позаш-
кільної програми для школярів. 
Унікальний для Полтавщини 
проект презентували до Дня 
працівників культури і Дня 
української мови та писемності. 
Твори, що відповідають про-
грамі Нової Української школи, 
озвучили професійні диктори — 
актори Полтавського театру 
імені М. В. Гоголя  — Ольга 
Чернявська та Богдан Черняв-
ський, звукорежисура — Олег 
Писаренко. Плейлист доступ-
ний для прослуховування на 
Youtube-каналі «Вінілосховище». 

Ініціатор створення проекту, 
голова Полтавської облради 
Олександр Біленький відзначив 
важливість розширювати освітні 
можливості для школярів:

«Зараз освіта як ніколи потре-
бує уваги. Схожа ситуація вже 
була в історії. Під час Другої 
світової прем’єр Британії Чер-
чилль відмовився скорочувати 
видатки на освіту та культуру, 
мовляв: «А за що ми тоді взагалі 
воюємо?». Ми зараз у схожій 

ситуації. Завдяки ЗСУ наші діти 
продовжують навчатися. Попри 
постійні тривоги, віялові відклю-
чення світла, освітній процес 
триває, і ми намагаємося його 
урізноманітнити та зробити 
доступнішим. Тепер школярам 
необов’язково мати при собі 
підручник із літератури — твори 
доступні в інтернеті. Їх можна 
слухати онлайн чи офлайн, коли 
немає світла», — прокоментував 
Олександр Біленький. 

Він розповів, що нині у мережі 
YouTubе будуть розміщені твори 
для 5 класу, на днях уся програма 
буде доступна для прослухову-
вання як онлайн, так і офлайн. 
Далі будуть записувати твори для 
старших класів. Також невдовзі 
на каналі з’являться твори укра-
їнської та світової класики, 

позапрограмова фантастика та 
пригодницькі романи. 

Автори проекту висловлюють 
подяку літературним консультан-
там — Вірі Мелешко, кандидатці 
філологічних наук, доцентові, 
завідувачці кафедри української 
літератури Полтавського націо-
нального педагогічного універси-
тету імені В. Г. Короленка. Ользі 
Коваленко, завідувачці відділу роз-
витку суспільних, гуманітарних 
та мистецьких дисциплін Полтав-
ської академії неперервної освіти 
ім. М. В. Остроградського. Віктору 
Разживіну, доцентові кафедри 
української мови та літератури 
Державного вищого навчального 
закладу «Донбаський державний 
педагогічний університет». 

Віта ШАФОРОСТ

Понад 500 переселенців отримали чергову 
допомогу від благодійної організації

У Решетилівці 9 та 10 листо-
пада в чергове організували 
видачу гуманітарної допомоги 
від благодійної організації 
«Світло надії».

Я к  п о і н ф о р м у в а л и 
у волонтерському центрі, виму-
шені переселенці нашої громади 
отримали понад 500 пакунків 
із продуктами харчування. 
Кожен набір був розрахований 
на 1 родину, яка складається не 
менше ніж з двох осіб.

Зокрема, пакунок від БО 
«Світло надії» був сформова-
ний з рису, кількох упаковок 
макаронних виробів, консервів, 
соняшникової олії та бобових. 
Загальна вага гуманітарної 
допомоги — понад 12 кг.

У Решетилівській міській 
раді пояснили, що таке рішення 
благодійної організації зумов-
лено тим, що сформованого 
продовольчого пакунка одній 
людині вистачить значно на 

довше ніж сім’ї з двох і більше 
людей. Таким чином, одинокі 
громадяни з числа ВПО, які не 
отримали гуманітарну допо-
могу у листопаді, отримають 
її в грудні.

При отриманні потрібно 
мати оригінали документів, 
що посвідчують особу, або елек-
трон ні документи в додатку 
Дія, а також довідку ВПО.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У Решетилівській філії І ступеня встановили 
систему автоматичної пожежної сигналізації

Щороку Решетилівська 
міська рада проводить активну 
роботу для приведення 
у відповідні норми пожежних 
сигналізацій закладів соці-
альної сфери громади. Задля 
цього минулоріч міська рада 
замовила проектування сис-
тем автоматичної пожежної 
сигналізації та оповіщення 
для навчальних та виховних 
закладів громади. Цього тижня 
черговий навчальний заклад 
обладнали системою автома-
тичної пожежної сигналізації.

«14 листопада було завер-
шено роботи по встановленню 
системи автоматичної пожеж-
ної сигналізації та оповіщення 
в Решетилівській філії І ступеня 
ОЗ «Решетилівський ліцей ім. 
І. Л. Олійника». Процес облаш-
тування тривав два тижні, 

включно з канікулярним. 
Роботи проведено за дер-
жавні цільові кошти. Завдяки 
злагодженій співпраці всіх 
ланок філія тепер має сучасне 
обладнання, яке діятиме в разі 
небезпеки та попереджува-
тиме про це дітей та персонал 
закладу», — зазначає керівник 
Решетилівської громади Оксана 
Дядюнова.

Нагадаємо, що раніше за 
сприяння Решетилівської 

міської ради протипожеж-
ною системою обладнані такі 
навчальні заклади: Шевчен-
ківський заклад загальної 
середньої освіти, Остап’єв-
ський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 
Опорний заклад «Решети-
лівський ліцей імені І. Л. Олій-
ника» та Малобакайський 
заклад дошкільної освіти 
ясла-садок «Теремок».

Михайло ЧУБ
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Решетилівські пауерліфтери вибороли 
призові місця на змаганнях у Полтаві

Минулих вихідних у Полтаві 
проходив Кубок Полтавської 
області з класичного пауер-
ліфтингу та класичного жиму 
лежачи. Участь у змаганнях 
взяло близько сотні спортсме-
нів. Вихованці Решетилівської 
дитячо-юнацької спортивної 
школи також змагалися за 
перемогу.

Команда наших пауер-
ліфтерів «Resh Power» вибо-
роли «золото» та «бронзу» 
у змаганнях. Зокрема, чем-
піонкою завершила змагання 
дебютантка Олександра Шаш-
кова. Спортсменка виборола 
одразу два перших місця 
у категорії до 57 кг. Досвід-
чена спортсменка Софія Кребс 

здобула «золото» і «бронзу» 
в категорії до 63 кг. Нікіта 
Зінченко виборов бронзу 
в категорії до 74 кг.

Юні спортсмени займаються 
у секції пауерліфтингу під 
керівництвом досвідченого 
тренера Тетяни Зубрицької.

Віктор БІЛОКІНЬ

У Решетилівці відкриють 
виставку до Дня волонтера

Кожного року, 5 грудня, 
в усьому світі відзначають 
Міжнародний день волон-
терів, заснований Генераль-
ною Асамблеєю Організації 
Об’єднаних Націй в 1985 році. 
Волонтерство закладене 
в генетичному коді українців — 
саме ці небайдужі та активні 

люди допомагають із усіх сил 
Збройним силам України, 
переселенцям, родинам, що 
опинилися у скрутних життє-
вих обставинах, важкохворим 
дітям та дорослим.

З нагоди Дня волонтера, 
у Решетилівці, у ЦКД «Оберіг» 
буде відкрито виставку-огляд 

творців добра, де будуть пред-
ставлені вироби, створені 
руками небайдужих жителів 
Решетилівської громади, 
заради спільної перемоги над 
окупантом.

«Шановні волонтери, запро-
шуємо вас взяти участь у цьому 
заході і заздалегідь сконтак-
тувати з нами за номером 
телефону — 095-572-39-98», — 
йдеться у повідомленні.

Віта ШАФОРОСТ

КП «Покровський комунгосп» 
виробляє та продає щепу 
для населення

Комунальне підприємство 
«Покровський комунгосп» 
займається переробленням 
гілля дерев на альтернативне 
екологічне паливо. Працівники 
підприємства хмиз та обрізки 
з дерев подрібнюють у щепу, 
а потім її використовують для 
виробництва теплової енергії. 
Таким чином підприємство не 
лише прибирає територію, а й 
заробляє кошти.

«Шановні жителі нашої 
громади! Нагадуємо, що КП 
«Покровський комунгосп» 
проводить реалізацію щепи за 
ціною 295 грн/м3. Самовивіз або 
доставка 11 грн/км. За додатко-
вою інформацією звертайтесь 
за телефоном — 095 420 7441», — 
йдеться у повідомленні.

Працівники КП «Покров-
ський комунгосп» турбуються 
і про вчасно вивезені відходи 
із населених пунктів нашої 
громади. Для цієї роботи 
підприємство має розробле-
ний графік збору непотребу 
у населення, завдяки цьому 
побутові відходити вивозять 
регулярно та попереджують 
виникнення стихійних сміт-
тєзвалищ у громаді.

У вівторок, 8 листопада, 
вивезли побутові відходи 
у селищі Покровське по 

вулицях: Освітянська, Зоряна, 
Елеваторна, Робітнича, Світан-
кова, Зелена, Миру, Шевченка, 
Грушевського та провулках 
Фруктовий і Чураївни. Цього 
ж дня провели збір сміття і у 
Федіївській громаді.

У середу, 9 листопада, кому-
нальники зібрали тверді побу-
тові відходи у Кукобівському 
старостаті. А також у селі 
Покровське по вулицях: Кали-
нова, Полтавський шлях, 
Гоголя, Степова, Привокзальна 
та провулку Садовий.

У четвер, 10 листопада, 
здійснили вивіз сміття села 
Піщане, сіл Новомихайлів-
ської громади та села Кривки. 
Цього ж дня у селі Покровське 
зібрали по вулицях: Молодіжна, 
Чкалова, 23 вересня, Широка, 
Мічуріна, Центральна, Трав-
нева, Пушкіна, та провулках 
Вишневий, Кооперативний, 
Шкільний.

У п’ятницю, 11 листопада, 
вивезли ТПВ по вулиці Заліз-
нична у селі Покровське, а також 
у селах Шкурупії та Голуби. Під-
приємство звертається до усіх 
мешканців громади та закликає 
укладати договори на збір та 
вивіз побутових відходів.

Михайло ЧУБ

Решетилівські орієнтувальники здобули 
перемоги на обласному чемпіонаті

12–13 листопада обласна 
федерація спортивного орієн-
тування організувала і провела 
відкритий командний чемпі-
онат Полтавської області зі 
спортивного орієнтування. 
Перший змагальний день 
відбувся в Полтаві, а другий 
провели у Решетилівці. Участь 
у змаганнях взяли понад пів-
тори сотні учасників. Загалом 
було 17 команд з Полтавської, 
Харківської, Донецької, 
Луганської, Кіровоградської, 
Запорізької областей, а також 
з міста Дніпра. Учасники зма-
гались у дитячих, юнацьких, 
ветеранських, аматорських та 
елітній групах. Індивідуальний 
залік спортсменів рахувався 
по сумі двох змагальних днів, 
де вираховувався коефіціент 
відставання від лідера.

Команда Решетилівки скла-
далась з 18 спортсменів. Наго-
роди за підсумками змагань 
вибороли Діана Рябова (ж12, 
100 балів), Віталіна Нижник 
(ж14, 170 балів), Андрій Гре-
бенюк (ч14, 178 балів), Назар 
Кобилинський (ч16, 130 балів), 

Вячеслав Валенко (ч21А, 175 
балів), Катерина Мосієнко 
(ж14, 200 балів). Також на 
подовженій дистанції третім 
став Артьом Бережецький, 
який вклався в час і виконав 
ІІІ розряд.

Окремо, поза заліком, 
в групах для найменших дітей 
з супроводом, призові місця 
завоювали Євген Одод (9 років) 
та Меланія Мосієнко (7 років).

В групі для дорослих новач-
ків наважились спробувати 
свої сили учасники недавніх 
змагань серед депутатів та 

чиновників — Леся Пустяк та 
Валентина Приходько. Вален-
тині Приходько по сумі двох 
днів вдалось вибороти «срібло» 
на змаганнях.

У командному заліку наша 
команда посіла п’яте місце, 
набравши 1218 балів (із 1400 
можливих).

Решетилівський центр 
туризму висловлює вдячність 
Решетилівському відділу освіти 
за підтримку та наданий 
транспорт.

Віктор БІЛОКІНЬ

Для виготовлення окопних 
свічок закупили парафін

Решетилівський волон-
терський центр придбав 50 
кілограмів парафіну для виго-
товленння окопних свічок на 
передову. Кошти на матеріал 
зібрали учні та колектив 
Решетилівської філії І ступеня 
Опорного закладу «Решетилів-
ський ліцей імені І.Л.Олійника 
Решетилівської міської ради», 
а також жителі сіл Пащенки та 
Яценки. Загалом благодійники 

пожертвували на закупку пара-
фіну понад 14 тисяч гривень.

«12000 гривень отримали від 
Решетилівської філії І ступеня — 
11200 передали централізовано 
від усієї школи і 800 грн окремо 
передали через батьківський 
комітет 3-Г класу. Кошти були 
зібрані під час благодійної акції, 
яка проходила у школі. 2213 гри-
вень зібрали жителі сіл Пащенки 
та Яценки. Ми закупили 50 кг 

парафіну та розділили їх між 
дівчатами, які займаються 
виготовленням окопних свічок. 
Також придбали протизастудні 
та знеболюючі ліки», — пові-
домляють у Решетилівському 
волонтерському центрі.

Нагадаємо, що на території 
Решетилівщини працює кілька 
пунктів, де небайдужі жителі 
громади гуртуються та виго-
товляють окопні свічки. Окопні 
свічки виготовляють уже не пер-
ший місяць, тож сотні готових 
виробів уже направили на фронт.

Віта ШАФОРОСТ

Для військового із Решетилівщини 
збирають кошти на тепловізор

Олексій Антоненко із села 
Шилівка Решетилівської гро-
мади боронить нашу країну на 
Донеччині з березня місяця. 
Щоб вчасно виявляти ворога 
в темну добу, Олексію та побра-
тимам із 110 бригади необхід-
ний тепловізор з далекоміром 
(модель INFIRAY FL25R). При-
дбати прилад можна за 85362 
гривень. Наразі для закриття 
потреби не вистачає понад 17 
тисяч гривень.

«Хочу подякувати від 
щирого серця всім, хто 
долучився до збору коштів 
на тепловізор для 110 бри-
гади, де несе службу мій 

чоловік з побратимами на 
передовій. Разом ми зібрали 
значну суму. В черговий раз 
звертаюсь до всіх небайду-
жих за допомогою. Прошу 
всіх небайдужих допомогти 
дозбирати необхідну суму. Хто 
має можливість чи бажання 
задонатити — задонатьте», — 
зазначає дружина Олексія 
Антоненко.

Номер картки для 
благодійного внеску: 
5168757429065586 — Заливча 
Людмила Миколаївна (мама 
Олексія).

Михайло ЧУБ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Андрій РОМАНОВ: «Якщо представники бізнесу прагнуть отримати грант, 
міська влада підтримує й допомагає подати проєкт у тісній колаборації»

При слові «воєнна еконо-
міка» у багатьох в пам’яті 
зринають кадри архівної 

відеохроніки Другої світової. Там, 
де жінки на заводі у три зміни 
виготовляють кулі та снаряди 
для фронту, де хліб — по картках. 
Такою Україну, певно, й ворог 
хотів бачити. Та у вільній країні 
воєнна економіка — це бізнес, що 
не призупиняє роботу, евакую-
ється в безпечні тилові області, 
проте продовжує працювати, 
допомагаючи донатами армії та 
наближаючи перемогу. Та й народ 
у нас такий, що навіть у темні 
часи бачить нові можливості, 
а тому попри війну прості укра-
їнці ризикують і започатковують 
власну справу, а великі компа-
нії та мережі мчать у звільнені 
населені пункти, аби повернути 
туди цивілізацію — продукти 
на полиці супермаркетів, воду, 
тепло, зв’язок, банківські послуги. 
Про «вікна можливостей» для 
економіки у воєнний час, вну-
трішньо переміщений бізнес 
і проектну специфіку ми гово-
рили з начальником відділу 
економічного розвитку, торгівлі 
та залучення інвестицій викон-
кому Решетилівської міської 
ради Андрієм Романовим.

— Андрію Леонідовичу, чим 
займається ваш відділ, коли 
економіка працює в режимі 
воєнного стану?

А.Р.: По-перше, ніхто не відмі-
няв місцеві програми, виконання 
яких заплановане на цей рік. 
Виконавці програм звертаються 
до міської ради з проханням 
про додаткове фінансування. 
Ми ці запити переглядаємо, 
узгоджуємо бажане із заплано-
ваним, корегуємо відповідно 
до фінансових можливостей 
громади. По-друге, так само 
ніхто не відміняв План соці-
ально-економічного розвитку. 
Наприкінці жовтня міський 
голова Оксана Дядюнова під-
писала розпорядження щодо 
збору інформації про виконання 
цього плану на поточний 2022 
рік. До 16 листопада відділ отри-
мав всю належну інформацію, 
має узагальнити її і на одній із 
найближчих сесій міської ради 
подати проект рішення про стан 
виконання Плану соцекономроз-
витку. Воєнний час справді не 
дає сильно розгулятися, проте 
деякі галузі економіки добре 
працювали і в цей непростий 
рік. План наступного 2023-го 
будемо розробляти на підставі 
того, що вдалося зробити, або 
ж не зробити у цьому році. 
Частина заходів із нинішнього 
року перейде у наступний, або 
повністю, або частково. По-третє, 
ми відновили роботу над Стра-
тегією розвитку Решетилівської 
міської громади, розрахованої 
до 2027 року. Останнє засідання 
щодо її розробки відбулося 
9 лютого. Після початку пов-
номасштабного вторгнення 
роботу над документом було 
призупинено. Проте на початку 

позаминулого тижня ми спілку-
валися з експертом: пан Денис 
Абрамов порадив додати до 
Стратегії блок, що стосується 
внутрішньо переміщених осіб, та 
блок, де йтиметься про наслідки 
для економіки та втрати для 
бюджету громади через війну.

— Ви згадали про ВПО. Нині 
цей статус фактично стосується 
не лише людей, а й бізнесу, 
котрий змушений був пере-
їздити із областей, де велися 
активні бойові дії, в тил. Чи 
є такий у Решетилівській гро-
маді? І яку допомогу надає міська 
влада таким підприємцям?

А.Р.: Як і до війни, так і нині, 
основним видом діяльності 
нашого відділу був пошук гран-
тових можливостей, зовнішнього 
фінансування чи пільгового 
кредитування для бізнесу. Ми 
підставляємо плече не лише 
місцевим підприємцям, а й 
бізнесу, який переїхав у нашу 
громаду із територій, тимчасово 
окупованих чи тих, де ведуться 
бойові дії. У межах законодавства 
допомагаємо знайти додаткові 
кошти, підтримати тих, хто 
прагне взяти участь у конкурсах 
чи подати заявку на гранти. Не 

лише наш відділ, увесь виконком 
на чолі з міським головою Окса-
ною Дядюновою виконує одне 
завдання — підтримати бізнес, 
який приїхав до нас, аби він 
пустив коріння в нашій громаді, 
працював тут, створював нові 
робочі місця. Таких підпри-
ємств у нас три. Одне з них, для 
прикладу, садове товариство 
«Мрія» з села Адамівка Донецької 
області, котре відкрило в нас 
свій філіал. Підприємство пере-
робляє фрукти, овочі та ягоди, 
переважно виготовляють соки.

— І це тепер вже фактично 
місцевий бізнес?

А.Р.: Так, садове товариство 
зареєструвало дочірнє підпри-
ємство у Решетилівській гро-
маді місяць тому. Ми допомогли 
«Мрії» подати заявку на конкурс 
міні-грантів «Курс на незалеж-
ність». Цей проект організовано 
завдяки співпраці українського 
бізнесу та німецького банку роз-
витку, разом із агрохолдингом 
«Астарта-Київ» та DEG конкурс 
фінансують шість грантонадава-
чів. Загалом програма передбачає 
експрес-навчання щодо підприєм-
ницької діяльності у воєнний час, 
підготовку бізнес-планів та роботу 
з інвесторами. Після навчання 
відбудеться захист бізнес-проєктів. 
Результати конкурсу стануть 
відомі наприкінці листопада, 
приз для переможця — 250 тисяч 
гривень на розвиток бізнесу. Тобто 
автори кращих ідей отримають 
гранти, аби придбати необхідне 
для свого бізнесу. «Мрія» увійшла 
до шорт-листа із семи номінантів. 
У конкурсному відборі брали 
участь претенденти із шести 
областей — окрім ФОПів, заявки 
могли подати приватні компанії, 
комунальні підприємства, сімейні 
ферми, фермерські господарства, 
тощо. Коли говорив зі своїми 
колегами з інших громад про цей 
конкурс, був неприємно здивова-
ний: хтось взагалі не знав про цей 
конкурс, а ті, що чули про нього, 
свою неучасть аргументували тим, 
що вони, мовляв, виконком, чому 
повинні напружуватися за бізнес 
і допомагати йому. Дивна позиція, 
бо наша команда дотримується 
якраз іншої думки: міська влада 
і бізнес — партнери, котрі працю-
ють задля розвитку громади. Тому 
наш відділ уважно відстежує всю 
інформацію щодо грантів та кон-
курсів, ми постійно розсилаємо 
нашій бізнес-сфері інформацію 
про участь у грантових програмах. 
Хтось потім телефонував і дякував, 
бо подалися на участь. Інші від-
мовлялися — немає часу. Хтось 
хотів потрапити у каталог експор-
терів — ми задали вектор руху та 
поділилися потрібними контак-
тами. Інших цікавить інформація 
щодо участі у виставках, бо бізнесу 
потрібна промоція, аби заводити 
більше контактів, шукати нових 
замовників чи постачальників.

— Голова обласної ради 
Олександр Біленький днями 
повідомляв у соцмережах, що 
полтавські сільгоспвиробники 
отримали від європейських 
партнерів рукави для зберігання 
зерна. Чи хтось із аграріїв гро-
мади подавав заявки в МінАПК?

А.Р.: Напрямок агровиробни-
цтва фактично не наша царина, 
проте ми надаємо посильну допо-
могу й сільгоспвиробникам. І про 
можливість отримати рукави для 
зберігання зерна запитували два 
фермери. Уже бачив такі рукави 
в нашій громаді: в районі Хоружів 
тамтешній агровиробник якраз 
розмістив їх у полі.

— Тобто представник 
агробізнесу також стежать за 
пропозиціями та грантовими 
можливостями, що відкрива-
ються у воєнний час?

А.Р.: Ті, хто зацікавлений 
у додаткових коштах, не чека-
ють, поки пройде маркетинговий 
рік, тримають руку на пульсі чи 
звертаються до нас. Ми пропону-
ємо зареєструватися на зручній 
платформі для підтримки сіль-
госпвиробників — у Державному 
аграрному реєстрі. А там уже 
можна буде отримати дотації, 
наприклад, якщо ви займаєтеся 
тваринництвом, чи дотацію 
на один гектар оброблюваної 
землі або ж промоції для влас-
ного експорту. Ще один зручний 

і помічний додаток — Бізнес. Дія. 
Там є окремий блок «Гранти». 
Щоправда, не всім представни-
кам бізнесу підходять грантові 
програми. Адже у багатьох з них 
передбачені обов’язкові вимоги, 
яких грантонадавачі вимагають 
жорстко дотримуватися. Напри-
клад, створити певну кількість 
робочих місць для соціально враз-
ливих верств — одиноких жінок 
з дітьми, багатодітних родин, 
членів родин загиблих військових, 
людей з інвалідністю тощо. Не всі 
погоджуються. Інші йдуть на такі 
умови, бо збираються розвивати 
власний бізнес. Беруть на роботу 
тих же ВПО — за них держава 
нараховує відшкодування так, 
що власник бізнесу сплачує лише 
зарплату без нарахувань. З іншого 
боку, не всі готові працювати 
прозоро, адже ти маєш надати 
відкритий доступ до проекту, що 
фінансується за грантові кошти. 
Грантонадавачі можуть будь-якої 
миті приїхати з перевіркою, запро-
сити на підприємство пресу. Та 
якщо представники місцевого 

бізнесу погоджуються на такі умови 
й прагнуть отримати грант, міська 
влада підтримує й допомагає 
подати проєкт у тісній колаборації.

— А для самої громади, 
зважаючи на непростий рік, 
проектні можливості збіль-
шилися чи навпаки?

А.Р.: На жаль, з позиції викон-
кому та міської ради проектні 
можливості зменшилися. Це 
пов’язано зі змінами до Постанови 
Кабміну № 590 про діяльність 
казначейства в особливий період, 
що регулює порядок проплат. 
Кошти, що стосуються будівниц-
тва, проходять дуже повільно і з 
великими складнощами. Лише 
місяць тому нарешті пройшли 
проплати по актах виконаних 
робіт за вже виготовлену про-
ектно-кошторисну документа-
цію. Її, до слова, виготовили 
до початку повномасштабного 
вторгнення, а кошти оце тільки 
дійшли до виконавця — висіла 
кредиторська заборгованість. 
Так що великі будівельні проекти 
зараз немає сенсу розпочинати 
і фінансувати сенсу теж немає — 
казна не пропустить кошти. Зараз 
дають кошти на навчання, для 
бізнесу, для розробки документів, 
впровадження певних техноло-
гій — але йдеться про новостворені 
громади. Щоправда, 2023 рік може 
стати роком можливостей. Бо 
кошти на будівництво та нові про-
екти передбачено у державному 
бюджеті, Мінрегіоном, ДФРР, 
Надзвичайною кредитною про-
грамою відновлення України, 
Програмою відновлення України, 
і профільними субвенціями на 
галузі освіті та медицини. Але 
якщо триватиме війна, то все 
буде сумно. Ось ми цього року 
Шкільний громадський бюджет 
вимушені були проводити, вра-
ховуючи реалії війни і роботу 
казначейства. Якби все було за 
власний кошт — то гроші б висіли 
б на рахунках до лютого-березня 
в кращому випадку. Тому було 
прийнято рішення додати фінан-
сування до тих коштів, що нам 
надав DECIDE, також ця громадська 
організація закуповувала все необ-
хідне для проектів-переможців. 
Хоча ми все таки подали один із 
проектів на освітню субвенцію 
в рамках Програми відновлення 
України. Йдеться про проект 
реконструкції та утеплення будівлі 
ліцею імені Олійника. Його також 
подали на конкурс Мінрегіону, 
з доопрацюваннями, бо проект, 
окрім реконструкції та проведення 
заходів з енергоефективності 
передбачає будівництво нового 
укриття, котрого так бракує 
навчальному закладу. Міська 
рада підтримала таке рішення. 
Проект давнішній, проте ми не 
полишаємо надії втілити його 
в життя. Як і в цьому випадку, 
користуємося кожною нагодою, 
кожним вікном можливостей, аби 
отримати додаткове фінансування 
на розвиток громади.

Настя ТОПОЛЯ

“Ми підставляємо 
плече не лише 
місцевим підприємцям, 
а й бізнесу, який 
переїхав у нашу 
громаду із територій, 
тимчасово окупованих 
чи тих, де ведуться 
бойові дії. 

“Великі будівельні 
проекти зараз немає 
сенсу розпочинати — 
казна не пропустить 
кошти. Зараз дають 
кошти на навчання, 
для бізнесу, для 
розробки документів.
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ВІЙНА

Про історичний день  
і літню відпустку на Херсонщині

День визволення Херсону 
президент Володимир Зелен-
ський назвав історичним. 
«Херсонці чекали. Ніколи не 
відмовлялись від України. 
Надія на Україну завжди 
виправдовується — і Україна 
завжди повертає своє, —заува-
жив президент. — Так само 
було і в усіх інших містах, 
звільнених нашими захис-
никами. Так само буде і в тих 
містах, які ще очікують на 
наше повернення. Україна 
прийде до всіх своїх людей». 
У понеділок він особисто від-
відав звільнений Херсон, аби 
взяти участь у піднятті прапора 
на центральній площі міста, 
особисто подякувати захис-
никам, які звільняли Херсон, 
вручити нагороди і вшанувати 
пам’ять усіх тих українців, які 
віддали життя, наближаючи 
перемогу й звільнення єди-
ного обласного центру, який 
вдалося захопити ворогу.

Чи не першим на Заході, 
хто привітав Україну із 
приходом ЗСУ в Херсон та 
визволенням міста від рашис-
тів, став посол Євросоюзу 

Матті Маасікас. Він опублі-
кував світлину з центральної 
площі Свободи в Херсоні, 
де люди почали збиратись 
з символікою України, 
а також вивісили прапор 
Євросоюзу.

Пані посол Німеччини 
в Україні Анка Фельдгузен 
назвала звільнення Херсона 
однією з найочікуваніших 
перемог українських сил. 
«Сподіваюся, що свою від-
пустку влітку 2023-го проведу 
на Херсонщині. Увесь світ 
віддає гідну шану тим, хто 
мужньо боронить і звільняє 
рідну землю. Вічна пам’ять 
полеглим»!  — написала 
вона на своїй сторінці 
у соцмережах.

«Я і моя команда живемо 
і працюємо серед героїв», — 
написала посол Великої 
Британії в Україні Мелінда 
Сіммонс. Вона додала, що 
напередодні слідкувала за 
подіями щодо звільнення 
Херсона. «Буквально не 
могла зосередитися на чомусь 
іншому протягом дня»,  — 
написала пані посол.

Херсон минулого тижня 
отримав ще один день 
народження — 11 листо-

пада ЗСУ звільнило місто 
від російської окупації. Усі 
ці майже 9 місяців у полоні 
ворога місто чинило спротив: 
від перших днів, коли російські 
війська увійшли до Херсону, 
його жителі виходили на масові 
акції протесту з українськими 
прапорами, голосно сканду-
ючи в обличчя ворогам, що 
«Херсон — це Україна». Після 
перших розправ із патріотами 
спротив не ущух, він просто 
перетворився на тиху, проте 
ефективну партизанську війну. 
«Жовта стрічка» (а саме таку 
назву отримав рух спротиву) 
оповила все місто і ледь не 
щодня її активісти нагадували 
окупантам — їм тут спокою не 
буде. Патріоти, котрі лишилися 
в Херсоні, вірили в ЗСУ, чекали 
звільнення і допомагали армії. 
Так само вірили своєму вій-
ську й українці на «великій 
землі», чекали повернення 
в сім’ю Херсона. Щемно жар-
тували в соцмережах, що 
й кавуни цього літа якось не 
смакують, бо херсонські опи-
нилися в окупації.

А в ніч з 10 на 11 листопада 
почався потужний штурм 
на Херсонському напрямку. 
Кацапи хоч і робили напередо-
дні вигляд, що вони готуються 
до чергового так званого «жеста 
доброї волі», та насправді було 
зрозуміло, що рашисти тікають. 
Причому тікають в паніці під 
масованим натиском наших 
доблесних Збройних Сил. Не 
відступають, не відходять на 
кращі позиції, як це любить 

розповідати російська пропа-
ганда, а за нею — повторяти 
українські корисні ідіоти 
з деякими політиками на 
чолі, а панічно драпають. На 
прохання військових укра-
їнський Інтернет зберігав 
інформаційну тишу, українці 
лише єхидно перепитували, чи 
тепла водичка у Дніпрі, натя-
каючи на те, що ЗСУ затисли 
з трьох боків ворога на правому 
березі Дніпра так, що тікати 
доведеться вплав, бо всі пере-
прави було зруйновано. Місцеві 
розповідали, що ті ж кадирівці 
билися з вояками російської 

армії за надувні човни, аби 
врятувати власні шкури 
й першими переправитися 
на лівий берег Дніпра.

Рашистів вибили з Херсону, 
причому так, що у п’ятницю 
вдень український наступ 
почав в’язнути в середмісті… 
у обіймах херсонців. Міс-
тяни зустрічали ЗСУ квітами, 
засипаючи хлопців зі зброєю 
букетами хризантем, кида-
лися зі сльозами щастя на 
груди, обіймали, цілували. 
Хоч самі до того часто голо-
дували, пригощали бійців 
ще гарячими пиріжками. 

Ну й куди ж без традицій-
ного українського борщу: 
то ж свята українська тра-
диція — нагодувати дорогих 
«синочків», поставивши на 
стіл все краще, що є в домі. 
Свою порцію української 
гостинності, обіймів та вдяч-
ності отримали й іноземні 
журналісти, котрі разом 
із військовими першими 
увійшли до Херсону. Площа 
Свободи в центрі міста пото-
пала у жовто-блакитних 
прапорах. Під час окупа-
ції містяни переховували 
національні стяги з ризиком 

для життя, закопували на 
городах й чекали на визво-
лення. Вийшло якось так, 
що росіян у лютому й ЗСУ 
у листопаді зустрічали одні 
й ті ж люди, проте є одна 
різниця. Яка? Кацапи самі 
відповіли на це запитання 
у російських пабліках. 
«Херсонці нас зустрічали 
протестами, а ЗСУ квітами. 
За що тоді наші хлопці відда-
вали життя»? За маразматич-
ного бункерного діда і його 
бажання увійти в історію, 
не інакше. Бо Херсон — це 
Україна!

З борщем, хризантемами, 
прапорами і сльозами радості 
на очах, або Як Херсон чекав на ЗСУ

 

Прах Потьомкіна і медаль «За взяття єнота»
Нині на звільнені території 

Херсонщини та Миколаїв-
щини, а минулого тижня ЗСУ 
взяли під свій контроль 179 
населених пунктів на правому 
березі Дніпра, повертається 
нормальне життя. «Віднов-
люємо електропостачання та 
лінії зв’язку. Поступово з’яв-
лятимуться пункти допомоги 
людям. Допомагають і сусідні 
регіони. Гуманітарний штаб 
Миколаєва вже направив до Хер-
сона понад 25 тонн продуктових 
наборів, 26 палет із продуктами 
харчування, 3 тонни засобів гігі-
єни. Також від Миколаївщини 
Херсону було передано машину 
швидкої медичної допомоги 
й понад 6 тонн медикаментів, — 
повідомив у вечірньому звер-
ненні Володимир Зеленський.

Українські соцмережі жар-
тують, що у суперництві між 
Новою Поштою та Укрпоштою, 
хто перший відновить роботу 

своїх відділень у звільненому 
місті, першим до фінішу при-
йшла… мережа супермаркетів 
АТБ. До слова, жарти жартами, 
а Нова Пошта вже повезла до 
Херсону перші гуманітарні 
вантажі. Оператори мобіль-
ного зв’язку теж налагоджу-
ють роботу своїх мереж 
у звільнених регіонах.

Натомість місцева влада 
прохає херсонців та меш-
канців області, котрі після 
доброго тижня переховування 
в укриттях, підвалах та погре-
бах, не приховують радості 
від повернення ЗСУ, все таки 
відкласти масові святкування. 
Очільник Херсонської ОВА Яну-
шевич попросив мешканців 
міста не збиратися в людних 
місцях, тому що росіяни замі-
нували майже все — у місті 
працюють рятувальники.

Певно що у наступні дні, після 
ейфорії такої важливої й довго 

очікуваної перемоги, нам ще 
доведеться читати страшні 
новини про знущання окупантів 
з мирних мешканців, будуть 
викриття катівень, бо ж маємо 
справу з нелюдами, котрі 
лишають по собі спустошені 
території й горе. Місцева влада 
вже починає підраховувати 
збитки, яких зазнала область 
за час окупації. Рашисти тради-
ційно крали не лише побутову 
техніку з помешкань херсонців. 
За знятими з постаментів та 
«евакуйованими» до Криму 
пам’ятниками російських 
імперських діячів на кшталт 
Суворова в Херсоні точно не 
сумуватимуть, як і за викопаним 
прахом фаворита російської 
імператриці Катерини ІІ князя 
Потьомкіна. Є значно цінніші 
речі, адже окупанти вкрали 
у музеях Херсонщини майже 15 
000 експонатів. За інформацією 
Центру національного спротиву, 

їх вивезли чотирма вантажів-
ками до тимчасово окупованого 
Сімферополя. Зокрема, росіяни 
вивезли майно з Херсонського 
художнього музею імені Олексія 
Шовкуненка, де у постійній 
експозиції був іконопис XVII-по-
чатку XX століття, українське 
мистецтво II половини XIX-по-
чатку XX століття. Також були 
представлені роботи сучас-
них митців.

Повернути додому українці 
прагнуть не лише матеріальні 
цінності, а й тварин, яких росі-
яни вкрали під час відступу із 
Херсонського зоопарку. Про 
крадіжку повідомив засновник 
руху UAnimals Олександр 
Тодорчук. Справжнім мемом 
соцмереж став украдений 
херсонський єнот, з’явилося 
навіть відео, де російський 
вояк намагається витягти 
тваринку з вольєра і запхати 
у мішок. «Варто уточнити, 
що єнота із зоопарку Херсона 
вкрав не просто якийсь дур-
ний солдат, а саме російське 
командування. У Крим вони 
вивезли більшу частину колек-
ції зоопарку: від лами і вовка до 
віслюка і білок», — повідомив 
Тодорчук. Невгамовні укра-
їнці швиденько зметикували 
і пустили в світ ескіз медалі «За 
взяття єнота» для рашистів, 
а ЗСУ запропонували обміняти 
кількох полонених російських 
«чмобіків» на одного україн-
ського єнота.
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ВІЙНА

Будемо з хлібом

Ми н ул о г о  т и ж н я 
допомогу від між-
народних партнерів 

отримали ті, кого, як пока-
зала нинішня війна, по праву 
можна називати головними 
годувальниками світу. Звісно 
ж, йдеться про українських 
аграріїв. Як повідомив голова 
Полтавської обласної ради 
Олександр Біленький, перші 
13 фермерських господарств 
нашого регіону отримали 
рукава для тимчасового збері-
гання зерна. «Їх ми отримали 
від ФАО  — Продовольчої та 
сільськогосподарської органі-
зації ООН, — прокоментував 
Олександр Біленький. — Загалом 
понад 1700 рукавів буде 

розподілено між 113 фер-
мерськими господарствами 
нашої області. У кожного з них 
в обробітку від 100 до 10 тис га 
землі. Загалом ФАО надасть 
Україні більше 30 тис. рукавів. 
Вони допоможуть зберігати 
понад 6 мільйонів тонн зерна».

Ця технологія зберігання 
збіжжя стане в нагоді аграріям 
Полтавщини, зважаючи на 
перебої зі світлом, яке необ-
хідне для роботи елеваторів. До 
слова, нині сільгоспвиробники 
Полтавщини продовжують зби-
рати врожай пізніх зернових та 
технічних культур. За інфор-
мацією голови ОВА Дмитра 
Луніна, аграрії вийшли якраз 
на екватор робіт, намолотили 

понад 2 мільйони тонн зерно-
вих і зернобобових культур. 
«Наближається до завершення 
обмолот соняшнику та сої. 
Зібрано відповідно 1,1 млн тон 
та 365 тис. тонн. Триває збір 
цукрового буряку. Накопано 
понад 690 тис. тонн. Набирає 
обертів робота на кукурудзяних 
полях. Уже зібрали близько 550 
тис. тонн. В області завершу-
ється посів озимих культур. 
99% запланованих площ засі-
яли. Вже впоралися з ячменем 
і житом, а також ріпаком. Ось-
ось завершать посів пшениці. 
Дякую нашим аграріям, які 
міцно тримають свій фронт», — 
написав Дмитро Лунін у своєму 
телеграм-каналі.

Життя на Полтавщині триває 
попри війну. Ми не лише збіжжя 
збираємо, аби на столі був хліб 
і до хліба. Потроху відновлю-
ються роботи на інфраструк-
турних об’єктах, важливих для 
нормальної життєдіяльності 
області. Минулого тижня 
шляховики відновили капі-
тальний ремонт мосту через 
Сулу в Кременчуцькому районі. 
Це частина дороги Н-08 Бори-
спіль — Маріуполь і важлива 
транспортна артерія між пів-
ніччю, центром та півднем 
України. Довжина споруди — 214 
метрів. «Наразі проїзд закритий 
для транспорту, але дорожники 
працюють, щоб якнайшвидше 
його відновити. Це пріоритетне 

завдання», — повідомив голова 
Полтавської ОВА. Міст збу-
дований 60 років тому і до 
початку ремонтних робіт був 
у аварійному стані. Завершити 
ремонт об’єкту планувалося ще 
у вересні, однак через повно-
масштабне вторгнення рф їх 
призупинили. Відновленням 
ремонту завдячуємо нашим 
захисникам, котрі боронять 
країну на Донбасі й на Півдні, 
пильнують ворога на Півночі. 
Тож щиро дякуємо захисникам 
і захисницям, продовжуємо 
тримати тил, донатити на 
ЗСУ і чекати хороших новин 
із фронту.

Настя ТОПОЛЯ

Канадці дають гроші 
на зброю, а Британія — 
на світло у домівках

Натомість прямо на міжнарод-
ному форумі наші друзі демон-
стрували підтримку Україні. Й не 
лише на словах. Прем’єр-міністр 
Канади Джастін Трюдо скори-
стався трибуною саміту, аби ого-
лосити, що його країна надасть 
додаткову військову допомогу 
Україні на суму 500 мільйонів 
доларів та запровадить санкції 
проти ще 23 високопоставлених 
росіян. «Ми продовжуватимемо 
використовувати всі наявні 
в нашому розпорядженні інстру-
менти для підтримки України 
та притягнення росії до відпо-
відальності», — заявив Трюдо.

Напередодні канцлер Німеч-
чини Олаф Шольц анонсував 
новий пакет санкцій ЄС проти 
Ірану, котрий постачає росії без-
пілотники та балістичні ракети. 
А глава МЗС Великої Британії 
Джеймс Клеверлі у понеділок 
оголосив про перший транш 
в рамках британського фінансу-
вання для Фонду енергетичної 
підтримки України. Йдеться 
про переказ перших 5 мільйонів 
фунтів стерлінгів (5,8 мільйона 
доларів США) із виділених Лон-
доном 10 мільйонів на віднов-
лення енергетичної сфери нашої 
країни. Кошти буде витрачено 
на ремонт критично важливої 
енергетичної інфраструктури, 
що зазнала руйнувань після 
російських атак, а також від-
новлення електропостачання 

українських домогосподарств 
і ключових об’єктів.

За словами Клеверлі, Україна 
матиме подальшу підтримку від 
Великої Британії, щоб зберегти 
світло по всій країні та відновити 
енергетичну інфраструктуру, 
пошкоджену російськими ата-
ками. «Атаки росії на життєво 
важливу інфраструктуру пока-
зують, що путін вдається до від-
чайдушних заходів. Але навіть 
незважаючи на ракетні обстріли 
та відключення світла, рішучість 
українського народу залиша-
ється незламною. Уряд України 
заявив, що йому потрібне спе-
ціалізоване енергетичне облад-
нання для ремонту критичної 
національної інфраструктури, 
і Велика Британія постачає його 
на їхній запит… Нам потрібно, 
щоб усі партнери посилили свою 
підтримку і показали путіну, що 
його спроби знищити Україну 
зустрінуть шалений опір», — 
заявив Клеверлі.

Ніякого Мінська-3
Про Херсон Володимир 

Зеленський цього вівторка зга-
дав і під час промови на саміті 
G20 в Індонезії. Президент Укра-
їни виступав першим після 
офіційного відкриття зустрічі. 
«І ось Херсон вже вільний. Що 
це означає? Ця визвольна опе-
рація для наших сил оборони 
є аналогією битв минулого, які 
були переломними моментами 
у війнах. Вони символізували 
такі зміни, після яких люди 
знали, чия буде перемога, хоча 
ще доводилося воювати заради 
неї», — наголосив Зеленський 
і запропонував власну формулу 
миру, зауваживши, що саме 
зараз потрібно й можна зупи-
нити руйнівну російську війну.

Ця пропозиція — не поступка 
росії. Навпаки, рф має підтвер-
дити територіальну цілісність 

України, вивести війська 
з українських територій та 
виплатити компенсацію за зав-
дані збитки. До слова, напере-
додні саміту Генасамблея ООН 
закликала росію виплатити 
репарації за завдані збитки під 
час неспровокованої агресії 
проти України, ухваливши 
відповідну резолюцію.

Президент також закликав 
провести міжнародну конфе-
ренцію, щоб «зацементувати 
ключовий елемент післяво-
єнної архітектури безпеки» та 
запобігти повторенню «росій-
ської агресії». Виступаючи на 
саміті, Зеленський заявив, 
що Мінська-3, який «росія 
порушить відразу після укла-
дення», не буде. Посилаючись 
на бойові дії на Запорізькій 
АЕС, він сказав, що ніхто не 

має права шантажувати світ 
ядерною катастрофою.

Протягом усієї промови він 
дякував «G19» (тобто всім при-
сутнім країнам, окрім Росії) за 
те, що вони дали зрозуміти, що 
«немає виправдань для ядер-
ного шантажу».

Поміж іншим, на саміт до 
Балі мав приїхати сам путін — 
планував виповзти із бункера 
і вигріти кістки на знаменитому 
курорті під індонезійським 
сонечком. Проте бункерний 
дідо кабаєв лишився вдома, на 
зустрічі його замінила сумна 
конячка — міністр закордонних 
справ лавров. І схоже на те, що 
головному російському дипло-
мату таки було на курорті сумно 
й некомфортно, бо делегації 
західних країн та Євросоюзу 
вирішили влаштувати «холод-
ний душ» і бойкот росіянцям 
на саміті. Навіть від спільного 
фото відмовилися.

 

Джеймс Клеверлі
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Шановні користувачі, орендарі та власники 
земельних ділянок, що розташовані на території 
Решетилівської міської територіальної громади!

Фінансове управління 
Решетилівської міської ради 
повідомляє про обов’язковість 
сплати земельного податку та 
орендної плати.

З метою сумлінного вико-
нання зобов’язань перед 
податковою інспекцією про-
хання до громадян своєчасно 
сплачувати місцеві податки та 
збори, зокрема такі як:

податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної 
ділянки (житлова та нежитлова 
нерухомість);

транспортний податок;
плата за землю.
Відповідно до вимог 

Податкового кодексу України 
нарахування вищезазначе-
них податків та надсилання 

податкових повідомлень — 
рішень про їх сплату здійснює 
Решетилівська ДПІ ГУ ДПС 
у Полтавській області. Пору-
шення термінів сплати тягне 
за собою фінансову відпові-
дальність у вигляді штрафу 
або пені.

В зв’язку з ситуацією, яка 
сталася з нашою державою 
у березні 2022 року Верховна 
Рада України прийняла низку 
законодавчих актів про вне-
сення змін до Податкового 
кодексу України та інших 
законодавчих актів України 
щодо дії норм на період воєн-
ного стану, якими значно 
зменшується ресурс місцевих 
бюджетів. Законом України 
від 15 березня 2022 року № 

2120-ІХ «Про внесення змін 
до Податкового кодексу Укра-
їни та інших законодавчих 
актів України щодо дії норм 
на період дії воєнного стану» 
передбачено, що тимчасово, на 
період з 1 березня 2022 року по 
31 грудня року, наступного за 
роком, у якому припинено або 
скасовано воєнний, надзвичай-
ний стан, не нараховується та 
не сплачується плата за землю 
(земельний податок та орендна 
плата за земельні ділянки 
державної та комунальної 
власності) за земельні ділянки 
(земельні частки (паї), що роз-
ташовані на територіях, на 
яких ведуться (велися) бойові 
дії, або на територіях, тимча-
сово окупованих збройними 

формуваннями Російської 
Федерації, та перебувають 
у власності або користуванні, 
у тому числі на умовах оренди, 
фізичних або юридичних осіб, 
а також за земельні ділянки 
(земельні частки (паї), визна-
чені обласними військовими 
адміністраціями як засмічені 
вибухонебезпечними пред-
метами та/або на яких наявні 
фортифікаційні споруди.

На сьогодні динаміка над-
ходжень податків і зборів до 
бюджету Решетилівської місь-
кої територіальної громади 
свідчить про значне змен-
шення фінансового ресурсу 
бюджету та очікується погли-
блення ситуації щодо скоро-
чення надходжень. Пам’ятайте, 
що від вашого розуміння та 
дотримання вимог чинного 
законодавства залежать соці-
альні виплати, благоустрій 
громади, утримування закладів 
дошкільної та позашкільної 
освіти та ін.

Податковий кодекс передба-
чає звірку (по бажанню плат-
ника податку за письмовим 
зверненням) даних, на підставі 
яких нараховуються податки, 
та їх перерахування у разі вияв-
лення розбіжностей. Сплата 
податків в порядку і розмірах, 
установлених законом, — кон-
ституційний обов’язок кож-
ного громадянина. Своєчасно 
сплачені податки до бюджету 
запобігають виникненню 
податкового боргу, створенню 
незручностей при розпоря-
дженні власними коштами 
та майном у господарській 
діяльності. Своєчасно сплачені 
податки — запорука сильної 
громади!

Враховуючи вищевикла-
дене, у цей непростий для 
всієї країни час, Решетилівська 
міська рада звертається до 
платників із переконливим 
проханням, по можливості, 
здійснювати платежі податків 
і зборів.

Бранці нацистів та рашистів: українці, які не повернулися з рабства
Сьогодні в рубриці «Ретроспектива» хочемо підняти чутливу тему — 
примусового вивезення українців та провести історичні паралелі між тим, 
як рашисти повторюють злочинну практику нацистів.

За наказами німецько-на-
цистських комендантів, 
за участю та при допо-

мозі старост сільських управ, 
поліцаїв та інших органів 
окупаційної влади, під час 
окупації німецькі загарбники 
насильно вивезли в німецьке 
рабство з Решетилівського 
району у 1942–43 роках 1235 
людей, переважно молодь. За 
відмову виїхати в Німеччину 
окупанти били та розстрілю-
вали людей. В селі Сухорабівка 
при відступі німецьких бузуві-
рів було розстріляно 19 мирних 
жителів тільки за те, що вони 
відмовились виїхати з німцями, 
серед вбитих було п’ятеро 
літніх чоловіків, двоє жінок 
і двоє дітей віком до семи років. 
Подібний випадок стався і в селі 
Кукобівка — тут німецьки кати 
замучили ні в чому невинних 
шестеро селян (з них 4 чоловіки, 
та 2 жінки, поміж яких були 
літні люди — Осип Лютий, Євген 
Онанко — 81 рік). Закатовані 
не бажали евакуюватися 
з німцями, вони переховува-
лися, а коли їх знайшли, то 
піддали страшним мукам: нако-
лювали їх на штики і кидали 
живцем у вогонь, звідти знову 
штиками їх витягували і знову 
кидали у вогонь і в кінці кінців 
трупи закатованих земляків 
були спалені у вогні.

Багатьох земляків німці таки 
примусово вивезли на каторжні 
роботи — є дані, що з колгоспу 
ім. Енгельса було вивезено 12 
чоловік, із «Індустрії» — п’я-
теро, стільки ж з ім. Тельмана, 
«9 січня» та «18 Партз’їзду», ще 
14 із «Травневого».

На основі архівних даних, 
зібраних у КЗ «Краєзнавчий 
музей Решетилівської міської 
ради Полтавської області», 

вдалося встановити пріз-
вища людей, які були виве-
зені в німецьке рабство і не 
повернулися на Батьківщину: 
Білуха Дмитро Петрович (1902 
р. н), Щербань Михайло Гри-
горович (1922), Матюх Марія 
Данилівна (1924), Бабир Віра 
Савична (1923), Філоненко 
Прокіп Григорович, Верещака 
Катерина Григорівна (1923), 
Мокушка Микола Семенович 
(1922), Лукашенко Максим 
Костянтинович (1900), Лапко 
Люся Єгорівна (1924), Гришко 
Павло Максимович (1903), Коб-
зирь Григорій Іванович (1923), 
Коваль Сергій Іванович (1904), 
Семено Ольга Павлівна (1917), 
Верещака Надія Трохимівна 
1925), Ярошенко Дмитро Яко-
вич (1922), Харченко Тимофій 
Андрійович (1899), Федор-
ченко Ганна Петрівна (1921), 
М’якушко Олексій Трохимович 
(1911), В’язовська Олекесандра 
Іванівна (1923), Костенко Іван 
Лазарович (1894), Мироненко 
Тимофій Іванович(1901), 
Яресько Антоніна Миколаївна 
(1924), Стешенко Федір Васильо-
вич (1915), Федін Павло Петро-
вич (1904), Радіонов Дмитро 
Іванович (1904), Срібний Назар 
Романович (1904), Кошкалда 
Іван Данилович (1905), Павлу-
сенко Петро Іванович (1900), 
Пенкін Тимофій Маркович 
(1910), Литвин Параска Федо-
рівна (1928), Зленко Микола 
Архипович (1909), Наливайко 
Панько Семенович (1904), 
Дерев’янко Василь Онуфрійо-
вич, Темник Наум Афанасі-
йович (1906), Гирька Олексій 
Павлович (1923), Куцевол Надія 
Пилипівна (1924), Доля Пріська 
(1907), Бабич Марія Омелянівна 
(1918), Манько Павло Олексійо-
вич (1908), Горобець Афанасій 

Микитович (1912), Лучко Марія 
Пантелеївна (1911).

Нині рашистський оку-
пант діє в «кращих» тради-
цій своїх кумирів з німецьких 
СС, гестапо, зондеркоманд та 
радянського НКВС, сліпо копі-
юючи їхні методи боротьби 
з місцевим мирним населен-
ням України.

На початку вересня Наці-
ональне інформагентство 
«Укрінформ» повідомило, що 
Міжнародна правозахисна 
організація Human Riqhts Watch 
задокументувала злочини рф, 
пов’язані з переміщенням 
до неї цивільних українців 
з тимчасово захоплених 
територій. «З моменту повно-
масштабного вторгнення росії 
в Україну 24 лютого 2022 року 
російські та пов’язані з росією 
посадові особи примусово 
переміщували українських 
цивільних осіб, у тому числі 
тих, хто тікав від бойових дій, 
на території України, окупо-
вані росією, або до російської 
федерації, шо є серйозним 
порушення законів війни», 
зазначали в організації.

Вони додали, що росій-
ська влада та її маріонеткові 
представники на тимчасово 
захоплених територіях також 
піддали тисячі українських 
громадян процесу, який росія 
називає «фільтрацією»  — 
обов’язкової перевірки, під час 
якої вони зазвичай збирали 
біометричні дані цивільних 
осіб, включаючи відбитки паль-
ців та зображення обличчя 
спереду та збоку, проводили 
обшуки, вилучали особисті 
речі та телефони і запитували 
громадян України погляди. 
«Українські цивільні особи 
фактично були інтерновані, 

і багато хто повідомляв, що їх 
тримали в жалюгідних умовах 
на періоди від кількох годин 
до майже місяця, — заявили 
в організації.

У звіті правозахисники 
задокументували примусове 
переміщення українських 
цивільних осіб із Маріуполя 
та Харківської області до росії 
і тимчасово захоплених росією 
територій України. «На від-
міну від комбатантів, які після 
захоплення утримуються як 
військовополонені та можуть 
бути переміщені на терито-
рію противника, примусове 
переміщення цивільних осіб 
заборонено міжнародним гума-
нітарним правом або законами 
війни та може переслідуватися 
як воєнний злочин і злочин 
проти людяності», — наголо-
сили в організації.

Також були описані різні 
види тиску, який застосову-
вали російські військові та інші 
російські та пов’язані з росією 
офіційні особи, щоб змусити 
українців, які тікали від бойо-
вих дій, виїхати до росії або так 
званої «донецької народної рес-
публіки». Занотовано численні 
заклики, з якими зіткнулися 
українські цивільні особи, 
і жорстоке поводження, якого 
вони зазнали, коли намагалися 
втекти з Маріуполя на контро-
льовану Україною територію та 
уникнути виїзду до росії, або 
коли вони намагалися виїхати 
з росії до третьої країни.

Крім того, правозахисники 
зафіксували випадки, коли при-
мусово переміщених до росії 
громадян України змушували 
підписувати документи, в яких 
стверджувалося, що вони нібито 
були свідками воєнних злочи-
нів українських військових. До 
слова, Україна ще наприкінці 
липня оприлюднила звіт про 
злочини рф на півдні держави. 
Було зібрано факти про страти 
та катування українців під час 
окупації у Київській та Черні-
гівській областях.

Станом на 26 жовтня, офі-
ційно депортованими вважа-
ються понад 9400 українських 
дітей. Та якщо навести курсор 
на значок «інформація» біля 
цієї цифри, можна побачити 
жахливу цифру — 690 тисяч. 
«9441 — конкретний список 
депортованих дітей з їхніми 
даними, якими володіє Укра-
їна». «Цифра у 690 тисяч — це 
дані з відкритих джерел, заяви 
самої Росії… Росія не дає спис-
ків чи персональних даних, щоб 
обґрунтувати свою цифру», — 
пояснює Дар’я Герасимчук.

Одним словом, росія наро-
била стільки жахливих військо-
вих злочинів, що рано чи пізно 
за них доведеться відповідати 
перед Гаазьким трибуналом 
(Міжнародний кримінальний 
суд), власною совістю, якщо 
вона ще хоч трохи залишилася, 
та, звісно, перед Богом.

Юрій КІСІЛЬ
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ЗНАЙ НАШИХ

Максим ГОРОБЕЦЬ: «Вирішили не просто 
смачні салати на фронт готувати, а й подбати 
про наших захисників і їхнє здоров’я»

Про волонтерську спільноту 
у Пасічниках ми розпо-
відали ще на початку 

повномасштабного вторгнення, 
й неодноразово. Тоді небайдужі 
мешканці старостату на чолі 
з Максимом Горобцем влашту-
вали у одному з приміщень 
місцевого Будинку культури 
такий собі кулінарний цех — 
квасили капусту та відправляли 
її захисникам на передову. А цієї 
осені пасічниківські волонтери 
об’єднали навколо ідеї нагодувати 
бійців смачним та корисним 
таких самих небайдужих земляків 
із Пащенок та сусідніх старо-
статів. А заодно до фронтового 
меню додали смачні й вітамінні 
салати по-корейськи.

Салати для ЗСУ 
готують і дорослі, і малі

Нинішнього воєнного літа 
городина вдалася, мов на диво. 
Максим Горобець жартує, що 
овочі не вродили хіба у дуже 
ледачих або в тих, хто взагалі 
город не садив. Так що сіль-
ські господарі, заготувавши на 
зиму моркву, буряк, часник та 
цибулю, вже традиційно лишки 
понесли у Будинок культури — 
волонтерам, аби ті доправили 
домашнє, «без хімії» хлопцям 
на фронт.

Доки складували овочі, 
громада активно готувалася 
до проведення благодійного 
ярмарку. Його мали приурочити 
до Покрови та Дня захисників 
і захисниць, за зібрані кошти 
планували придбати медика-
менти для ЗСУ. Одного дня, коли 
у Будинку культури зібралася іні-
ціативна група, Максим Горобець 
запитав у місцевого жіноцтва: 
«Може трохи попрацюємо»? — 
«А що потрібно»? — перепитали 
землячки. — «Давайте зробимо 
для бійців салати по-корей-
ськи». У відповідь почув «та без 
питань» — і робота закипіла. 
Жінки до імпровізованого кулі-
нарного цеху почали зносити 
посуд та необхідне кухонне 
начиння, тертки для моркви 
по-корейськи. Староста Віта-
лій Міщенко підвіз дрівець, бо 
погода вже стояла прохолодна, 
а в кімнаті волонтери встано-
вили для обігріву пічку-бур-
жуйку. Волонтерський вулик, 
що на час городів та польових 
робіт був трішки затих, знову 
загудів і запрацював: хтось рубав 
дрова і наносив воду, інші мили 
овочі, треті чистили моркву 
з буряком і часник із цибулею, 
четверті нарізали та терли інгре-
дієнти. Салати для котиків із ЗСУ 
у Пасічниках робили і дорослі, 
й малі. Дітвора приходила допо-
магати старшим у вільний від 
уроків час та у вихідні. Батьки 
та дідусі із бабусями заступали 
на «салатну» вахту по черзі, 
хто мав вільний час і бажання.

Оскільки для салатів потрібні 
не лише овочі, а й більш вартісні 
інгредієнти — сіль, цукор та 
олія — волонтери звернулися за 
допомогою до місцевих підпри-
ємців. «Написав у наші групу 
у Фейсбук про потреби — при-
везли партію всього необхідного. 
Вдруге написав — теж допо-
могли, — розповідає Максим Горо-
бець. — З Решетилівки місцеві 
підприємці Наталія та Андрій 
Гирки виділили 50 кілограм 
кам’яної солі. По нинішніх цінах 
та реаліях це велика допомога. 
Підприємець з Новоселівки Лілія 
Корячко, власниця „Гастроном-
чика“, теж регулярно допомагає 
спеціями, оцтом».

Бійці морковку 
по-корейськи 
смакують 
і замовляють 
ще більші партії

Пасічниківські волонтери 
збиралися на роботу щодня, 
з 9 ранку і до 16-ї години дня — 
нарізали, терли та заливали 
салати гарячою олією. «Наталія 
Мансуєва — мама двох діток, її 
чоловік працює далекобійни-
ком. Коли глава родини у рейсі, 
а діти в школі, Наталя щодня 
допомагала різати салати, — роз-
повідає про команду однодумців 
Максим Горобець. — Микола 
Симбрак чистить овочі, рубає 
дрова, топить буржуйку, носить 
воду. А ще він головний дегуста-
тор у команді — знімає пробу 
із салатів, аби вгадати на сіль 
та додати правильну кількість 
спецій. Ірина Гергель — полтавка, 
котра в теплий сезон мешкає 
у нас у Пасічниках і охоче від-
гукується, коли нам потрібна 
допомога, відкладає всі свої 
справи. Любов Ярмола — місцева 
пенсіонерка, вона на кулінарній 
вахті щодня. Напевно, не було 
такого дня, аби пані Любов не 
прийшла у наш волонтерський 
осередок».

У кулінарній команді 
«Вітамін», як напівжартома, 
напівсерйозно називають себе 
волонтери з Пасічників, є місцеві 
мешканці — Ірина Тернієвська, 
Антоніна Поковба, Альона 
Коломієць, Інна Лазаренко, Зіна 
Бенчу, і переселенці — Ольга 
Позднякова та Максим Підри-
байло. Вони одними з перших 
знайшли у Пасічниках порятунок 
від війни. Фактично — двічі 
внутрішньо переміщені особи, 
бо у 2014 році поїхали з Луганська 
до Харкова, від війни подалі. А в 
лютому довелося вже евакуюва-
тися із Харкова на Полтавщину. 
У нашій громаді прагнуть бути 
корисними і зробити посильний 
внесок у спільну перемогу.

Потічанський староста Віта-
лій Міщенко допомагає волонте-
рам і фінансово й фізично, охоче 
бере на себе обов’язки кур’єра — 
привозить необхідні інгредієнти, 
яких бракує, доправляє готову 
продукцію у Решетилівку. Звідти 
салати по-корейськи їдуть до 
захисників у Херсонському та 
Донецькому напрямках — куди 
Новою Поштою, а в найгарячіші 
точки, де пошта не працює, 
вітамінну смакоту везуть 
колеги-волонтери із Спілки 
ветеранів АТО. До слова, Олег 
Мотузко, котрий очолює Спілку 
в Решетилівській громаді, якраз 
і подав ідею пасічниківським 
волонтерам готувати салати 
на передову.

«Як учасник АТО, із власного 
досвіду підказав, що на пере-
довій такі салати хлопці дуже 
люблять, — зауважує Максим 
Горобець — Це краще, ніж везти 
овочі окремо: вже все готове, 
відкрив відерце, розклав по 
тарілках  — і смакуй. Якщо 
капусту квасити потрібен час — 
чекати, поки вона закваситься, 
а потім вже збагачувати повітрям 
і герметично запаковувати в тару, 
то із салатами все простіше. 
Натираємо овочі, додаємо спеції 
(гостренькі салати робимо), 
заливаємо киплячою олією, 
оцту за смаком — і ці салати 
можуть зберігатися 2–3 тижні. 
Відгуки чудові, хлопці з Донбасу 
присилають фото і замовляють 
ще більшу партію. Кухарі на 
передовій теж задоволені, що 
в польових умовах їм менше 
роботи, бо до картопельки чи 
каші з м’ясцем вже мають гото-
вий салат, на який не потрібно 
витрачати час. Ну і такі салати — 
це потужна й корисна вітамінна 
бомба. Тим більше, що зараз 
почався холодний сезон, бракує 
вітамінів. Овочі та фрукти, що 
продаються у супермаркетах,— 
з хімією. Вітаміни у таблетках — 
теж не кращий варіант. А тут 
морква, багата на вітамін В та 
С, буряк — щедрий на залізо, 
й капуста — справжня мультиві-
тамінна бомба. Отак вирішили 
не просто смачні салати на 
фронт готувати, а й подбати 
про наших захисників і їхнє 
здоров’я».

Не салатами єдиними
Коли забракло овочів, кулі-

нарний цех у Пасічниках дав 
клич по громаді. Першою від-
гукнулася староста Пащенок 
Олена Глазкова — вже двічі 
привозили овочі, а ще плас-
тикові відра для пакування 
готової продукції, олію, оцет, 
спеції, необхідні для виготов-
лення салатів. Також земляки 
із Пащенок допомагають 
фінансово — збирають кошти 
на закупівлю тих самих олії та 
спецій. Після кожного процесу 
волонтери звітують світлинами 
про виконану роботу.

«Звичайно, праця важка, зва-
жаючи на те, що все потрібно 
вручну перечистити, натерти, — 
зізнається наш співрозмовник 
Максим Горобець. — Ми шукали 
промислову електроовочерізку, 
але не знайшли. Таку, щоб могла 
шаткувати капусту. Писали 
в групі — ніхто не обізвався. 
Так що працюємо й далі вручну, 
стараємося переробити всі овочі, 
аби ті не зіпсувалися. Вже виго-
товили добрі півтони салатів».

Коли говорили з Максимом 
Пащенківська громада при-
везла чергову партію овочів 
у Пасічники. А ще роботу під-
кинули бійці місцевої теробо-
рони — мешканці громади так 
щедро нагородили хлопців 
продуктами, що наскладовані 
овочі почали підгнивати, тому 
бійці попросили їх переробити 
на салати. Максим розпові-
дає, що в умовах відключення 
електроенергії, по повній вико-
ристовують кожну годину, коли 

є світло, адже нагрівають олію 
на електроплиті. За відсутності 
світла миють овочі й нарізають 
все необхідне.

До слова, волонтери із 
Пасічників не лише салатами 
займаються. На благодійному 
ярмарку, про який вже згадували, 
громада зібрала 7 700 гривень 
на ліки. Волонтерам охоче 
допомагають місцеві фермери. 
Максим розповідає, що фермер-
ське господарство «Горобець» із 
Шилівки у жовтні задонатило 
кругленьку суму. На ці кошти 
волонтери змогли на прохання 
бійців придбати понад 50 упа-
ковок з медикаментами проти 
виразкової хвороби шлунку. 
«Зараз збираємо простирадла для 
плетення маскувальних зимових 
сіток. Є потреба у драпових 
пальтах: жінка зі Шкурупіїв 
розрізає старий одяг і плете 
теплі ковдри на передову, — 
розповідає Максим. — Збираємо 
кошти на парафін, котрого ката-
строфічно не вистачає. Одного 
кілограма вистачає на 2–3 окопні 
свічки. Кожна така свічка горить 
3–4 години й не лише обігріває 
бліндаж, а й дає змогу приго-
тувати їжу в екстремальних 
умовах. Парафін уже придбали, 
окопні свічки виготовлятимуть 
дівчата у Покровському опор-
ному закладі, адже захисникам 
на передовій потрібні тепло та 
світло, бо та ж буржуйка димить 
і може прилетіти від ворога».

Максим розповідає, що волон-
терів нині активно підтримують 
не лише земляки, а й українці 
за кордоном. З Європи та США 
наші волонтери отримують 
теплі речі, зимові спальники, 
якісні сухпайки для військових. 
Земляки, котрі знайшли прихи-
сток у Решетилівській громаді 
теж не лише із салатами допо-
магають. Хтось докладає влас-
них рук, інші з того ж Харкова 
привозять теплі речі, парафін, 
інші допомагають фінансово. 
Коли збирали інструменти для 
бійців на передову і мешканці 
Пасічників буквально прино-
сили зі своїх обійсть по одній 
сокирі чи лопаті, один із пере-
селенців придбав відразу 10 
грабарок із держаками, котрі 
стануть в нагоді для будування 
бліндажів.

За сумлінну працю Максим 
Горобець нещодавно отри-
мав посвідчення волонтера. 
Зауважує, що для нього ця 
посвідка — можливість ще більше 
допомогти ЗСУ. «Стараємося 
і працюємо на благо ЗСУ, заради 
перемоги, не зважаючи на влас-
ний стан здоров’я, погоду за 
вікном і настрій. Стежимо за 
потребами наших захисників, 
намагаємося забезпечити їх 
всім необхідним, — говорить 
молодий чоловік і зізнається: — 
Часом вигораємо — не фізично, 
а морально. Втомлюємося, але 
підтримуємо один одного. Бо 
хлопцям на передовій ще важче, 
ніж нам. Тож не маємо права 
опускати руки. ЗСУ — голова, 
а волонтери — шия, яка цю 
голову тримає, і маємо тримати 
цей стрій до нашої перемоги!

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

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

С/Г ПРОДУКЦІЯ
 ■ Продам гарбузи, терміново. 

Тел. 095-561-31-81
 ■ Куплю зерно або відходи на 

корм. Тел. 095-914-64-97
 ■ 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
 ■ Продам бензопилу нову 

недорого. Тел. 066-681-17-30
 ■ Продам пускозарядний 

пристрій на трактор, 
автомобіль 12, 24В, зарядне 
Світязь укр. вир-ка, або 
обміняю на бензин, солярку.  
Тел. 098-204-48-97

 ■ Продам воду в бутилях 
20л «Бювет», є сертифікат 
відповідності. 90 грн/шт. 
Можлива доставка.  
Тел. 050-405-32-65

 ■ 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

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

та за номером  
телефону  
050-675-07-36

Решети
лівщина

UA

Телефон «гарячої лінії»  
Решетилівської міської ради

095-78-07-111

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

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

Продам 
фермерських 

курей-несучок 
вирощених 

на домашніх 
кормах, 

різного віку. 
Несуть крупні яйця.  

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

(068) 469-84-32

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

Натяжні стелі.  
Тел. (066) 882-48-81

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

Натяжні стелі.  
Тел. (066) 882-48-81

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

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

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

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

(097) 284-60-66

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

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

Магазин
«ШАХ»

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

Олександр

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

До відома пацієнтів!
КНП «Центр ПМСД Решетилівської міської ради» надає оновлену 

інформацію щодо роботи закладу в умовах карантину та контактні 
номери телефонів, за якими Ви можете звернутися з метою 
консультування з приводу надання первинної медичної допомоги 
в робочий час сімейних лікарів.

Лікарську допомогу в закладі Ви можете отримати з 8:00 до 18:00 
в робочі дні.

В позаробочий час сімейних лікарів медичну допомогу 
в цілодобовому режимі надає персонал невідкладної медичної 
допомоги.

Контактний телефон: 2-16-68,  
мобільний: 073-454-93-80

16 листопада свій ювілейний  
День народження відзначила  
ШОСТЯ Тетяна Миколаївна  

із села Чередники! 
Чудову жінку, маму, бабусю 
та куму вітаємо із 50-річ-
чям! Нехай в твоєму домі 
завжди панують спокій, 
затишок і гармонія. Бажаю 
бути щасливою, радіти 
життю, дивуватися, 
насолоджуватися кожною 
хвилиною, мріяти, завжди 
мати вірних, надійних 
друзів і, головне, любити 
і бути коханою. Залишайся 
завжди такою ж молодою, 
світлою, доброю, веселою 
і усміхненою!

Кума

13 листопада відзначила День народження 
провідний редактор Всеукраїнського  

центру вишивки та килимарства  
ДЯДЧЕНКО Людмила Євгеніївна!

Сердечно вітаємо з Днем 
народження! Нехай кожен 
Ваш день буде сповнений 
радістю, посмішками та 
чудовими емоціями! Гар-
ного настрою, натхнення, 
наснаги, творчих злетів, 

потужних звершень, добро-
буту, оптимізму і миру! Нехай 
множаться й збуваються Ваші 
мрії та бажання! Нехай кожен 
Ваш день буде значущим, 
яскравим й результативним!

Колеги та друзі
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ПОРАДИ

СТРАВА ТИЖНЯ

Картопляний пиріг 
Баренчик

Для пирога: 1 кг карто-
плі, 1 ст. л. кукурудзяного 
борошна (+ для «французької 
сорочки»), 4 ст. л. пшенич-
ного борошна, 3 яйця, 150 мл 
вершків 33%, 5 гілочок чебрецю, 
200 г вершкового масла (+20 
г для «французької сорочки»)

Д л я  т о м а т н о г о 
соусу:3–5 зубчиків часнику, ½ 
ч. л. перцю чилі, 1 ч. л. копче-
ної солодкої паприки, 1 ч. л. 
паприки в пластівцях, 1 лимон, 
1 ст. л. цукру, 2 — 3 ст. л. 
томатної пасти, 100 мл води, 
сіль та перець до смаку

Увімкніть духовку розі-
гріватися до 180 градусів та 
дістаньте вершкове масло 
з холодильника.

Баренчик — це український 
аналог пастушого пирога, 
основним інгредієнтом якого 
є картопля. Її натирають на 
крупній тертці як для деру-
нів, а щоб урізноманітнити 
смак ми додали пікантного 
томатного соусу, аби страва 
стала соковитішою.

Очистьте 1 кг картоплі та 
натріть на крупній тертці. 
Перекладіть у глибоку миску 
та не віджимайте, щоб пиріг 
вийшов соковитим. Додайте 
сіль та перець до смаку. 
Влийте 150 мл вершків 33%, 
вбийте 3 яйця, всипте 4 ст. 
л. кукурудзяного борошна 
та 4 ст. л. пшеничного. Саме 
кукурудзяне борошно надає 
страві характерної текстури, 
тому бажано не змінювати 
рецепт. Вершки беріть макси-
мальної жирності, аби барен-
чик мав насичений смак. 
Якщо є бажання, у картопляну 
суміш додайте зелені до 
вашого смаку: петрушку, 
кріп, а ще зелений горошок, 
кукурудзу та трішки дрібно 
порізаної цибулі порей, яка 
має більш м’який смак, аніж 
ріпчаста.

Візьміть керамічну форму 
для пирога та зробіть 
«французьку сорочку», щоб 
баренчик не пристав до неї. 

Змастіть 20 г вершкового 
масла та присипте кукуру-
дзяним борошном, залишки 
його висипте. Ви можете 
узяти будь-яку форму, але 
зауважте, що баренчик не 
має бути тонким, оскільки це 
вплине на соковитість страви. 
Перекладіть картопляну масу 
у форму, розрівняйте лож-
кою. Зверху розкладіть 100 
г вершкового масла, поріза-
ного шматочками та притру-
сіть листочками з 4 гілочок 
чебрецю. Одну залиште для 
подачі. Також за бажанням 
можете використовувати 
сухий чебрець.

Поставте запікатися на 
35–40 хвилин за температури 
180 градусів в режимі кон-
векції. Зверху має з’явитися 
рум’яна скоринка.

Зробіть томатний соус. 
У сотейник викладіть 2–3 ст. 
л. томатної пасти, дрібно 
нарізані 3–5 зубчиків часнику, 
½ ч. л. перцю чилі, 1 ч. л. 
копченої солодкої паприки та 
1 ч. л. паприки в пластівцях. 
Додайте 100 мл води, 1 ст. л. 
цукру, сік та цедру одного 
лимона. Добре перемішайте, 
спробуйте, а потім додайте 
сіль та чорний мелений 
перець до смаку. За бажанням 
кількість прянощів можете 
зменшувати. Томатну пасту 
можна замінити свіжими 
томатами, натертими на 
тертці, чи пелаті. Випаро-
вуйте рідину з томатного 
соусу на середньому вогні, 
поки він не згусне. У нас на 
це пішло 5 хвилин. Потім 
перебийте блендером до 
однорідної консистенції.

Дістаньте баренчик 
з духовки та нехай охолоне 
у формі. У вас ще залиши-
лося 100 г вершкового масла, 
розтопіть їх на пательні. 
Наріжте картопляний пиріг 
порційними шматочками, 
полийте томатним соусом 
та розтопленим вершковим 
маслом. Прикрасьте листоч-
ками чебрецю.

Вкривати чи не вкривати: 
готуємо виноград до зими
У теплому кліматі, де тем-

пература взимку рідко 
опускається нижче нуля, 

виноградні лози не потребують 
спеціального захисту взимку.

Однак якщо ви вирощуєте 
виноград в Україні, вам необ-
хідно підготувати виноградні 
лози до зими, щоб захистити 
їх від холоду і сильного снігу. 
Нинішня тепла осінь дала 
українським виноградарям-лю-
бителям більше часу, аби під-
готувати свій виноградник 
до зими.

Наскільки низькі темпе-
ратури виноград витримує 
без укриття — залежить від 
властивостей конкретного 
сорту. Але саджанці осінньої 
посадки й шпалери молодого 
винограду — в перші 2 зими 
потрібно ретельно вкривати, 
поки вони не зміцніють. Вино-
град починають вкривати вже 
після того, як нічні заморозки 
стають частими, а денна темпе-
ратура коливається переважно 
близько нуля і невеликий плюс. 
Рослини скидають листя, гілки 
оголюються, починається 
період покою. Зазвичай, це 
кінець жовтня. Але якщо ви 
не встигли вкрити виноград 
або надумали це зробити 
пізніше — не біда, поки ще не 
було сильних морозів, час ще є. 
Правильна укладка та укриття 
одного куща винограду займає 
не більше 15 хвилин, зате ви 
будете точно впевнені, що ваш 
улюбленець перезимує добре 
і віддячить вам відмінним 
урожаєм.

Що і як потрібно робити 
крок за кроком:

1. Сформуйте в землі неве-
лику траншею уздовж всієї 
виноградної шпалери.

По обидва боки — влаштуйте 
земляні вали, висотою 10–15 
см. Вони забезпечать сухе 
укриття лози. Валки надійно 
прикриють кущі від вивітрю-
вання й обмерзання.

2. Лоза має завжди зали-
шатися сухою. Таке укриття 
оберігає бруньки винограду 
від вимерзання навіть при 
тридцятиградусних морозах.

3. Зніміть пагони зі шпа-
лери, скиньте їх на землю.

4. М’яко без різких рухів, 
пригніть лози до землі. Направ-
ляючи їх уздовж траншеї. 
Пригинають акуратно, щоб не 
пошкодити верхній шар кори.

5. Закріпіть пагони. Можна 
використовувати шпильки 
з дроту або дерев’яні. Між 
лозою і землею має залишатися 
невеликий зазор, близько 5 см. 
Щоб під час зимових відлиг 
лоза якомога менше торкалася 
мокрої землі.

6. По низу шпалери натяг-
ніть дріт, на висоті до 30 см 
від землі. Він буде підтриму-
вати укривний матеріал, не 
давати йому прогинатися під 
вагою снігу і приминати лози 
до землі.

7. Уздовж шпалери, через 
дріт виноградник закривають 
плівкою, захоплюючи бічні 
земляні валки. Боки плівки 
присипають землею, прижи-
мають, щоб їх не піднімало 
вітром. Якщо у вас ніжні сорти 
винограду, ви можете додат-
ково вкрити лози, засипавши 
їх сухою травою або сухими 
опалим листям, шаром до 
15 см, перед укриттям плівкою. 
При такому укритті навіть самі 
неморозостійкі сорти надійно 
перезимують.

8. Торець укритої шпалери 
має залишатися відкритим. 
Це важливо для провітрю-
вання лози. Але при темпе-
ратурі нижче, ніж −15°C, торці 
щільно закривають. Після того 
як морози спадають, торці 
знову відкривають для прові-
трювання. Укриття плівкою 

повністю знімають на самому 
початку квітня.

Новачкам, найчастіше, 
обрізка винограду здається 
складною, але це не так. Коли 
зробите обрізку пару раз, то 
надалі, будете робити це «на 
автоматі». Навіть якщо ви зро-
бите щось не так — виноград 
сильна рослина і швидко наро-
щує лозу. І навіть без ретель-
ного догляду сучасні сорти 
дають хороший урожай. Так 
що не турбуйтеся, в будь-якому 
випадку вас чекає успіх!

Способи укриття 
винограду

Хвойним лапником. Для цього 
чудово підійдуть ялинові чи 
соснові гілки. Хвоя не дозволяє 
корінням рослини заборонити, 
запах відлякує гризунів, у ній 
не може розвинутися грибок. 
Для грамотної підготовки 
виноградних кущів до зимівлі 
достатньо закрити кожен кущ 
шаром хвойних гілок завтов-
шки не менше 40 см, цього 
цілком достатньо.

Солома. Відмінним покрив-
ним матеріалом для рослин 
є солома, проте її необхідно 
трохи втоптати, щоб вітер не 
розніс її по всій ділянці. При-
крити лозу потрібно шаром 
соломи приблизно 20 см, через 
місяць додати ще стільки ж. 
З настанням весни солому 
можна залишити біля коріння 
для мульчення, проте потрібно 
бути обережним, оскільки 
в соломі часто заводяться гри-
зуни, тому разом з укриттям 

необхідно розкласти навколо 
приманки з отрутою.

Земля. За відсутності укрив-
ного матеріалу можна захи-
стити рослини, засипавши 
лози ґрунтом завтовшки 
близько 15 см, через місяць 
додати землі ще стільки ж. Це 
найпростіше укриття допо-
може винограду перезиму-
вати та захистить у холодний 
період часу.

Сніг. Найбільш якісний 
природний спосіб захисту. 
Лозу потрібно повністю заси-
пати великим шаром снігу, 
якщо його в достатку. При 
цьому навіть морозостійкі 
сорти винограду позитивно 
оцінюють такий захист та 

порадують у майбутньому 
багатим урожаєм.

Важливо знати! Проводити 
укриття винограду поліетиле-
ном, руберойдом та іншими 
матеріалами, що не пропуска-
ють повітря, категорично не 
можна — це призводить до 
втрати вічок.

Виноград — досить ніжна 
рослина, яка потребує осо-
бливого догляду, який не 
одразу можна освоїти. Однак 
приділивши максимум уваги 
і провівши грамотну підго-
товку рослин до зимівлі, можна 
розраховувати на високу родю-
чість кущів наступного року.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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Гороскоп
на тиждень

(21.15 — 27.11)

a
Овен. Цей тиждень стане вдалим для 
професійної діяльності. Ви зможете 
поговорити з начальством і обговорити 

питання кар’єрного зростання і збільшення 
зарплати. Однак варто розуміти, що з новою 
посадою часу на особисте життя стане менше.

b
Телець. Потрібно бути гранично 
чесними і говорити правду. Обман 
і маніпуляції можуть обернутися 

серйозними наслідками. Вони загрожують 
розбіжностями і приведуть до конфліктів на 
роботі. Не варто піддавати свою репутацію 
небезпеці.

c
Близнюки. Життєва енергія Близню-
ків на піку. Це дозволяє справлятися зі 
складними завданнями і обов’язками. 

З’явиться можливість вирішити проблему, 
яка давно не давала спокою. Зірки на вашому 
боці і в нових починаннях.

d
Рак. Варто зустріти новий тиж-
день, уповільнивши скажений 
ритм. Будьте уважні до дрібниць, 

в них можуть ховатися важливі підказки. 
Побалуйте себе довгоочікуваною покупкою 
і зробіть те, чого давно хотіли. 

e
Лев. Невелика подорож допоможе 
вам зарядитися енергією. Відправ-
ляйтеся в поїздку з коханою людиною, 

це допоможе зміцнити ваш союз і навіть 
вирішити професійні питання.

f
Діва. Ви зможете легко знайти спільну 
мову як з колегами і діловими партне-
рами, так і з близькими людьми. Ви 

зможете заручитися підтримкою впливових 
людей, які допоможуть вирішити важливі 
для вас питання.

g
Терези. Не варто поспішати, обмір-
куйте кожен крок і наслідки того 
чи іншого вчинку. Будьте уважні до 

прохань інших людей про допомогу, надайте 
посильну підтримку. Поважайте точку зору 
свого співрозмовника.

h
Скорпіон. Вам прийдеться багато 
спілкуватися, проте ви зможете 
переконати партнерів у правильності 

вашої точки зору і наполягти на своєму. Вам 
варто використовувати будь-який шанс 
підвищити свій професійний рівень.

i
Стрілець. Ваші недоброзичливці 
і заздрісники можуть влаштувати 
вам проблеми на рівному місці. Вам 

доведеться вирішувати питання швидко, 
однак, прораховуючи всі можливі наслідки 
і уникаючи негативних сценаріїв. 

j
Козеріг. Можливо, деякі люди стали 
джерелом негативу у вашому житті. 
Будьте обережні і з романтичними 

побаченнями, не варто занадто спокушатися 
новим шанувальником, наміри цієї людини 
можуть бути не найкращими.

k
Водолій. Вдалий час для нових 
починань, вас супроводжує успіх. Спри-
ятливий час, щоб продемонструвати 

свої сильні сторони і ділові якості. Ви зможете 
залишити своїх суперників далеко позаду.

l
Риби. Варто приділити більше уваги 
своєму здоров’ю. Уважно стежте за 
тим, що їсте, не відвідуйте сумнівні 

місця. Уникайте місць великого скупчення 
людей і остерігайтеся травм.
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Відповіді

з №45

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
Мільйони людей без 

світла — це дуже погано, 
але можна виправити. 140 
мільйонів без мізків — це 
горе невиправне.

***
Не треба мені говорити: 

«Не кури, подумай про май-
бутнє». Я коли думаю про 
майбутнє, курити хочеться 
ще більше, а потім ще 
й випити.

***
— Бабуся  — жахлива 

боягузка, — каже матері 
п’ятирічний Володька.

— Чому ти так думаєш?
— Коли ми з нею перехо-

димо вулицю, вона завжди 
хапається за мою руку.

***
Осінь  — це добре. 

В’язаний светр завжди 
приховає жир. Не те що 

зрадник-купальник. Восени 
і жирним можна бути 
щасливими.

***
У звичайній родині мати 

каже синові:
— Після того, як погла-

див кішку — вимий руки!
У сім’ї кошатників:
— Добре вимий руки, 

перш ніж кішку гладити!
***

Третій день я наодинці 
з котом. Знаєте, істота 
яка тільки жере і спить — 
така собі компанія. Тому 
коту нудно.

***
Новий цікавий квест — 

в с т и г н и  с к у п ит и с я 
у супермаркеті між повітря-
ною тривогою та вимкнен-
ням електрики.

***
путін так сміливо кори-

стується методичкою 
гітлера, що у мене скла-
дається враження, що він 
не в курсі, чим там все 
закінчилось.

***
Першого вихідного я не 

пам’ятаю, бо відходжу від 
роботи, а весь другий день 
я думаю: «Завтра на роботу».

***
— Яка твоя найулюбле-

ніша пора року?
— Субота.

***
Настя запланувала на 

вихідні нічого не робити 
і все встигла. Ось як багато 
означають грамотне пла-
нування часу та адекватна 
оцінка своїх можливостей.

***
— Чим займається твій 

дідусь на пенсії?
— Качається.
— Круто! І на яких 

тренажерах?
— На кріслі-гойдалці.

***
— Бабусю, я не можу 

говорити, я на конференції 
у Лондоні.

— А мені начхати! Огірки 
брав? Щоб банки сьогодні 
привіз!

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