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Терор мирних міст у тилу 
й завалювання «м’ясом 
чмобіків» позицій ЗСУ на 

фронті — єдина тактика, на яку 
нині спроможна російська феде-
рація. Після звільнення Херсону 
й поступового, проте постій-
ного просування українських 
військових по лінії фронту до 
державного кордону, рашисти 
вже не приховують справжніх 
намірів так званої спеціальної 
операції. Про денацифікацію, 
а тим більше десатанізацію (тобто 

звільнення від бісів та демонів — 
така ідея теж озвучувалася чор-
ним ротом хворих на голову 
путіністів) уже ніхто не згадує. 
Йдеться виключно про захо-
плення «ісконних», як вважають 
на росії, територій. Бажано — аж 
до польського кордону. Сусідня 
країна-помилка занурюється 
у відверто оруеллівську атмос-
феру й абсолютно паралельну 
реальність, де тамтешні газети 
радісно повідомляють, що суд 
у Гаазі за збитий «Боїнг» визнав 

нарешті винними не російського 
терориста Гіркіна та компанію, 
а… Україну.

Натомість українці вже 9 місяців 
чинять спротив, вибиваючи зуби 
кремлівському режиму. Деталь-
ніше про героїзм українських ППО, 
титанічні зусилля енергетиків, 
що витримали наймасштабнішу 
ракетну атаку минулого тижня, 
російську ІПСО, на яку не варто 
вестися, нову допомогу від парт-
нерів — читайте на 6-ій сторінці 
нашого видання.
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В день Гідності та Свободи  
у громаді відбулися урочисті заходи

21 листопада з нагоди 
Дня гідності і свободи 
у Решетилівці відбулося 
покладання квітів до пам’ят-
ника великому Кобзарю  — 
національного символу волі, 
правди і великої любові до 
Батьківщини.

Покладання квітів зважа-
ючи на воєнний стан провели 
в обмеженому колі осіб. На 
ньому були присутні голова 
Решетилівської міської ради 

Оксана Дядюнова, заступник 
міського голови Юрій Невмер-
жицький, керівник апарату 
міської ради Максим Лисенко, 
депутат Полтавської районної 
ради Юрій Грига та інші.

Хвилиною мовчання вшану-
вали громадянський подвиг, 
патріотизм і мужність людей, 
які ціною власних життів 
відстоювали європейський 
вибір українців під час двох 
доленосних для нашої країни 

революцій  — «Помаранче-
вої» (2004 рік) та «Революції 
гідності» (2013 рік) і тих, хто 
віддав свої життя відважно 
боронячи Україну від рашист-
ської навали.

Панахиду по всіх загиблих 
під час визвольної боротьби 
українського народу провів 
настоятель Свято-Успенського 
храму отець Володимир.

Юлія ГРІНЧЕНКО

За повідомленням Нацполі-
ції, у період із 14 по 21 листо-
пада у Решетилівський громаді 
зареєстрували 51 повідомлення 
про кримінальні правопору-
шення та інші події.  Із них 
4 внесено до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за 
ознаками кримінальних пра-
вопорушень. Нагадуємо номери 
телефонів, за якими Ви маєте 
можливість повідомляти інфор-
мацію щодо місця перебування 
зниклих людей, а також відомі 

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

Як повідомляє Решети-
лівська служба порятунку, 
протягом тижня в громаді заре-
єстрували 2 надзвичайні події.

16 листопада сталася пожежа 
в тимчасовій технічній споруді 
в селі Глибока Балка, а 18 листо-
пада горіла господарча будівля 
в селі Лучки.

На Полтавщині COVID-19 переважає 
над ГРВІ та грипом, тому мешканців 
області закликають вакцинуватися

В області стабілізувався 
рівень захворюваності на 
коронавірус. Про це повідо-
мив начальник Полтавської 
ОВА Дмитро Лунін. Водночас 
показник захворюваності на 
Полтавщині все ще великий на 
рівні країни. Область залиша-
ється на 2 місці за поширеністю 
коронавірусу в країні, в усіх 
громадах фіксують випадки 
захворювання. За тиждень на 
Полтавщині підтвердили 681 
випадок інфікування корона-
вірусом. Це на понад півтори 
сотні більше, ніж за попередній 
період.   Також залишається 

ризик розповсюдження хвороби 
в місцях масового скупчення 
людей. Нині жителів регіону 
закликають не нехтувати 
щепленнями, адже це єдиний 
спосіб вберегтися від хвороби, 
пригальмувати розповсю-
дження інфекції, і не отримати 
ускладнень.

Нагадаємо, що Решетилів-
ський Центр ПМСД проводить 
постійну вакцинацію для всіх 
бажаючих. Заклад має вакцину 
Pfizer як для першої дози та 
ревакцинації, так і окремо 
для введення бустерних доз. 
У ЦПМСД в достатній кількості 

наявна вакцина Coronavak. 
Нагадаємо, що вакцинува-
тися можуть всі громадяни, 
незалежно від їх укладених 
декларацій, та від території, 
де були укладені ці декларацій.

Нагадаємо, що із вересня 
у Решетилівській громаді 
запроваджено масковий режим. 
Це рішення прийняли через 
зростання кількості інфікувань 
на території Решетилівщини, 
а також із тим, що в осінній 
час загострюється поширення 
інфекційних хвороб.

Михайло ЧУБ

Шкільні твори можна не читати, 
а слухати: на сайті НУШ рекомендують 
аудіохрестоматію, яку започаткував 
Олександр Біленький

Голова обласної ради Олек-
сандр Біленький ініціював 
створення аудіохрестоматії 
для школярів. Аудіопроект 
вміщує програмові твори 
для 5 класу, що навчається 
за НУШ. Перелік літератури 
утвердили методисти, фахівці 
з літератури. Начитали про-
фесійні актори театру імені 
Гоголя. Усе  — українською 
або в українському перекладі. 
Аудіохрестоматія містить 43 
твори шкільної та позашкіль-
ної програми. На офіційному 
сайті Нової української школи 
розмістили інформацію про 
проект, щоб дедалі більше шко-
лярів змогли ознайомитися із 
новоствореною аудіохресто-
матією, що допоможе дітям 
у вивченні літератури.

«Нещодавно ми презенту-
вали аудіобібліотеку для шко-
лярів і школярок. Це перший 
подібний проект в Україні. 
І ось інформацію про нього 
вже підхопили на сайті Нової 

української школи. Нагада-
ємо, актори полтавського 
театру ім. Гоголя озвучили 
твори шкільної програми для 
учнів 5 класів. Незабаром буде 
поповнення — твори для інших 
класів, українська та світова 
класика тощо. Слухати твори 
можна на моєму Youtube-каналі 
під назвою „Вінілосховище“», — 
зазначив Олександр Біленький.

Літературу для старших кла-
сів планують начитати після 
укладання й затвердження від-
повідних програм. Посилання 
на аудіопроект:

Віта ШАФОРОСТ

Решетилівщина передала 
допомогу для військових 
із Харківщини

Чергову партію гуманітарної 
допомоги передали жителі 
нашої громади для військових, 
які боронять країну на харків-
ському напрямку. Традиційно 
гуманітарний вантаж зібрали 
із продуктів харчування, 
солодощів, окопних свічок, 
а також підкріпили дитячими 
малюнками, що підбадьорюють 
військових на передовій та 
вселяють віру у якнайшвидшу 
перемогу у війні.

«Розвідка 92 і 93 бригад теж 
отримали продукти, які ми 

збирали. Дякую усім , хто долу-
чився», — зазначає волонтер 
Віта Приходько.

Окрім цього, завдяки кош-
там, які надали колектив 
і батьки дитячого садочку із 
села Покровське, було придбано 
приправи для виготовлення 
борщових наборів для вій-
ськових. Волонтери закупили 
сушену цибуля, паприку, час-
ник, зелень тощо. На ці потреби 
витратили понад 900 гривень.

Віктор БІЛОКІНЬ

У Решетилівці проводять опитування — 
встановлювати чи ні новорічну ялинку

Керівник Решетилівської 
громади Оксана Дядюнова 
ініціювала опитування щодо 
актуальності встановлення 
новорічної ялинки у центрі 
міста. Наразі єдиного рішення 
серед українських міст немає, 
і думки з цього приводу роз-
ділилися, тому мери міст 
проводять опитування, щоб 
почути думку громади із цього 
питання.

«Наближаються зимові 
свята, але війна триває. 
Про святковий настрій 
взагалі не йдеться, коли на 
фронті гинуть наші хлопці, 
а українські міста постійно 

піддаються ракетним обстрі-
лам. До того ж, ми бачимо, яка 
в країні та області ситуація 
з постачанням електроенер-
гії. Введені обмеження, з усіх 
боків закликають знизити 
споживання. Зважаючи на 
все це, вважаю, що цьогоріч 
варто утриматися від облаш-
тування святкових інсталяцій 
і новорічної ялинки. Але хочу 
почути та врахувати вашу 
думку. Тож, питання наступне: 
чи потрібна нам цьогоріч ново-
річна ялинка?» — зазначила 
Оксана Дядюнова.

Жителі нашої громади 
умовно розділилися на два 

табори, де одні вважають, 
що ялинку встановлювати 
потрібно: для дітей, для ново-
річного настрою, як символ 
незламності та мирного життя. 
Інші навпаки вважають, що 
потрібно економити та святку-
вати новорічні свята винятково 
вдома. Також людей хвилює 
питання безпеки.

Нагадаємо, що місто має 
штучну ялинку та минулорічні 
прикраси. Тож новорічне свято 
не потягне особливих витрат, 
адже ілюмінацію вмикати 
заборонено.

Михайло ЧУБ
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Коротко про головне
Воєнний стан 
в Україні продовжили

Верховна Рада України про-
довжила строк дії воєнного 
стану та загальної мобілізації 
на 90 днів. Відтепер воєнний 
стан в державі та мобілізація 
пролонговані до 19 лютого 
2023 року. «За» проголосу-
вали — 294 нардепи.

Рада обговорить 
збільшення штрафу 
за відсутність у водія 
страховки

До ВР ради подали зако-
нопроект, який передбачає 
штрафні санкції за відсутність 
обов’язкового страхового 
полісу у водія.

В законі з’явиться ситуація 
з «простроченим» полісом. 
Так, водій може обмежитись 
усним попередженням, якщо 
від закінчення страхового 
поліса до моменту зупинки 
патрульною поліцією минуло 
менше 15 днів. Якщо ж поліція 
зупинила водія за 15 днів, то 
штраф становитиме 340 гри-
вень. Якщо водія зупинять 
вдруге протягом року, розмір 
штрафу за відсутність стра-
ховки зросте до 850 гривень. 
За третю зупинку патруль-
ною поліцією без страховки 
та подальші зупинки водію 
виписуватимуть штраф на 
суму 1700 гривень.

Змінюються умови 
виходу на пенсію 
за віком

Чергові зміни відбулися 
у Пенсійному законодавстві. 
Зокрема, щоб вийти на пенсію 
у 60 років у нинішньому році, 
потрібно мати 29 років стажу, 
а щоб вийти на пенсію у 60 
років 2023 року, пенсіонер 
повинен буде мати вже 30 
років стажу.

Екобус приїде 
в Решетилівку

25 листопада з 10:00 до 12:00 
год. в місті Решетилівка по 
вул. Покровська, 17 (у дворі) 
працюватиме екобус. Відбу-
деться безкоштовний збір 
відпрацьованих батарейок, 
люмінесцентних ламп та 
ртутних термометрів.

Л ю м і н е с ц е н т н і 
лампи прийматимуть 
у заводському пакуванні 
або обгорнуті в картон. 
Про це повідомив голова 
Полтавської обласної ради 
Олександр Біленький.

Усі небезпечні побутові 
відходи будуть передані на 

утилізацію спеціалізованому 
підприємству, а отже — без 
шкоди для довкілля.

На Полтавщині 
запрацювали 
«Пункти 
незламності»

Голова Полтавської облас-
ної військової адміністрації 
Дмитро Лунін інформував, 
що в громадах Полтавщини 
запрацювали пункти нез-
ламності, які допоможуть 
у разі критичних і тривалих 
проблем з енергетикою та 
опаленням. У таких пунктах 
є інтернет, світло, тепло, вода, 
медикаменти.

Дітям з інвалідністю 
виплатять 
одноразову грошову 
допомогу

Центр надання адміні-
стративних послуг розпо-
чав прийом документів для 
отримання щорічної грошової 
виплати з бюджету Решетилів-
ської міської ради для дітей 
з інвалідністю.

Виплата передбачена сім’ям 
громади, які мають на вихо-
ванні дітей з інвалідністю до 
18 років і становить 1 тисячу 
гривень.

Документи приймаються 
до 10 грудня поточного року 
у Решетилівському ЦНАПі та 
в уповноважених осіб старо-
стинських округів громади.

Радіо ReLIFE 
FM запустило 
спортивний 
телеграм-канал

Телеграм-канал спеціалі-
зується винятково на спорті. 
Тут шанувальники зможуть 
знайти огляди найкрасивіших 
голів, або ж відео шокуючих 
нокаутів та дізнатися головні, 
часом непередбачувані резуль-
тати головних змагань зі 
світу спорту.

Тож знайомтеся зі спортив-
ним життям в телеграм-каналі 
Sports ReLIFE.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Лікарні Полтавщини отримали 
гуманітарну допомогу

За ініціативи народного 
депутата України Олега Кулі-
ніча, у співпраці з Благодійним 
фондом «Сучасне село та місто» 
народним депутатом України 

Антоном Яценком та головою 
Полтавської облради Олексан-
дром Біленьким до лікарень 
Полтавської області пере-
дали антисептики, інфузійні 

розчини, антибіотики, вироби 
медичного призначення та інші 
медичні препарати.

Серед закладів, які отримали 
допомогу, і Решетилівська цен-
тральна лікарня.

Загалом до медичного 
закладу доставили електролі-
тичні розчини, гідрокалоїдні 
пов’язки, антибіотики, сечо-
гінні, протисудомні, проти-
грибкові препарати. А також 
12 пар милиць, ходунки, 17 
каністр спиртово-дезинфіку-
ючих розчинів для рук, уроло-
гічні прокладки тощо.

Всі ці засоби та витратні 
матеріали стануть у нагоді 
для лікування пацієнтів 
інфекційного, хірургічного, 
терапевтично-неврологічного, 
реанімаційного відділень.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Голова обласної ради Олександр Біленький 
та народний депутат Олег Кулініч передали 
чергову автівку на фронт

Минулого тижня голова 
Полтавської обласної ради 
Олександр Біленький разом 
із народним депутатом Олегом 
Кулінічем передали військовим 
автомобіль. Про автівку для 
захисників повідомив голова 
облради на своїй сторінці 
у соцмережі Фейсбук.

«Хлопці, „приймайте апа-
рат“! Черговий #Вініломобіль 
для ЗСУ! Разом з народним 
депутатом України Олегом 
Кулінічем придбали автівку 
Opel Frontera 4x4. Дякуємо 
нашим захисникам та захисни-
цям! Слава Україні!» — зазначив 
Олександр Біленький.

Нагадаємо, що на День авто-
мобіліста і дорожника, який 
відзначали в останню неділю 
жовтня, голова Полтавської 

обласної ради Олександр 
Біленький разом із народним 
депутатом Олегом Кулінічем 
також передали військовим 
автомобіль. Із перших днів 
війни Олександр Біленький, 
разом із командою небайдужих 

однодумців, забезпечують 
наших військових тепло-
візорами, радіостанціями, 
кросівками та іншими важ-
ливими речами.

Михайло ЧУБ

Призвані військовослужбовці 
з Решетилівської громади 
отримають по 5 тисяч гривень

Минулої п’ятниці під голову-
ванням Решетилівського місь-
кого голови Оксани Дядюнової 
відбулося засідання 27 позачер-
гової сесії Решетилівської місь-
кої ради восьмого скликання.

У порядку денному депутати 
розглянули понад 30 питань.

Зокрема прийняли рішення 
на підтримку наших захис-
ників — виділити по 5 тисяч 
гривень кожному призваному 
з Решетилівської громади вій-
ськовому. Загалом це майже 
1000 осіб, на допомогу яким 
спрямують близько 5 млн грн.

Як пояснила керівник міста 
Оксана Дядюнова, ці гроші 
залучені з місцевого бюджету, 
зокрема, з додаткових над-
ходжень від ПДФО завдяки 
командній роботі та сприянню 

голови Полтавської обласної 
ради Олександра Біленького. 
Грошова допомога буде випла-
чуватися відповідно до поданих 
заяв. А за детальною інфор-
мацією можна звертатися за 
телефоном відділу соціального 
захисту 050-069-13-37.

Крім того, під час пленар-
ного засідання було затвер-
джено Програми підтримки 
самозабезпечення Решетилів-
ської міської територіальної 
громади харчовими продук-
тами на 2023–2025 роки «Сади 
Перемоги». Внесено зміни 
до Програми фінансової під-
тримки комунальної установи 
«Місцева пожежна охорона 
Решетилівської міської ради» 
на 2021–2023 роки. Відбулося 
затвердження Програми 

фінансової підтримки Міс-
цевого осередку Громадської 
організації Всеукраїнське фіз-
культурно-спортивне товари-
ство «Колос» у Решетилівській 
міській територіальній громаді 
Полтавської області на 2023 рік.

Також депутати заслухали 
питання про стан виконання 
ряду Програм, у яких ішлося 
про забезпечення житлом 
окремих категорій громадян 
на 2021–2022 роки та затвер-
дження відповідної Програми 
на 2023–2025 роки, розвиток 
освіти Решетилівської міської 
ради на 2018–2022 роки, а також 
затвердження відповідної 
програми сприяння розвитку 
освіти на наступні роки.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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«Коронація талантів»: вокалісти із Решетилівки 
завоювали призові місця на Всеукраїнському 
фестивалі дитячої та юнацької творчості

14 листопада у глядацькій 
залі Полтавського академіч-
ного симфонічного оркестру 
було проведено Всеукраїн-
ський фестиваль дитячої та 
юнацької творчості «Коронація 
талантів» на приз народного 
артиста України Германа 
Юрченка. Участь у конкурсі 

взяли і вихованці Будинку 
дитячої та юнацької творчості 
Решетилівської міської ради.

За результатами фести-
валю «Коронація талантів», 
перші призові місця заво-
ювали Дарина Ковальчук, 
Юлія Стешенко та Владислава 
Самойленко. Другу сходинку 

посіла Софія Панасюк. За під-
сумками конкурсу, старша 
та середня групи народного 
вокального колективу «Вален-
тина» посіли перше місце. 
Керівник вокального колек-
тиву — Леся Ілієва.

Віта ШАФОРОСТ

У Покровському збирають кошти 
на виготовлення окопних свічок

Шкільна родина Покров-
ського навчального закладу 
виготовляє окопні свічки на 
передову. Кілька партій свічок 
волонтери уже відправили 
військовим. Наразі учні, 
батьки та колектив навчаль-
ного закладу ініціювали збір 
коштів на виготовлення окоп-
них свічок. Якщо металеві 
банки та картон збирають 
власними силами, то заку-
пити парафін великими пар-
тіями самостійно — це вкрай 
важко. Тому цього тижня в усіх 
торгових точках селища роз-
міщено «банки-скриньки» для 
«донатів» на парафін.

«Наша шкільна родина (пра-
цівники школи, учнівський 
та батьківський колективи) 
закликає всіх не лишатися 
байдужими та зігріти наших 
захисників. Як це зробити? Дуже 
легко! Ми розмістили банки 
для збору коштів на парафін 
(для виготовлення окопних 
свічок) в усіх магазинах Покров-
ського. Вкидайте в такі банки 
свої донати! Не забувайте, що 
маленьких донатів не буває. 
Всі зібрані кошти ми будемо 
перераховувати у магазинах 
з продавцями та обов’язково зро-
бимо звіт! Ваші донати стануть 
теплом для наших захисників. 

Просимо обов’язково долу-
чатися всіх  — небайдужих 
мешканців селища, фермерів, 
підприємців, адміністрацію різ-
них організацій. Разом ми сила. 
Висловлюємо щиру подяку 
власникам магазинів, які доз-
волили розмістити у себе банки 
для збору коштів», — зазначає 
педагог Аліна Перепелиця.

Залишити «донати» на 
допомогу волонтерам можна 
у наступних магазинах: «Крам-
ничка», «Добриня», «П’ятачок», 
«Омеляненко», «Каштан», «Обе-
ріг», та «Перечеп». Організатори 
акції додають, що надалі зали-
шити кошти на допомогу можна 
буде не тільки у Покровському, 
а й у Решетилівці.

Віта ШАФОРОСТ

Решетилівські волонтери 
збирають кошти на квадрокоптер 
та тепловізори для захисників

Нещодавно завдяки небай-
дужим жителям вдалося при-
дбати тепловізор для нашого 
захисника, також волонтерський 
центр закупив термобілизну, вій-
ськову форму та тактичні рука-
виці для військовослужбовців. 
Усі ці потреби вдалося закрити 
лише завдяки активності волон-
терів та небайдужості громадян, 
які щоразу «донатять» на під-
тримку військовослужбовців.

«Велике прохання долуча-
тися до збору, кожна гривня 
має значення! Це прохання 
стосується кожного без винятку. 
Наша сила в згуртованості, 
розраховуємо на вашу під-
тримку», — зазначає волонтер 
Андрій Горобець.

Тим часом тривають 
наступні збори коштів для 

захисників із нашої територі-
альної громади: на квадрокоп-
тер по запиту Вовка Олександра, 
його банківська картка Прива-
тбанк — 4149 6293 3044 5388. На 
тепловізор по запиту Здоренка 
Олега, картка його мами При-
ватбанк — 5168 7573 6957 9695. На 
тепловізор по запиту Антоненка 
Олексія, картка його мами 
Приватбанк — 5168 7574 2906 5586.

Михайло ЧУБ

Команда із Решетилівки виборола 
призове місце на змаганнях  
із настільного тенісу

16–17 листопада у місті 
Гребінка відбулись фінальні 
змагання V Гімназіади Пол-
тавщини з настільного тенісу. 
У фінальній частині участь 
взяли учнівські команди 
з 7 територіальних громад 
області  — переможці попе-
редніх етапів. За результатами 
особистих, парних та змішаних 
ігор в командному заліку місця 
розподілились наступним 
чином: перше місце — команда 
Семенівської громади, друга 
сходинка — команда Лохвицької 
громади, третє місце — команда 
Решетилівської громади.

Тенісистки із нашої гро-
мади — Юлія Баран та Катерина 
Тарасова у парному розряді 
посіли третє призове місце. 
Денис Гончаренко та Данило 
Гончаренко у парному розряді 
також завоювали третє місце. 
Юлія Баран в особистій пер-
шості посіла другу сходинку. 
У змішаному розряді першість 
завоювали Данило Гончаренко 
та Юлія Баран. За результа-
тами змагань, Юлія Баран буде 
представляти Полтавщину на 
першості України.

Віктор БІЛОКІНЬ

Навчальні заклади громади 
долучилися до Тижня 
безпеки дорожнього руху

Зараз, коли світловий день 
досить короткий, а питання 
енергозбереження є питанням 
національного значення, 
у закладах освіти проводяться 
превентивні заходи для попе-
редження травматизму на 
дорогах, зокрема серед дітей 
і учнівської молоді. З 14 по 20 
листопада проходив другий 
етап щорічного Тижня безпеки 
дорожнього руху.

У його рамках у школах про-
водили бесіди, ігрові вправи та 
активності, які дозволять дітям 
краще засвоїти правила захи-
сту життя та здоров’я, норми 

безпечної поведінки, а також 
покращити практичні навички 
пішоходів та велосипедистів. 
Зокрема, подібні заходи відбу-
лися у Малобакайському закладі 
освіти, а учні Решетилівської 
початкової школи стали учас-
никами єдиного національного 
уроку «Безпечна дорога додому». 
Також про безпеку на дорогах 
говорили із школярами Ново-
михайлівського навчального 
закладу, у ігровій формі засвоїли 
правила поведінки на дорозі учні 
із Покровського закладу освіти.

Віта ШАФОРОСТ

У Решетилівці відбувся шаховий турнір 
пам’яті тренера Михайла Невмержицького

Нещодавно серед вихованців 
гуртка «Шахи» у приміщенні 
Будинку дитячої та юнацької 
творчості Решетилівської міської 
ради було проведено шаховий 
турнір пам’яті тренера Михайла 
Івановича Невмержицького. 
Ця людина була справжнім 
фанатом шахів і прищеплювала 

любов до цієї гри усім своїм 
учням. В турнірі взяли участь 
14 вихованців гуртка «Шахи». 

Змагання проводилося за 
двома віковими категоріями. 
У молодшій віковій категорії, 
перше місце посів Андрій 
Сачко, другу сходинку завою-
вав Олександр Крамар, третє 

місце — Арсен Очкань. У старшій 
віковій групі першість здобув 
Назар Задорожний, друге 
місце — Максим Козаренко, 
третім став Захар Очкань. Усі 
переможці нагороджені грамо-
тами та медалями.

Віктор БІЛОКІНЬ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Олена КАЦІТАДЗЕ: «Центр культури і дозвілля „„Оберіг“ 
працює, адже потрібно підтримувати бойовий дух громади»
Лише з початком повно-

масштабного вторгнення 
переважній частині 

українського суспільства таки 
дійшло  — культура на часі, 
а патріотичне виховання має 
велике значення. Культура — це 
зброя, яку ворог використо-
вував усі роки незалежності, 
аби зросійщувати, підсаджу-
вати на власну поп-культуру, 
робити Пушкіна з Достоєвським 
у нашій країні важливішими 
за Шевченка із Франком. Тому 
музи мають не вмовкати попри 
те, що працюють гармати. Бо 
культурний фронт не менш 
важливий, ніж дії на передовій. 
Тож наше видання вирішило 
дізнатися, як у громаді в умовах 
війни працюється закладам куль-
тури. А розпочати вирішили із 
розмови із директором Центру 
культури і дозвілля «Оберіг» 
Решетилівської міської ради 
Оленою Кацітадзе.

— Олено Олександрівно, 
як ваш колектив зустрів лют-
невий ранок повномасштаб-
ного вторгнення? Що робили 
у перші тижні, коли всім було, 
як то кажуть, «не до пісень»?

О. К.: Колектив був у шоці, як 
і всі мешканці громади, власне. 
Проте колектив у нас працелюб-
ний і дружний, а головне — ми 
ніколи не впадаємо у розпач 
і намагаємося знайти вихід із 
найскладнішої ситуації. Уміємо 
мобілізуватися і знаємо, що 
робити. У перший день всі при-
йшли на роботу і прислухалися 
до того, що радитиме керів-
ництво міста. У той же день 
при міськраді було створено 
волонтерський центр і члени 
нашого колективу швидко 
знайшли себе у волонтерському 
русі. Чоловіки зорганізувалися 
і долучилися до громадського 
формування «Супротив». Буду-
вали і обладнували блокпости, 
зварювали протитанкові їжаки. 
Хлопці в нас мають золоті руки: 
у закладі культури, не лише 
співають та танцюють, а ще 
не цураються фізичної праці 
та добре працюють руками. 
А ще шукали ворожі мітки, хто 
знається на техніці — перева-
рювали вантажні «бусики» на 
пасажирські. Багато було фізич-
ної роботи, хлопці долучилися 
охоче. Жінки відразу пішли 
плести сітки. Хто вмів шити, 
влаштувалися до волонтерів, 
котрі організували швейні 
цехи. Шили форму для бійців, 
плитоноски. Хто вміє тримати 
спиці в руках — в’язали носки. 
Також допомагали внутрішньо 
переміщеним особам. Власне, 
у нас не було в колективі 
людини, котра б із початком 
війни не волонтерила. У Центрі 
лишився один працівник: ми 
організували у цокольному 
приміщенні нашої будівлі 
укриття, з освітленням, водою, 
туалетом, обладнали все для 
того, аби перебування тут було 

комфортним. Тому лишався 
черговий, котрий у разі пові-
тряної тривоги допомагав 
розміститися у сховищі.

— Тобто за волонтерством 
та війною було не до культури?

О. К.: Перші два місяці, а може 
й три ми дійсно здебільшого 
займалися волонтерством. Проте 
не забували й про свою основну 
діяльність — проводили заходи, 
бо розуміли, що це теж потрібно 
робити. Влаштовували пере-
важно благодійні та патріотичні 
заходи, намагалися якомога 
більше залучати внутрішньо 
переміщених осіб з дітками, яких 
приїхало чимало в нашу громаду. 
Відволікали їх, проводили дитячі 
заходи. Намагалися з ними 
у підвальному приміщенні гра-
тися, співати й танцювати, хоч 
на душі було й важко, і настрій 
не той, але діток відволікали від 
війни. Намагалися підтримати 
психологічно, аби протистояти 
оцьому страшному горю.

З початку травня у Центрі 
вже повноцінно запрацювали 
гуртки, клуби за інтересами. 
Першого червня провели свято 
до Дня захисту дітей «Нам 
потрібне мирне небо». Залучили 
до участі й дитячі колективи. 
У підвальному приміщенні в нас 
є повноцінна концертна зала, 
тому маємо де влаштовувати 
такі заходи, знаючи, що наші 

відвідувачі будуть у безпеці. 
Зараз розділили нашу роботу 
на два напрямки — основна 
діяльність і волонтерський рух. 
Волонтерство не полишаємо, 
і у вільний від роботи час 
зорганізувалися, аби у своєму 
приміщенні плести маскувальні 
сітки. У одного із членів нашого 
колективу вдома добре вродила 
айва. Зібралися всі разом — 
і наварили 60 банок варення 
на передову для захисників. 
Хто медом займається, в кого 
горіхи вродили — зібрали всі 
продукти до купи, накололи 
горіхів і виготовили 10 літрів 
корисних солодощів для бій-
ців. Вже й відправили все на 
фронт. Колектив уболіває за 
нашу армію, за земляків, які 
через війну втратили домівки, 
тож постійно носимо необхідні 
продукти, овочі, фрукти, кон-
сервацію, речі на пункти збору 
гуманітарки. Продовжуємо 
підтримувати і військових, 
і внутрішньо переміщених осіб.

— Нагадайте, які зараз діють 
гуртки при ЦКД «Оберіг»?

О. К.: Нині дуже популярний 
і навіть модний гурток ВВС, котрий 
відвідують КВНщики. Від об’єднує 
близько 20 учасників різного віку, 
від малих до дорослих. До місцевих 
гумористів доєдналися внутріш-
ньо переміщені діти, яким це теж 
цікаво. Гурток «Спадщина» працює 
не так активно, адже він історич-
ного та краєзнавчого спрямування, 
передбачав і пошукові моменти, 
а в умовах воєнного стану всі 
експедиції в ліси, а тим більше 
з металошукачами, заборонено. 
Працюють театральний гурток, 
гурток вокального мистецтва, діє 
клуб за інтересами «Студія аматор-
ського мистецтва «Берег». Сюди ми 
запрошуємо місцевих майстрів, 
аби ті проводили майстер-класи, 
виготовляли з дітками поробки 
у різних техніках. Нещодавно якраз 
із бісеру плели янголят, щоб пере-
дати нашим військовим на фронт 
в якості оберега. На руку в’яжуть 
бійцям браслети. Щодо дорослих, 
то працюють вокальні гуртки — їх 
знову почали відвідувати. Маємо 
чудовий народний колектив 
«Пісенне джерело». До речі, ми 
відновили концертну діяльність 
і з задоволенням беремо участь 
у благодійних заходах.

— Бо на війні мистецтво має 
силу піднімати бойовий дух?

О. К.: Ми це й робимо. Хто 
приходить у Оберіг, той зна-
ходить, чим зайнятися. Наші 
гуртки зараз відвідує чимало 
дітей, ховаємо їх у безпечне під-
вальне приміщення і тут же про-
водимо заходи. До слова, на День 
козацтва нам довелося перенести 
запланований захід, бо очікува-
лися провокації, ворожі обстріли, 
тож від гріха подалі відклали 
всі плани. А нещодавно таки 
провели дитячу патріотично-роз-
важальну програму «Козацькому 
роду нема переводу». Серце 
раділо при погляді на наших 
діток. Це наше майбутнє  — 
чудове, талановите і патріотично 
налаштоване, котре емоційно 
кричить «Слава ЗСУ» і щиро 
вірить у перемогу. Нам радісно, 
що попри війну можемо влаш-
тувати для них свято, що вони 
все усвідомлюють, ростуть патрі-
отами, справжніми українцями, 
і завдяки нашій роботі зокрема, 
і забувають всі оті нав’язані про-
пагандою і ринком російські 
«іграшки».

— Ваші сусіди вдячні, що 
ЦКД приймає в укритті їхніх 
вихованців у момент пові-
тряних тривог. Тож й інші 
заклади можуть нормально 
функціонувати завдяки вашій 
гостинності.

О. К.: Ми запрошували їх 
ще до того, як ті відновили 
активну роботу. Запевнили, 
що на випадок повітряних три-
вог ми приймемо в себе всіх 
діток. Ми створили в укритті 
необхідні умови для тривалого 

перебування, є три виходи із 
підвального приміщення. Вони 
завжди відкриті, і під час три-
воги ми готові прийняти багато 
людей. Як то кажуть, і обігріти, 
і напоїти. Немає в нас такого, 
що когось пускають, а когось 
ні — всі мають бути у безпеці.

— Як під час війни співпраця 
із міським головою? Заклад 
відчуває підтримку влади?

О. К.: Підтримка потужна, бо 
все, чого потребуємо, починаючи 
від заробітної плати та сплати 
за енергоносії, фінансуються 
у повному розмірі. Матеріальна 
і фінансова підтримка насправді 
достойна. З боку міського голови 
Оксани Дядюнової ми не чули 
жодної відмови, коли озвучу-
вали проблеми. Наприклад, коли 
йшлося про аварійну каналі-
зацію, адже з 90-х років, коли 
будівля введена в експлуатацію, 
ці комунікації капітально не 
ремонтувалися. Тож після завер-
шення ремонту даху, зроблених 
внутрішніх ремонтних робіт 
у будівлі, каналізація лишалася 
головною проблемою. Повідо-
мили про цю ситуацію міському 
голові. Нас почули й виділили 
не лише кошти, а й техніку, 
профінансували всі витрати, 
що стосувалися ремонтних 
робіт. По всіх інших запитах теж 
отримували підтримку. Йдеться 
і про концертну залу на другому 
поверсі, яка застаріла морально 
й потребувала ремонту, також 
потрібно було замінити зно-
шений одяг сцени. Отримали 
кошти і на реконструкцію сцени, 
і на оновлення декорацій. На 
костюми, на музичне та звукове 
обладнання — влада вкладає 
кошти у все, що потрібно, аби 
заклад функціонував на належ-
ному рівні. Тому дуже вдячні за 
підтримку. Від культури керів-
ництво громади не відвертається 
попри війну. Ми той заклад, куди 
люди йдуть: хто шукає безпеки 
у сховищі, а хто — відводить 
душу. До того ж у нас дуже май-
стерний колектив із золотими 
руками. Тому коли потрібні 
костюми до заходу, ми шиємо 

самі, власними силами виго-
товляємо декорації. А ще ж ми 
не ледачі й самі заробляємо 
спецкошти — концертною діяль-
ністю, надаємо музичні послуги, 
ведемо заходи, пишемо сценарії. 
Тобто ми не дуже сідаємо важким 
тягарем на загальний фонд, а ще 
й заробляємо, де можемо.

— Війна, на жаль, триває, 
проте духопідйомний настрій 
теж потрібно створювати. Тим 
більше скоро грудень — час 
див, казок і Різдва. Чи готуєте 
сюрпризи до різдвяних свят?

О. К.: Обов’язково готуємо. Але 
розпочнемо із заходу символіч-
ного й важливого — з нагоди Дня 
волонтера, який відзначатимемо 
5 грудня. Хочемо вшанувати цих 
героїчних людей. Влаштуємо 
виставку-огляд «Творці добра», 
на яку запрошуємо наших волон-
терів зі своїми виробами, аби ті 
показали мешканцям громади, 
що везуть волонтери. Напечемо 
пиріжків і будемо частувати тими 
смаколиками, які їдуть на фронт 
до захисників, відвідувачів заходу. 
Звісно, це буде благодійний захід 
зі збором коштів для ЗСУ. Всі бажа-
ючі — дорослі й малі — зможуть 
пройти майстер-клас із плетення 
сіток. Покажемо все, що їде на 
фронт — і буржуйки, і тушонку, все, 
що шиється, плететься, печеться 
руками мешканців нашої громади. 
А 6 грудня буде концертна програма 
з нагоди Дня української армії. До 
Миколая і Різдва готуємо казку 
про Котигорошка — відходимо 
від радянських Діда Мороза зі Сні-
гурочкою. Тож буде патріотична 
казка, з пригодами і ялинкою, 
нехай навіть без гірлянд. І це пра-
вильно — економимо електроенер-
гію. Ну, й подарунки з музичними 
номерами та святковими дивами 
будуть. Готуємося, шиємо костюми. 
Дай Боже нам світла, позитивних 
новин із фронту, а ми й далі пра-
цюємо на своєму, культурному 
фронті. ЦКД «Оберіг» працює, бо 
розуміємо, що потрібно відволі-
катися і підтримувати бойовий 
дух громади.

Настя ТОПОЛЯ

“Від культури 
керівництво громади 
не відвертається 
попри війну.  
Ми той заклад, 
куди люди йдуть: 
хто шукає безпеки 
у сховищі, а хто — 
відводить душу. 
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ВІЙНА

Від Рамштайну до Ізраїлю: звідки їдуть нові подарунки для ЗСУ
Минулого тижня у Мадриді 

парламентська асамблея НАТО 
визнала росію державою- 
терористом. А також закликала 
до заснування спеціального 
міжнародного трибуналу, щоб 
притягнути до відповідаль-
ності режим путіна за скоєні 
в Україні воєнні злочини. Таку 
резолюцію ухвалили на щоріч-
ній сесії.

«Ми неодноразово наголо-
шували, що не визнаємо жод-
них незаконних спроб росії 
анексувати суверенні території 
України, — заявив президент ПА 
НАТО Джеррі Конноллі. — Ми 
також закликаємо наші уряди 
до наступних кроків щодо 
вступу України в НАТО». Резо-
люція містить низку важливих 
для України рішень, зокрема, 
збільшення постачання озбро-
єння, розробку конкретних кро-
ків стосовно вступу України до 
НАТО та створення механізму 
стягнення репарацій з рф за 
завдані Україні збитки.

Напередодні засідання 
у Мадриді міністри оборони 

країн НАТО традиційно зби-
ралися на зустріч у форматі 
«Рамштайн». Там теж йшлося 
про військову допомогу Укра-
їні, проте у більш конкретних 
цифрах. Так, Швеція пообіцяла 
надати системи ППО, боєпри-
паси та інше озброєння на 287 
мільйона доларів. Від Іспанії 
отримаємо пускові установки 
зенітних ракет HAWK та ракети 
до них, Канада надасть $500 
млн військової допомоги, вклю-
чаючи зимове спорядження, 
Греція — 155-мм боєприпаси, 
Польща — артилерію та боєпри-
паси, а також ППО малої даль-
ності дії. Німеччина оголосила 
додатковий пакет з військової 
підтримки України. За інфор-
мацією військового відом-
ства ФРН, пакет включатиме 
боєприпаси до РСЗВ Mars II, 
запчастини для кулеметів М2; 
3 танкових тягачі М1070 й 17 
захищених позашляховиків; 24 
кулемети MG3; 10 датчиків та 
глушилок для захисту від БПлА; 
мобільні засоби розмінування, 
польові обігрівачі.

Навіть Ізраїль, котрий не 
надто афішує свою військову 
допомогу Україні, днями зро-
бив голосну заяву. Ізраїльська 
державна медіакорпорація 
Kan з посиланням на слова 
голови Ради національної 
безпеки країни Еяля Хулата 
повідомила, що Ізраїль може 
надати Україні балістичні 
ракети у відповідь, якщо 
Іран поставить росії свої. 
Окрім того, стало відомо, що 
Ізраїль витратив мільйони 
доларів зі свого бюджету на 
військову підтримку України. 
Як повідомив ізраїльський 
офіцер і військовий блогер 
Ігаль Левін, це сталося після 
прохання Байдена допомогти 
ЗСУ у їхній оборонній війні. 
«Закуплена Ізраїлем військова 
допомога буде надана через 
країни НАТО. Це включає 
великий арсенал засобів, при-
ладів та іншого „стратегічного 
обладнання“. Не повідомля-
ється, що це за „обладнання“, 
але відомо, що Ізраїль витра-
тив на нього багато мільйонів 

доларів зі свого національ-
ного бюджету»,  — йдеться 
у повідомленні.

Що там говорити, якщо 
зброю для ЗСУ купують пере-
січні мешканці країн Європи. 
Днями литовський журналіст 
Андрюс Баліс Тапінас напи-
сав у своєму твіттері, що його 
земляки купили для України 

морський безпілотник за 250 
тисяч доларів. «Набравши 
приголомшливі 12 000 голосів 
лише за кілька годин, назвали 
його «PEACE Дец». Російському 
Чорноморському флоту ми 
бажаємо миру. Триває фінан-
сування ще одного безпілот-
ника з Литви», — повідомив 
журналіст.

Минулий тиждень 
запам’ятається не 
лише звільненням 

Херсону, а також найбільшою 
ракетною атакою в історії 
на українську енергетичну 
систему. Понад 90 крилатих 
ракет та більше десятка «мопе-
дів» скажені росіянці випустили 
по Україні 15 листопада. Не 
зупинив їх ні той факт, що 
на Балі саме тривав саміт 
«Великої 20-ки», з якої міністр 
закордонних справ рф лавров 
завбачливо чкурнув додому ще 
до ударів (щоб не отримати 
публічного ляща від міжнарод-
ної спільноти), ані майбутня 
зустріч міністрів оборони у 
«Рамштайні». Україна стоїчно 
той удар витримала. Вітчизняні 

ППО демонстрували справжні 
дива героїзму та майстерно-
сті, збивши 73 ракети та всі 
іранські дрони, що летіли в бік 
інфраструктурних об’єктів. 
Частина ворожого начиння 
таки потрапила у цілі, і на 
Полтавщині зокрема — приле-
тіло у Кременчуцькому районі 
та у Миргороді. Власне, силу 
цього удару відчула на собі вся 
країна — без світла частково 
чи повністю лишилися Київ, 
Харків, Одеса, Львів, інші регі-
они та міста. У всіх областях 
заради стабілізації енерго-
системи застосували аварійні 
відключення. Хтось сидів без 
світла по 4–6 годин, а кому дове-
лося палити свічки та вмикати 
ліхтарі на півдоби й більше. 

Тут уже до справи взялися 
вітчизняні енергетики — ще 
одні титани цієї війни. Завдяки 
надзусиллям та оперативним 
ремонтним роботам, пізно 
увечері того ж дня світло 
з’явилося у знеструмленому 
Харкові, Одесі та Львові, котрі 
15 листопада зазнали чи не 
найбільших ударів по інфра-
структурних об’єктах.

А надвечір інфопростір 
світу розірвала сенсаційна 
новина — дві ракети поцілили 
в територію Польщі, впавши 
на фермі неподалік Любліна. 
«Сьогодні сталося й те, про 
що ми давно попереджали. 
Терор не обмежується нашими 
державними кордонами. 
Російські ракети вдарили по 

Польщі, — заявив у вечірньому 
зверненні президент Укра-
їни. — Скільки разів Україна 
говорила про те, що нашою 
країною держава-терорист не 
обмежиться? Це питання часу, 
коли б російський терор пішов 
далі. Що довше Росія відчуває 
безкарність, то більше буде 
загроз для всіх, до кого можуть 
дістати російські ракети. Бити 
ракетами по території НАТО. 
Це російський ракетний удар 
по колективній безпеці»!

Щоправда, під час розсліду-
вання з’явилася інша версія, 
що до Польщі таки прилетіла 
ракета українського ППО. Через 
це у ЗМІ навіть зав’язалася 
суперечка між представни-
ками української, польської та 

американської влади. Проте 
наші партнери й добрі сусіди 
зійшлися на думці: навіть якщо 
це було українське ППО, котре 
того дня затято полювало на 
рашистські ракети, вина за 
вибух все одно лежить на росії, 
що розв’язала війну і продовжує 
тероризувати мирне насе-
лення України. Не без того, 
що росіянці скористалися 
інцидентом, аби спробувати 
посварити Україну з Польщею 
та США. Чим все закінчилося? 
Тим, що Німеччина вирішила 
надати Польщі системи ППО 
Patriot, та встановити їх на 
кордоні з Україною і таким 
чином прикрити небо ще й над 
Заходом України. І це лише 
перша хороша новина.

 

РЕАЛІЇ ВІЙНИ У ЦИВІЛІЗОВАНОМУ СВІТІ:  
вдарив по енергооб’єктах — отримав статус 
держави-терориста і спровокував  
нові поставки озброєнь для ЗСУ
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ВІЙНА

Гріємо земляків на фронті  
й на звільненій Херсонщині

На щастя, минулого тижня 
Полтавщина жила й хорошими 
новинами. Минулого тижня він-
шували аграріїв, котрі відзначали 
професійне свято. «Працівники 
сільського господарства міцно 
тримають свій фронт. Завдяки 
вашій щоденній праці ми навіть 
у війну маємо хліб і до хліба. 
Україна має змогу продавати 
зерно, а не купувати, — напи-
сав подяку хліборобам у своєму 
телеграм-каналі голова обласної 
ради Олександр Біленький. — 
Робота на землі та з худобою 
завжди була важкою, а зараз — 
ще й небезпечна. Попри все ви 
продовжуєте долати виклики, 
наповнювати бюджети, допома-
гати ЗСУ й теробороні». Він сам 
разом із головою ОВА Дмитром 
Луніним минулого тижня теж, 

вже традиційно, підтримували 
наших захисників. На передову 
передали 1500 бафів. Йдеться про 
зимові шарфи-труби, що захи-
стять бійців від холодного вітру. 
Олександр Біленький повідомив, 
що ще до холодів захисників та 
захисниць забезпечили теплими 
флісовими кофтами та шапками, 
зимовими куртками.

Окрім того, військовим на 
позиції передали 200 буржу-
йок. Інші 200 пічок отримали 
громади області для облаш-
тування пунктів обігріву. За 
словами голови ОВА Дмитра 
Луніна, лише за останні тижні 
підприємства Полтавщини 
виготовили 800 пічок-бур-
жуйок для потреб фронту. 
Частина пічок днями поїхала 
гріти мешканців звільненої 

Херсонщини — Полтавщина 
відправила до Чорнобаївської 
територіальної громади 5 фур 
гуманітарної допомоги. Ванта-
жівки, окрім буржуйок, допра-
вили воду, їжу, ковдри, дитячі 
підгузки та засоби гігієни.

З минулого тижня маємо 
більше часу для вечірніх про-
гулянок чи походів у нагальних 
справах — комендантську годину 

на Полтавщині скоротили. Тепер 
вона триває з 23.00 до 5-ї ранку. 
Також Рада оборони області 
збільшила час продажу спиртних 
напоїв — «ліки» для зігріву та 
зняття стресу можна придбати 
з 12-ї години до 8-ї вечора. А от  
різдвяні та новорічні свята цього 
року будуть без ілюмінації — 
і це теж рішення Ради оборони 
області. Гірляндами та іншими 

світловими декораціями заборо-
нено прикрашати комерційні, 
комунальні та державні об’єкти, 
вулиці, сквери, парки, ялинки 
і приватні садиби. Всередині 
будинків і квартир користува-
тися гірляндами можна, але 
влада закликає економно вико-
ристовувати електроенергію.

«Рішення вимушене, тому 
сподіваємося на розуміння. 
Це не тільки економія елек-
троенергії, а й дотримання 
чинних безпекових заходів. 
Нагадую, досі діє заборона на 
використання електроенергії 
в рекламних цілях, йдеться 
про зовнішню рекламу. Виму-
шено економимо й на вулич-
ному освітленні. Святкувати 
будемо після перемоги. Нині 
одне з основних завдань  — 
максимальна економія елек-
троенергії. Тримаємо стрій. 
Все буде Україна», — зазначив 
Дмитро Лунін.

Настя ТОПОЛЯ

Новий прем’єр Британії у Києві обіцяв подальшу 
допомогу і фотографувався із Псом доброї волі

Про подальшу підтримку 
України говорив і новий 
прем’єр-міністр Великої 
Британії. Ріші Сунак минулої 
суботи уперше відвідав Київ, 
де зустрічався із президентом 
Володимиром Зеленським. 
На спільному брифінгу глави 
двох держав озвучили декілька 
важливих заяв. Зокрема, й про 
те, що Британія запропонувала 
допомогу Києву у відновленні 
української енергосистеми. 

Ріші Сунак пообіцяв, що Велика 
Британія буде надавати допо-
могу Україні до того моменту, 
поки не буде встановлено 
мир. На сьогодні Україна вже 
отримала від британських 
друзів і партнерів 3 млрд 
фунтів військової допомоги, 
найближчим часом планується 
надати гуманітарної допомоги 
ще на 16 млн фунтів. Окрім 
того, Британія надасть Україні 
120 зенітних гармат для ЗСУ 

і проведе навчання військових 
медиків та інженерів. Наступ-
ного року Лондон проведе кон-
ференцію з відбудови України. 
А ще Ріші Сунак відзначив 
мужність українського народу, 
яка надихає весь світ. Він наго-
лосив, що Велика Британія 
допомагатиме Україні доти, 
поки наша держава не здобуде 
мир. Глава британського уряду 
скористався нагодою, аби під 
час відвідин однієї з пожежних 

частин столиці познайоми-
тися і сфотографуватися із 
тепер вже всесвітньо відо-
мим, найфотогенічнішим 
і найгероїчнішим псом Патро-
ном. Останній, до речі, днями 

за рішенням ЮНІСЕФ став ще 
й першим у світі «Псом доброї 
волі» і співпрацюватиме з цією 
міжнародною організацією, 
аби навчити дітей мінної 
безпеки.

 

Коли вимикають світло — 
вмикайте мізки,  
або Як не попастися  
на рашистські фейки

Після масованого ракетного 
удару по інфраструктурі мину-
лого тижня про блекаут, тобто 
виключення всього і скрізь, 
хіба ледачий не говорив. При 
чому більшість послугову-
валася російськими нарати-
вами та фейками, ширячи їх 
у соцмережах та закидаючи 
неперевіреною інформацією 
в групи у меседжерах. Спочатку 
країною погнали хвилю росій-
ської дезінформації про те, що 
Україна нібито експортує власну 
електроенергію до ЄС, коли її 
мешканці по декілька разів на 
добу вимушені терпіти відклю-
чення світла. Розганяти інфор-
маційний бруд по мережах вже 
традиційно взялися доморощені 
корисні ідіоти. Тому представ-
ники влади вкотре нагадали, 
що експорт електроенергії 
з України було зупинено ще 11 
жовтня цього року рішенням 
Міненергетики, одразу ж після 

першої атаки на енергосистему. 
Припинення експорту підтвер-
джується результатами аукціонів 
із доступу до пропускної спро-
можності міждержавних мереж, 
що є на електронній аукціонній 
платформі «Укренерго». Тож 
нині всі доступні потужності 
української генерації працюють 
виключно для потреб україн-
ських споживачів.

Наступна жахалка — буде 
суцільний блекаут, тож 
потрібно терміново на зиму 
всім їхати з країни за кордон. 
У відповідь у Офісі Президента 
закликали не панікувати через 
можливий блекаут. «Не буде 
в нас загального блекауту 
по всій країні. Так, можливі 
відключення і не тільки на 
годину або дві. Вже пройдені 
певні етапи і ми розуміємо, 
як ми це лагодимо», — заявив 
заступник голови ОП Кирило 
Тимошенко. Він також додав, 

що всі спеціалісти на місцях, 
представники обласної влади, 
рятувальники, енергетики 
працюють злагоджено і вже 
мають план дій на будь-який 
випадок. Єдині, кому пропо-
нують евакуюватися, та й то 
у глиб країни, — це мешканці 
нещодавно звільнених терито-
рій, і Херсонщини зокрема. За 
словами віце-прем’єрки Ірини 
Верещук, мешканцям Херсону, 
який рашисти після звільнення 
почали обстрілювати, уряд про-
понує безкоштовну евакуацію 
до Кривого Рогу, Миколаєва та 
Одеси, з можливим подальшим 
переміщенням на Кіровоград-
щину, Хмельниччину чи до 
західних регіонів України.

На Полтавщині, котра майже 
увесь тиждень жила за відносно 
зручним і раніше затвердже-
ним графіком відключень 
світла, через фейки виникла 
своя атмосфера. Справа в тому, 

що місцеві ЗМІ оприлюднили 
список пунктів обігріву на 
випадок того ж самого блек-
ауту. А далі бійці інформацій-
ного фронту діяли за старою 
формулою: візьми шматок 
правдивої інформації, додай 
її у відвертий фейк — і «піпл 
схаває». Й таки ж «схавав»! 
Мешканці області, й Полтави 
насамперед, власними руками 
почали поширювати фейк 
і жахати земляків новиною 
про те, що ось-ось, от прямо 
в неділю, в місті, а можливо 
й області, відключать все — 
світло, воду, опалення. І не на 
півдня, а на два дні, а то може 
й на 5–7 днів. Тому запасайтеся 
водою, варіть їжу на тиждень, 
бо навіть у полтавських школах 
вчителі вже рубають дрова! На 
запитання адекватних корис-
тувачів соцмереж з проханням 
дати посилання на офіційні 
канали керівництва області чи 
міста панікери відгавкувалися, 
що там і так написано «відбу-
лася нарада в міськвиконкомі 
з першим заступником», тобто 
яких вам ще джерел треба. 
Неважливо, що не вказано 
ні якого міста виконком, ні 
прізвище першого заступника, 
а головне — немає причини, 
через яку все раптом вимкнуть. 
«Полтававодоканал» відреагу-
вав на фейкову атаку іронічним 

повідомленням у Фейсбуці: 
«Не маємо жодного бажання 
проводити дослідження, звідки 
з’являються ці конспірологічні 
теорії щодо відключення на 
тривалий час електрики, 
води, газу чи мозкової діяль-
ності тих, хто це все вигадує. 
З огляду на те, що через наших 
ворогів трапитися може все, 
що завгодно, повідомляємо: 
якщо вже зовсім не можете 
себе стримати, то ніхто вам 
цього не забороняє — наби-
райте собі повнісіньку ванну 
води і не пояснюйте, як ви 
плануєте після цього приймати 
душ і що зробите з водою, яка 
у вашій же ванні затхнеться — 
ми якось проживемо без цих 
пікантних подробиць. Однак 
маєте знати, що надлишковим 
відбором води ви додатково 
навантажуєте мережі — як водо-
постачання та водовідведення, 
так і електропостачання. Тим 
часом наші резервуари чистої 
води повні, жодної інформації 
щодо відімкнення від елек-
тропостачання ми не отри-
мували. Тож тих двох відер 
технічної та кількох баняків 
питної води, що маєте в запасі, 
цілком вистачить! Тримаймо 
енергетичний фронт разом: 
користуймося послугами цен-
тралізованого водопостачання 
відповідально»!
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РЕТРОСПЕКТИВА

Село Колотії під час колективізації 
та Голодомору 1932–1933 років

Сьогодні у рубриці «Ретроспектива» ми хочемо розповісти про одну із 
найбільш трагічних сторінок в історії України — штучний Голодомор, 
організований московським режимом на родючих і багатих чорноземах 
нашої держави.

За підрахунками істори-
ків, у період з квітня 1932 по 
листопад 1933 років в Україні 
загинули мільйони людей. 
Навесні 1933-го, в самий пік 
голодомору, від голоду вми-
рало 17 людей щохвилини, 
1000 — щогодини, майже 25 
тисяч — щодня. Голод охопив 
весь Центр, Південь, Північ та 
Схід сучасної України.

До дня пам’яті жертв Голодо-
морів ми підготували матеріал 
про село Колотії та його око-
лиці того страхітлового часу. 
Так сталося, що у 1929–1931 
роках радянська влада почала 
масово примусово об’єднувати 
селян у колгоспи, де усуспіль-
нювалась земля, інвентар, 
худоба тощо. На території 
села були створені 4 колгоспи: 
в Коп’яках — «Червона хвиля», 
в Черкунах  — «Спільний 
колос», в Колотіях — «Згода», 
в Палянках — «Актив села», а в 
1932 році їх об’єднали в одне 
велике господарство під наз-
вою «Згода». В сусідньому селі 
Слюсарі (центр однойменної 
сільради) зосередилися такі 
колгоспи: «Шлях ударника» 
(1929 рік утворення, землі — 
51,4 га). «14-річчя Жовтня» 
(с. Шрамки — 1929 рік, 986 га), 
«Зоря майбутнього» (1929 рік, 
920 га), ім. Чкалова (1929 рік, 
1554 га).

Селяни неохоче йшли 
в колгоспи. Хто добровільно 
не віддавав худобу, реманент, 
насіння  — того розкурку-
лювали. Забирали у людей 
нажите і виганяли з рідної 
оселі. Серед розкуркулених 
були сім’ї Панасенків, Олянчу-
ків, Ярошенків¸ Федоровичів, 
Колотіїв, Матюхів та інших. 
Частину розкуркулених від-
правили в Сибір, інші виїхали 

в Дніпропетровську та Херсон-
ську області.

Дуже важким був для селян 
1933-й, в цілому врожайний рік. 
Так п’ятірка на чолі з першою 
комсомолкою села Олександрою 
Горбенко і головою сільради 
Іваном Засядьком (Заседько) 
нишпорили по хатам, заби-
рали зерно, картоплю, квасолю, 
борошно, сушняк. Щоб якось 
вижити, люди їли хліб з висівок 
та полови, зелень трави, варили 
відвари із води і борошна. Люді 
і діти ходили опухлі від голоду, 
потім вмирали. На той час 
в школі налічувалось близько 
300 учнів, а в період голодомору 
померли 15 учнів, із них 4 прямо 
на очах у школярів.

У хаті розкуркуленого 
Олянчука було зроблено при-
тулок-«патронат» для дітей, 
батьки і рідні яких померли 
від голоду. У будинку для 
безпритульних жило більше 
10 дітей-сиріт. Доглядав за 
ними місцевий фельдшер 
Панас Колотій. Цей будинок 
в селі і так називали Панасен-
ківським домом. Починаючи 
з 1934 року у порожні будинки 
Слюсарської сільради почали 
заселяти переселенців з РСФСР.

Загалом в період голодомору 
в селі померли понад 600 чоло-
вік. Дані про ці події надали: 
Галина Іванівна Марченко (1927 
р. н.), Іван Євгенович Корж 
(1924 р.н.), Олена Іванівна Удо-
виченко (1922 р.н.)

Почнемо зі спогадів Галини 
Іванівни Марченко: «У той 
час мені було 5 років, коли 
прийшов 1932 рік. Сім’ї тоді 
були дуже великі. На вулиці 
стояв великий холод, мороз 
до 40 градусів. Вікна позамер-
зали, одягу теплого не було. 
Пам’ятаю, як якісь чоловіки 

їздили кіньми і перевіряли 
чи не було у хатах зерна. Все 
забирали, харчуватися було 
нічим. Ми взимку товкли 
кукурудзяні качани без зерен. 
Потім мати пересівала всю цю 
суміш, щоб було схоже ніби на 
муку. Потім цю муку заливали 
кип’ятком чи молоком. Мага-
зинів та лікарень у нас не було. 
Лікувалися травами. Сухарі та 
пшоно привозили з Донбасу, 
а також люди села самі їздили 
в ті краї і міняли різні домашні 

речі на харчі. Люди помирали 
сім’ями. Чоловіки добували 
їжу, а жінки дивилися за 
дітьми. Коли прийшла весна, 
і почав вилазити спориш — 
люди почали його їсти, його 
сушили, змащували кисляком 
і також споживали; їли бруньки 
з дерев. Діти збирали колоски, 
які залишались на полі, та їх 
приносили додому. Дорослих 
на поля не пускали охоронці, 
а коли комусь із дорослих 
і вдавалося попасти на поле, 
то їх нещадно карали. За зиму 
померло дуже багато, їх не 

встигали навіть хоронити. 
У селі люди поїли всіх собак 
та котів, а випадків людоїд-
ства не було. Розповідали, що 
у Сухорабівці такі випадки тра-
плялися. У нас в сім’ї померла 
бабуся від голоду, якій було 72 
роки та троє дітей померли 
від голоду».

А ось що розповів Іван 
Євгенович Корж: «У 1933 році 
я ходив у 2 клас. Мені було 
9 років. Харчувалися у школі 
гарячим сніданком: відро 
квасолі на 200 чоловік. Учні 
помирали прямо за шкільними 
партами. На сніданок була одна 
ложка квасолі, і безсилі діти 
не в змозі були дійти навіть 
додому. Вдома харчувалися 
вівсом, буряками, шолухою, 
житом, зеленню, яка витика-
лись ранньою весною. З жита 
робили муку. Миска муки — це 
була велика радість для кож-
ної людини, але це було дуже 
рідко. В нашій сім’ї проживало 
7 чоловік, з голоду у нас ніхто 
не пух. На той час багато 
людей виїжджало з села, багато 
померло. Їздили вулицями 
і збирали на вози померлих 
людей, а потім ховали. Інколи 
померлих ховати було нікому, 
і трупи складали у погребах, бо 
там було найхолодніше. Мій 
родич, дядько по матері, та вся 
його родина померла. У нашій 
сім’ї ніхто не помер з голоду.

З кожної сім’ї місцева влада 
збирала продуктовий пода-
ток — за один рік 46 кг м’яса 
та 300 яєць. На той час у нас 
було 4 квочки, вони висиджу-
вали яйця, спасибі Богу, цим 
ми і харчувалися. Була корова 
і телиця, але ми одразу їх зарі-
зали, щоб не голодувати. Міс-
цева влада забирала все, і щоб 
взимку прохарчувати сім’ю, ми 
змушені були ховати від неї 
вирощений урожай, а також 
вони забирали найкращі речі, 
одяг, і ми змушені були ходити 
в старих ганчір’ях, підперезаних 
мотузкою. Урожай ховали так: 

викопували в землі яму і туди 
клали картоплю, зерно та інше 
збіжжя (але в більшості схованки 
знаходили і забирали). Взимку 
викопували картоплю із схова-
нок, варили і їли. Найбільше 
мені запам’яталося те, як усі 
чоловіки села сходилися бити 
жорна на муку, щоб потім цю 
мучну суміш споживати. Коли 
народжувалася дитина, її від-
правляли до ясел, бо матір йшла 
працювати на поле. Цього року 
багато моїх знайомих померло, 
а хати, в яких помирали люди, 
заселяли переселенцями з Росії. 
Не дай бог, щоб зараз таке було».

І ще одні спогади жительки 
села — Олени Іванівни Удови-
ченко: «У 1932 році мене і мою 
сім’ю застав голодомор. Мені 
тоді було 10 років. Харчувалися 
взимку картоплею та буря-
ками. Восени ми їли траву. 
У нас була корова. Коли вона 
отелилася, ми пили молоко. 
Наші сусіди майже нічого не 
їли. Діти ходили до школи, 
там їм давали 500 г крупи. 
Восени їх забирали до дитячих 
ясел і там їх годували. Батьки 
працювали на роботі, за це 
їм давали куліш. Сусідська 
дівчинка померла від голоду. 
Коли закінчився голодомор, 
мої рідні зосталися живими. 
Люди помирали по дворах, по 
дорогах їх збирали і звозили 
до любого погреба».

В умовах широкомасштабної 
агресії рф проти України, хай 
же пам’ять про всіх невинно 
убієнних завжди згуртовує 
нас, живих, додає нам сили, 
волі, мудрості й наснаги для 
зміцнення нашої держави на 
власній землі, розвитку демо-
кратії, вільного життя кожної 
людини. І хай ніколи більше не 
повториться подібне страшне 
лихо на українській землі — 
власне заради цього наші воїни 
зараз і ведуть боротьбу проти 
рашистської навали!

Юрій КІСІЛЬ

Їздили вулицями 
і збирали на 
вози померлих 
людей, а потім 
ховали. Інколи 
померлих ховати 
було нікому, 
і трупи складали 
у погребах, 
бо там було 
найхолодніше. 

Слюсарівський колгосп. Назва його невідома
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ЗНАЙ НАШИХ

Наталія ХАРЧЕНКО: «ВІЛ насправді — 
це не вирок, а всього лише діагноз, 
з яким можна жити»
Символ співчуття, підтримки 

та надії — це про червону 
стрічку, котру щороку 

1 грудня до свого одягу при-
кріплюють офіційні особи, 
знаменитості і звичайні земляни. 
Її вдягають на знак підтримки 
тих, хто живе з ВІЛ-позитивним 
діагнозом, і з надією, що світ 
нарешті вилікується від цієї 
недуги. Для нашої країни ця 
проблема актуальна, адже ще 
до війни Україна займала одне 
з перших місць у Європі за кількі-
стю ВІЛ-позитивних людей. Торік 
зареєстрували більше 15 тисяч 
випадків ВІЛ-інфекції, понад 
4 тисячі випадків СНІДу та майже 
2 тисячі смертей, зумовлених 
синдромом набутого імуно-
дефіциту — це офіційні дані. 
Через війну ризик поширення 
інфекції лише зростає: через 
сексуальне насилля, збільшення 
кількості оперативних втручань 
у польових умовах, травм, осо-
бливо на полі бою. До того ж, за 
все тими ж офіційними даними, 
на сьогодні кожен третій інфі-
кований українець насправді не 
знає про свій ВІЛ-позитивний 
статус. Адже недуга на почат-
ковій стадії не має симптомів і, 
аби її виявити, потрібно пройти 
тестування. Воно безкоштовне, 
і все, що потрібно, аби подбати 
про власне здоров’я — звернутися 
до свого сімейного лікаря.

Хвороба, 
що передається 
через кров. 
Обійми, поцілунки 
і рукостискання — 
не заборонені

У КНП «Центр ПМСД Реше-
тилівської міської ради» весь 
цей тиждень — з 21 листопада 
починаючи — сімейні лікарі тес-
тують усіх бажаючих на наявність 
ВІЛ-інфекції. Швидко, конфіден-
ційно (результати знатиме лише 
ваш лікар та ви), а за бажанням — 
ще й анонімно. Сімейний лікар 
Наталія Харченко зауважує, що 
разом із колегами робить не лише 
тест, а й пояснює, що таке ВІЛ. 
Доводиться розвіювати міфи 
та хибні уявлення про хворобу, 
з якою людство бореться вже 
років 40. ВІЛ давно перестав бути 
хворобою «маргинезу», тобто 
улюблених «героїв» допитливих 
і всезнаючих бабусь під під’їз-
дами багатоповерхівок — нар-
команів та проституток. Від цієї 
недуги не застрахований ніхто, 
незалежно від статі, статусу чи 
статків.

«Йдеться про хронічне 
захворювання, що виникає при 
потраплянні в організм вірусу 
імунодефіциту людини, — пояс-
нює Наталія Леонідівна. — Вірус 

вражає імунну систему 
й поступово, не за день, пору-
шує захисні функції організму. 
Тобто робить його беззахисним 
перед іншими інфекціями та 
захворюваннями, такими, напри-
клад, як туберкульоз, застуда, 
звичайний грип. ВІЛ ослаблює 
організм настільки, що навіть 
легка застуда може призвести до 
тяжких ускладнень, як от пневмо-
нія, чи навіть смерті. Саме тому 
важливо знати свій ВІЛ-статус, 
аби не втрачати дорогоцінний 
час і якнайшвидше розпочати 
лікування задля якісного життя. 
Бо ВІЛ насправді — це не вирок, 
а всього лише діагноз, з яким 
можна жити».

За ці майже півстоліття, 
відколи про хворобу стало 
відомо, шляхи її передачі не 
змінилися. ВІЛ — не грип чи 
коронавірус, він не передається 
при чханні, кашлі або ж під 
час розмови із інфікованою 
людиною. Обійми, поцілунки, 
рукостискання — не заборо-
няються, а рекомендовані. Не 
передається інфекція при корис-
туванні спільними предметами 
побуту — посудом, постільною 
білизною, рушниками, як і через 
укус комах чи під час контакту 
із тваринами. «У наш організм 
ВІЛ потрапляє через кров — при 
використанні нестерильних 
голок та інструментарію, зокрема 
й під час вживання наркотичних 
речовин, коли користуються 
не одноразовими шприцами, 
під час незахищеного сексу, 
якщо партнер має позитивний 
ВІЛ-статус. А ще — від матері 
до дитини під час вагітності та 
у період годування грудьми. Тому 
мами з позитивним статусом 
після народження здорових 
малюків переходять на штучне 
вигодовування. Але для того, 

аби вберегти свого малюка, 
знову ж таки, потрібно знати 
свій ВІЛ-статус», — наголошує 
Наталія Харченко.

Про сімейну медицину 
в Решетилівці 
і штрафи 
за відсутність 
щеплень у Європі

Пані Наталія  — лікарка 
авторитетна й добре відома 
у громаді. Вона першою на 
Полтавщині й п’ятою в Україні 
уклала необхідну кількість декла-
рацій на зорі впровадження 
сімейної медицини. Проте 
статусу першопрохідця, який 
за нею намагаються закріпити 
журналісти, не любить. У таких 
випадках скромно відповідає, 
що то не її заслуга. Пояснює, 
що добре спрацювала потужна 
інформаційна кампанія, коли 
українців агітували укладати 
угоди із сімейними лікарями. 
А вона тоді вже мала досвід 
і репутацію гарного спеціа-
ліста. Віджартовується, що то 
містяни злякалися, що всіх ліка-
рів розберуть, а вже серйозно 
додає: сімейна медицина — це 
продовження терапевтичної 
служби, яка має довголітню 
історію й досвід, котрий успішно 
продовжують її колеги у рідному 
Центрі ПМСД у Решетилівці. 
Щоправда, нині умови роботи 
сімейних лікарів відчутно змі-
нилися від того моменту, коли 
сімейна медицина увійшла 
у життя пересічного українця. 
Буквально за два останні роки ці 
зміни стали просто разючими, 
насамперед завдяки сучасним 

технологіям. І їх відчувають як 
самі лікарі, так і їхні пацієнти.

«Тими ж паперовими амбу-
латорними картками хворого 
сімейні лікарі користуються 
хіба для того, аби буквально 
„притулити“ туди виписки 
зі стаціонарів, кардіограми, 
щоб потім порівняти нинішню 
й попередню, вклеїти результати 
аналізів, — констатує факт Наталя 
Леонідівна. — А так ведемо амбу-
латорні картки в електронному 
вигляді. Направлення теж 
електронні, як і рецепти на 
„доступні ліки“ — від гіпертонії, 
цукрового діабету, інсуліни, 
ліки для хворих на бронхіальну 
астму. От буквально недавно до 
переліку додалися медикаменти 
для хронічних хворих на брон-
хіти та хронічні обструктивні 
захворювання легень. Давно 
маємо можливість виписувати 
електронні рецепти  — і це 
зручно не лише лікарям, а й 
пацієнтам, котрі менше в чергах 
стоять. Можуть не приходити 
на прийом, а зателефонувати 
й попросити продовжити 
рецепт, термін якого збігає. Те 
ж стосується і електронного 
листка непрацездатності. Паці-
єнту не потрібно ходити без 
кінця і вносити виправлення, 
бо там літеру пропустили, не 
там печатку поставили, чи 
для бухгалтерії почерк лікаря 
нечитабельний. Вже не говорю 
про ті ситуації, коли у дефіциті 
були паперові бланки листків 
непрацездатності. Сучасний 
пацієнт не має справ із паперами, 
і це економить час».

Нині сучасні технології ста-
ють в нагоді решетилівським 
сімейним лікарям, котрі консуль-
тують своїх пацієнтів не лише 
у віддалених селах громади, а й за 
кордоном. Мами з дітками, котрі 
у перші тижні повномасштабного 
вторгнення виїхали в безпечну 
Європу, лишаються поки там, 
проте за медичною допомогою 
звертаються до українських 
медиків. Тим більше — до рідних 
сімейних лікарів. Бо не все то 
золото, що за кордоном — і це 
наші біженці зрозуміли, опи-
нившись за межами України. 
Ту ж медичну допомогу навіть 
у Європі вони швидше отриму-
ють від українських спеціалістів, 
а лікарям доводиться з України 
відправляти своїм пацієнтам 
до Європи навіть інформацію 
про зроблені щеплення. «Одна 
з решетилівських матусь при-
слала з Німеччини листа, в якому 
її попереджали: якщо дитина 
пішла до навчального закладу і за 
такий то час батьки не нададуть 
адміністрації закладу інформа-
цію про зроблене щеплення, то 
доведеться заплатити чималий 
штраф, — розповідає Наталія Хар-
ченко. — Йшлося про щеплення 
від кору, краснухи та паротиту, 
які робляться у рік та у 6 років. 
Наші сімейні лікарі із педіатрами 
займаються роз’яснювальною 
роботою, запрошуємо всіх, 
і дорослих, яким раз на 10 років 
потрібно зробити щеплення від 
дифтерії та правця. Обіцяють, 
забувають, ми знову запрошуємо, 
а в Європі зі щепленнями дуже 
жорстко».

Тест на ВІЛ — 
після кожного 
ризикованого випадку

До слова, тестування на ВІЛ 
решетилівські сімейні лікарі 
роблять постійно. Переважно — 
за медичними показами. Для 
прикладу, коли хворого тривалий 
час лихоманить, він має збіль-
шені лімфатичні вузли. Цього 
ж тижня пройти безкоштовний 
тест мають змогу всі, хто хоче 
переконатися у власному здо-
ров’ї чи розвіяти сумніви, якщо 
їх має. А загалом, як пояснює 
Наталія Харченко, такий тест 
варто зробити після кожного 
ризикованого випадку — якщо 
укололись чимось невідомим 
чи мали незахищений секс 
і засумнівалися, що могли 
інфікуватися.

«Наступні три місяці після 
такого випадку можна робити 
тест, а він буде негативним. Бо 
вірус в організмі тільки розвива-
ється, — пояснює лікарка. — Це 
так званий період вікна, коли 
швидкі тести результату не 
дають, але людина може вже бути 
інфікована і передавати вірус 
іншим. Тому рекомендується зро-
бити тест відразу, як запідозрили, 
що могли інфікуватися, але через 
три місяці після ризикованого 
випадку — обов’язково повторити 
тест. Бо йдеться ж не лише про 
власне здоров’я, а й про безпеку 
ваших рідних та знайомих. І сенс 
тестування в тому, що людина не 
знає свого ВІЛ-статусу, мешкає 
із партнером чи партнеркою, 
має незахищений секс. Чим 
раніше виявимо ВІЛ-інфекцію 
і розпочнемо лікування, котре 
в Україні є безкоштовним, тим 
краще. Йдеться про антиретро-
вірусну терапію, коли пацієнт 
приймає таблетки, що пригні-
чують розмноження вірусу і цим 
самим зміцнюють імунітет. Ці 
ліки вживають щодня, бажано без 
перерви, і в цей період людина 
є незаразною для інших. Вірус 
пригнічується настільки, що 
навіть тести показують нега-
тивний результат. Та людина 
лишається інфікованою і якщо 
перестає приймати препарати, 
вірус знову піднімає голову».

Од н е  т е с т у в а н н я  н е 
є остаточним і не дозволяє 
встановити діагноз. Тому після 
позитивного діагнозу сімейні 
лікарі направляють пацієнта на 
консультацію до інфекціоніста 
чи в Центр СНІДу в Полтаві, де 
доведеться пройти додаткове тес-
тування. Діагноз встановлюється 
лише після повторних аналізів. «Із 
ВІЛ живуть, і живуть повноцінним 
життям. На щастя, сучасна фарма-
кологія дає таку можливість. І чим 
раніше виявити ВІЛ-позитивний 
діагноз, тим краще для пацієнта 
і оточуючих — ми не втрачаємо 
дорогоцінний час, важливий 
для якісного життя, — пояснює 
Наталія Харченко і додає, — тут, 
як і у випадку зі щепленнями — 
все потрібно робити вчасно. 
І довіряти лікарям, прислухо-
вуватися до їхньої думки».

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 кукурудзу. Ціна 

договірна. Тел. 096-808-30-92
 ■ Куплю яблука «Семеренко». 

Квітку Золотий Вус для 
лікування. Тел. 099-163-97-40

 ■ Продам кабак диня дешево. 
Тел. 066-202-70-90

 ■ 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

РІЗНЕ
 ■ Продам телевізор б/у LG 32" 

в зразковому стані.  
Тел. 066-202-70-90

 ■ Продам ДКУ, січкарку 
(радянську), редуктор, 
ел. двигун, корморізку, 
електроінструмент по дереву. 
Тел. 063-849-93-40

 ■ 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

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

БЕЗОПЛАТНА ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

Шановні жителі Решетилів-
ської міської територіальної 
громади! Повідомляємо Вам, 
що до початку повномасштаб-
ної війни в Україні у більшості 
Ваші клопотання стосувалися 
отримання земельних ділянок 
у приватну власність. Відпо-
відно до ст. 121 Земельного 
кодексу України, яка визначає 
норми безоплатної передачі 
земельних ділянок грома-
дянам, найбільше звернень 
стосувались:

для ведення особистого 
селянського господарства — 
до 2,0 га;

д л я  б у д і в н и ц т в а 
і обслуговування жилого 
будинку, господарських буді-
вель і споруд (присадибна 
ділянка) у селах — не більше 
0,25 га, в селищах — не більше 
0,15 га, в містах — не більше 
0,10 га;

для ведення садівництва — 
не більше 0,12 га;

для індивідуального дач-
ного будівництва — не більше 
0,10 га;

для будівництва індивіду-
альних гаражів — не більше 
0,01 га.

Після внесення змін до 
Земельного кодексу України, 
які набули чинності 07 квітня 
2022 року підпунктом 5, пункту 
27, розділу Х «Перехідні поло-
ження» встановлено, що під 
час дії воєнного стану безо-
платна передача земель дер-
жавної, комунальної власності 
у приватну власність, надання 
дозволів на розроблення 
документації із землеустрою 
з метою такої безоплатної 
передачі, розроблення такої 
документації забороняється. 
Таким чином право громадян 
України, визначене статтею 14 
Конституції України та поло-
женнями Земельного кодексу 
України, було обмежено.

І ось через пів року 
є нарешті позитивні зрушення, 
а саме: 19 жовтня 2022 року 
Верховна Рада України ухва-
лила Закон «Про внесення 

змін до деяких законодавчих 
актів щодо відновлення сис-
теми оформлення прав оренди 
земельних ділянок сільсько-
господарського призначення 
та удосконалення законодав-
ства щодо охорони земель» 
(реєстраційний №7636), який 
набув чинності 19 листопада 
2022 року.

Прийнятий Закон дозволяє 
в умовах воєнного стану безоп-
латну приватизацію земельних 
ділянок, на яких розташовані 
будівлі, споруди, що перебу-
вають у приватній власності, 
а також земельних ділянок, 
які передані громадянам 
у користування до набрання 
чинності Земельним кодек-
сом України. Це означає, що 
громадяни України можуть 
розпочати (або завершити 
розпочатий до 07 квітня 2022 
року) процес приватизації 
земельних ділянок під жит-
ловими будівлями та госпо-
дарськими спорудами, а також 
під індивідуальними гаражами 
в межах норм безоплатної при-
ватизації, визначених ст. 121 
Земельного кодексу України.

Окремо заслуговує уваги той 
факт, що ці норми дозволяють 
сформувати земельну ділянку 
та зареєструвати право на неї 
на підставі рішень про пере-
дачу у власність земельних 
ділянок, які були прийняті до 
01 січня 2002 року (так звані 
«декретні» рішення). Таким 
чином, можна впевнено гово-
рити про позитивну динаміку 
відновлення земельних відно-
син в частині реалізації права 

на безоплатну приватизацію.
Окрім того, на період дії 

воєнного стану було запро-
ваджено ряд змін у сфері 
земельних відносин. Зокрема, 
автоматична пролонгація 
договорів оренди, спрощено 
процедуру передачі в оренду 
земель сільськогосподарського 
призначення державної та 
комунальної власності.

Закон №2698-IX від 19 
жовтня 2022 року відновлює 
систему оформлення прав 
оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського при-
значення, зокрема:

скасовується автоматична 
пролонгація договорів оренди 
землі на один рік, передбачена 
пп.1 п.27 розділу Х «Перехідні 
положення» Земельного 
кодексу України;

спрощена процедура пере-
дачі земель в оренду, перед-
бачена пп. 2 п. 27 розділу Х 
«Перехідні положення» ЗКУ, 
діє у період, коли функціону-
вання Державного земельного 
кадастру призупинено на всій 
території України;

відновлюється реєстрація 
прав оренди земельних діля-
нок сільськогосподарського 
призначення у Державному 
реєстрі речових прав на неру-
хоме майно, яка була зупинена 
через війну;

відновлюється проведення 
земельних торгів з передачі 
у користування земельних 
ділянок державної та кому-
нальної власності;

орендар, суборендар, якому 
передано право оренди, 

суборенди земельної ділянки 
відповідно до пп.9 п.27 роз-
ділу Х «Перехідні положення» 
ЗКУ, у період, коли функціо-
нування Державного земель-
ного кадастру призупинено, 
зобов’язаний подати заяву про 
державну реєстрацію права 
оренди, суборенди земельної 
ділянки протягом двох місяців 
з дня відновлення функціо-
нування Державного земель-
ного кадастру,а у разі якщо 
протягом трьох місяців з дня 
відновлення функціонування 
Державного земельного када-
стру право оренди, суборенди 
земельної ділянки не зареє-
стровано, договір про передачу 
права землекористування 
вважається припиненим;

державна реєстрація здійс-
нюється у Книзі реєстрації зем-
леволодінь і землекористувань 
у період, коли функціонування 
ДЗК призупинено на всій тери-
торії України.

Якщо у вас виникатимуть 
питання, звертайтесь до Від-
ділу земельних ресурсів та 
охорони навколишнього сере-
довища виконавчого комітету 
Решетилівської міської ради за 
адресою: м. Решетилівка, вул. 
Покровська, 14 Полтавського 
району Полтавської області.

Світлана ДОБЖИНСЬКА,
начальник відділу 

земельних ресурсів та 
охорони навколишнього 

середовища виконавчого 
комітету Решетилів-

ської міської ради  
Полтавської області
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ПОРАДИ

СТРАВА ТИЖНЯ

Бургери 
по-домашньому

Інгредієнти для котлети: 
500 г яловичого фаршу, спе-
ції до фаршу, до смаку сіль 
та перець 

Додатково: 4 булочки для 
бургера, 8 листочків салату 
ромен чи латук, 4 ч. л. солод-
кої американської гірчиці, 
4 ч. л. кетчупу або томат-
ного соусу, 4 скибочки сиру, 
1 томат, 2 солоних огірки, 
1 червона цибуля 

У велику миску викладіть 
фарш, додайте сіль, перець 
та спеції до фаршу улюбле-
ної марки на власний смак. 
У рецепті йдеться про яло-
вичий фарш, але ви можете 
робити суміш свинячого 
та яловичого, так теж буде 
дуже смачно.

Ретельно перемішайте 
фарш та добре відбийте об 
миску чи дощечку, застелену 
харчовою плівкою. Сформу-
йте з фаршу котлети, які 
за діаметром будуть підхо-
дити до розміру булочок для 
бургера. Тарілку загорніть 

харчовою плівкою, викладіть 
зверху сформовані котлети та 
поставте у морозильну камеру 
на 2 години.

Булочки для бургера роз-
ріжте вздовж навпіл та під-
смажте до золотавої скоринки 
на сухій пательні-гриль. 
Якщо у вас такої немає, 
використовуйте звичайну 
сковорідку чи скористайтеся 
електрогрилем.

Дістаньте яловичі кот-
лети з морозильної камери 
та смажте по кілька хвилин 
з кожного боку на сухій 
пательні. 

Томат, 2 солоних огірки та 
цибулину наріжте тонкими 
кружечками. Булочку з обох 
боків змастіть кетчупом та 
гірчицею, викладіть зверху 
листок салату, котлету, ски-
бочку сиру, огірки та цибулю. 
Зверху викладіть ще один 
листок салату та накрийте 
верхньою булочкою. Одразу 
подавайте до столу, бо бургер 
смакує теплим.

ЗАЛИШАЄМОСЯ НА ЗВ’ЯЗКУ:  
як швидко не посадити 
заряд «мобілки»  
і правильно її зарядити
Якщо просидіти кілька 

годин без світла цілком 
можливо, то залишитися 

надовго без мобільного зв’язку 
не так просто. До мобілок ми 
звикли так, що вже й не уяв-
ляємо, що колись існувало 
життя до ери мобільного 
зв’язку. Тому більшість із нас 
зараз користується кожною 
появою світла у мережі, аби 
підзарядити життєво важливий 
гаджет. Та чи завжди робимо 
це правильно? І що робимо не 
так, коли батарея телефону 
занадто швидко втрачає заряд?

Ваш телефон може швидко 
розряджатися не тільки тому, 
що ви допускаєте поширені 
помилки при підзарядці при-
строю, а й неправильно вико-
ристовуєте деякі програми на 
смартфоні. Більше того, низка 
програм, які встановлені майже 
у кожного, значно витрачають 
енергію акумулятора. Тому 
наскільки можна краще кори-
стуватися цими програмами на 
ПК, і з телефону — видалити.

Експерти виділяють щонай-
менше 5 додатків, найбільш енер-
говитратних для смартфонів. До 
топ-5 додатків, які найбільше 
розряджають вашу батарею, 
включені: Snapchat, карти Гугл, 
Netflix, Amazon, Facebook.

Експеримент показав, 
що видалення мобільного 
додатка Facebook з телефонів 
Android заощаджує до 20% часу 
автономної роботи. Якщо ви 
також позбавитеся програми 
Messenger, то час завантаження 
інших програм може збільши-
тися на 15%. Причина, через 
яку Facebook так «вбиває» заряд 
батареї, полягає в тому, що 
він продовжує працювати 
у фоновому режимі, навіть коли 
ви його не використовуєте.

Крім того, рекомендується 
дотримуватись ще кількох 
простих правил щодо програм 
на смартфоні. Одна з них — 
виходити з програм, щоб вони 
не продовжували працювати 
у фоновому режимі. Не забу-
вайте видаляти програми, 
які ви взагалі не використо-
вуєте. Також слід підтриму-
вати програмне забезпечення 
в актуальному стані. Мало хто 
знає, але відстрочка оновлень 
пристрою завдає більше шкоди, 
ніж користі для вашого теле-
фону. Виробники iPhone та 
Android випускають оновлення, 
щоб користувачам було ще 
комфортніше, а телефон пра-
цював краще. І якщо у Вашого 
пристрою слабка батарея або 
інші проблеми, оновлення 
програмного забезпечення 
можуть їх виправити.

Для того, щоб батарея вашого 
смартфона прослужила довше, 
не завантажуйте програми, які 
її розряджають. Багато програм 
не тільки контролюють час 
роботи батареї, а й впливають 
на кількість циклів її роботи 
та рівень заряду. Як відомо, 
літій-іонні та літій-полімерні 
акумулятори мають певну 
кількість циклів зарядки та 
після того, як вичерпують його, 
виходять з ладу. Тому необ-
хідно з особливою пильністю 
ставитись до функціонала всіх 
телефонних програм.

Особливо грішать негатив-
ним впливом на батарею смарт-
фона програми для підвищення 
його продуктивності, різнома-
нітні шпигунські та рекламні 
програми. В основному, вони 
відрізняються постійною робо-
тою у фоновому режимі, «зав-
дяки якій» суттєво знижується 
заряд телефону.

Як правильно 
заряджати 
мобільний телефон

Головний секрет макси-
мально ефективної зарядки — не 
допускати, щоб батарея сідала 
до 1% та не заряджати її до 100%.

Краще заряджати телефон 
частіше та потроху. Сучасні 
літій-іонні акумулятори не 
потребують заряду від міні-
муму до максимуму. Більш 
того, такий спосіб прискорює 
їхнє зношування.

Прискорюють зношування 
батареї та нічні зарядки — вони 
викликають їхнє перегрівання. 
Мало того що уві сні ви не 
можете відключити смарт-
фон від мережі, так ще й не 
в змозі відстежити, щоб заряд 
не досягнув «шкідливих» 100%.

У сучасних реаліях, коли 
світло може бути обмежену 
кількість часу і найчастіше 
вночі, звичайно немає виходу 
та доводиться залишати смарт-
фони з зарядками, включе-
ними в мережу. І це зрозуміло, 
інакше можна залишитись 
в інформаційному вакуумі. 
У таких випадках знімайте 
чохол з телефону та залишайте 
його на відкритих поверхнях 
подалі від спального місця.

Як прискорити 
зарядку смартфона

Наступні поради нині осо-
бливо актуальні, зважаючи на 
можливі аварійні відключення 
електроенергії, тобто тоді, коли 
кожна хвилина «зі світлом» 
буквально на вагу золота. Тож, 
щоб швидко зарядити свій 
мобільник:

1. Переведіть телефон 
в авіарежим

Якщо ви хочете зарядити 
телефон якнайшвидше, завжди 
переводьте його в режим 
польоту перед підключенням 
зарядного пристрою. Коли 
телефон перебуває в режимі 
польоту, він перестає вико-
ристовувати функції стільнико-
вого зв’язку, Bluetooth, радіо та 
Wi-Fi, які постійно розряджають 
акумулятор у фоновому режимі.

2. Використовуйте настін-
ний зарядний пристрій

Настінні зарядні при-
строї, подібні до того, що йде 
у комплекті з вашим телефоном, 
мають сильнішу електричну 
потужність, ніж те, що ви отри-
маєте, підключивши кабель 
безпосередньо до порту USB. 
Ще одна альтернатива зарядки 
телефону, якщо ви в дорозі або 
в подорожі, — придбати порта-
тивний зарядний пристрій для 
телефону. Вони допоможуть 
підзарядити мобілку, якщо ви 
турбуєтеся, що ваш телефон 
може розрядитися, поки ви зна-
ходитесь вдалині від дому, або 
ви не можете знайти настінний 

зарядний пристрій. Ця опція 
не змусить ваш телефон заряд-
жатися швидше, але гарантує, 
що ви не застрягнете десь без 
зарядженого телефону.

3. Вимкніть дисплей під 
час заряджання

Під час заряджання обов’яз-
ково вимикайте дисплей теле-
фону. За інших рівних умов, 
телефон із вимкненим дис-
плеєм заряджається приблизно 
на 83% швидше, ніж телефон 
із увімкненим дисплеєм.

4. Не користуйтеся телефо-
ном під час заряджання

Чим більше ви користуєтесь 
смартфоном під час заряджання, 
тим повільніше він заряджати-
меться. Наприклад, якщо ви 
граєте в гру на своєму телефоні, 
поки він заряджається, він буде 
заряджатися набагато повіль-
ніше. Насправді відсоток бата-
реї навіть може зменшуватися. 
Виявляється, ми все ще можемо 
розрядити акумулятор при під-
ключенні до мережі, якщо ми 
активно граємо на ньому.

Олександр СТЕПАНЕНКО
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КАЛЕЙДОСКОП
РешетилівщинаUA

Гороскоп
на тиждень

(28.11 — 4.12)

a
Овен. Зірки обіцяють представникам 
цього знака появу непередбачених 
обставин, які не можна буде вирішити 

швидко. Важливо зберігати спокій, щоб усі 
проблеми вирішувалися найкращим чином.

b
Телець. Якщо щось із запланованого 
не вийшло, то не варто засмучува-
тися. Головним заняттям повинна 

стати прибирання в будинку і наведення 
порядку в голові, душі і серці. Варто роз-
прощатися з усім, що застаріло.

c
Близнюки. Останнім часом представ-
ники цього знака терплять невдачі на 
любовному фронті. Зірки рекомен-

дують сфокусуватися на інших аспектах 
життя. Забуті захоплення і улюблені заняття 
допоможуть відволіктися. 

d
Рак. Доведеться шукати рівновагу між 
духовними і фізичними потребами. 
Щоб виконати це завдання, потрібно 

прислухатися до інтуїції. Рекомендується 
більше часу приділити душевній рівновазі.

e
Лев. Тиждень буде сприятливим для 
розстановки пріоритетів і цілей на 
наступний рік. Зірки рекомендують 

окреслити перспективи та шляхи розвитку 
для досягнення цілей. Також не варто роз-
слаблятися і забувати про родичів і колег.

f
Діва. Цей тиждень обіцяє бути склад-
ним. Цей період обіцяє емоційне 
напруження, образи і нервозність. 

Однак не варто піддаватися впливу поганого 
настрою і сумувати. Неприємності бувають 
у всіх, і їх не варто приймати близько до серця.

g
Терези. Почуття гармонії, врівноваже-
ності і спокою будуть супроводжувати 
вас в найближчі дні. Тиждень обіцяє 

легкість в спілкуванні з людьми, нові зна-
йомства. Важливо не дати собі в цей день 
засумувати і занудьгувати.

h
Скорпіон. Тиждень пройде відносно спо-
кійно, але прийде усвідомлення, що щось 
в особистому житті потрібно міняти. 

Недовгі романи і зустрічі вже не приносять 
задоволення. При цьому не можна триматися 
за минуле, його потрібно відпустити.

i
Стрілець. Щоб зберегти рівновагу 
в душі рекомендується не наполягати 
на своїй правоті, не злитися. Якщо 

ви приймете ситуацію такою, яка вона є, 
в найближчі дні буде легше спілкуватися 
з рідними і уникнути конфлікту.

j
Козеріг. У найближчому майбут-
ньому ви зможете побачити просте 
рішення або вихід з ситуації, що 

склалася. Твердість і принциповість харак-
теру застосовувати потрібно, але в міру. 
Інакше навколо вас розгоряться конфлікти.

k
Водолій. Зірки приготували для вас 
прийняття непростого рішення. Ваше 
рішення не сподобається оточуючим. 

Зірки радять не проявляти наполегливість 
в суперечках, вислуховувати співрозмовника 
і приймати його думку. 

l
Риби. Краще прислухатися до 
внутрішнього голосу, уважно поста-
витися до знаків долі, які можуть 

зустрічатися на шляху. Гороскоп радить 
не бояться приймати рішення і змінювати 
плани.
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Відповіді

з №46

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
—  Що вас мотивує 

до роботи?
—  Прочитавши не 

одну мотиваційну книгу, 
з впевненістю можу 
сказати, що ніщо так не 
мотивує та дисциплінує до 
роботи, як Обленерго, яке 
ще не виключило світло.

***
Раніше модно було мати 

дружину із міста, щоб була 
квартира у престижному 
місці. А зараз модно мати 
дружину із села, щоб була 
грубка та підвал косервації!

***
Хочу нагадати чоловікам, 

які ніяк не можуть визна-
читися, із якою жінкою їм 
бути... Ви — це не Херсон, 
тому вас ніхто повертати 
не буде!

***
Оголошення на сайті 

знайомств: «Хто може зі 
мною переночувати, бо 
сама боюся без світла?»

***
Коли жінка свариться, 

то чоловік чемно повинен 
слухати, бо не дай Бог, як 
переб’є, то почне все спо-
чатку слухати...

***
—  Кума, а що у тебе 

заплановано на 1 січня?
— Катання на санках!
— А якщо сніг не випаде?
— Це мене засмутить, 

але не зупинить!
***

Тільки вийшла з хати, 
мій дзвонить.

— Ти ща де?
— Де я? У коліжанки.
— Я питаю тища з кишені 

штанів де?
***

— Сину, а що то в тебе за 
підручник? Що то за такий 
предмет Тристалогія?

— Мамо, то ЗООлогія!
***

— Любий, я красива?
— Так… лайків на 15–20…

***
— Як ти можеш тер-

піти свою жінку? Вона 
ж вічно бурчить, чіпля-
ється до кожної дрібниці. 

Вона хоч колись буває 
у доброму гуморі?

— Та не дай боже! Коли 
вона в доброму гуморі, вона 
ще й співає!

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