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Ця фраза від минулої 
середи стала навіть не 
мемом, радше — аксіо-

мою. Як і самі генератори біля 
входів у кафе, ресторанчики, 
банки та аптеки, великі супер-
маркети та павільйончики із 
кавою і вуличною їжею у Києві, 
Львові, Полтаві, Решетилівці, 
великих і маленьких містеч-
ках країни. Ледь не в кожному 
мікрорайоні з’явилася своя 
Генератор-стріт, ми вивчили 

адреси пунктів Незламності, 
знаємо, у якій кав’ярні за рогом 
є генератор і де на випадок 
відключення світла можна 
посидіти з горнятком гарячої 
кави і підзарядити телефон. 
А ще ближче познайомилися із 
сусідами, знаємо, де є вуличні 
колонки і до якого двору можна 
зайти, аби набрати у криниці 
води, якщо крани у квартирі 
«пересохли» через прильоти 
рашистських ракет.

Минулого тижня ми разом 
пережили блекаут, коли фак-
тично вся країна лишилася 
без світла після ударів, яких 
рашисти завдали по енер-
гетичній системі України. 
Детальніше про те, куди цілив 
ворог, як українці тримали 
удар і відновлювали енерго-
постачання й поверталися до 
нормального життя, реакцію 
та допомогу світу — читайте на 
6-ій сторінці нашого видання.
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У Решетилівці попрощалися 
із полеглим захисником

29 листопада Решетилівка 
попрощалася із загиблим 
захисником України Сергієм 
Терновським.

Житель нашої громади, 
солдат, водій-радіотелефоніст 
Сергій Терновський загинув 
26 листопада в наслідок воро-
жого артилерійського обстрілу 
на Бахмутському напрямку.

Героя, який віддав своє 
життя, боронячи кожного з нас 
від терористичного режиму 
росії, земляки зустрічали на 
колінах живим коридором.

У Сергія Терновського зали-
шилася дружина та двоє синів.

Поховання загиблого 
відбулося на центральному 
кладовищі в Решетилівці. Від-
дати шану Захиснику України 
прийшли жителі Решетилівки, 
побратими, керівники громади 
та ті, хто знав Сергія.

Вічна шана і доземний 
уклін Герою. Щирі співчуття 
родині полеглого. Немає тих 
слів, які б могли зарадити 

і виправдати втрату кожного 
мужнього захисника україн-
ського народу.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Ще одна втрата: на війні загинув 
захисник з Решетилівщини

Знову сумна звістка для 
нашої громади — загинув ще 
один наш земляк, уродженець 
села Шевченківка, військо-
вослужбовець ЗСУ, молод-
ший сержант Геращенко Ігор 
Валерійович.

7 жовтня 2019 року наш 
захисник був призваний на 
строкову військову службу, 
далі свідомо обрав професію 
військового і підписав конт-
ракт зі Збройними Силами 
України та служив на посаді 
командира міномета міномет-
ного взводу.

«Вірний військовій присязі, 
у бою за нашу Батьківщину 
23-го листопада 2022 року 
в районі населеного пункту 
Новомихайлівка, Донецької 
області Ігор загинув, виявивши 
стійкість і мужність під час 
участі в бойових діях та забез-
печенні здійснення заходів 
з національної безпеки та обо-
рони, відсічі та стримування 
збройної агресії, самовіддано 
захищаючи рідну землю від 
російської навали. Шановні 
батьки, родичі, товариші 
та побратими! Прийміть 
щирі співчуття! Ми будемо 

пам’ятати Ігоря, який віддав 
своє життя в боротьбі проти 
російських окупантів. Вічна 
памяти герою. Герої не вми-
рають! СЛАВА УКРАЇНІ!», — 
написала на сторінці Фейсбук 
міський голова Решетилівки 
Оксана Дядюнова.

30 листопада у Полтаві біля 
Свято-Успенського собору від-
булося прощання з Героєм. 
А потім у рідній Шевченківці 
Ігора Геращенка провели 
в останню путь.

Михайло ЧУБ

За повідомленням Нацполі-
ції, у період із 21 по 28 листо-
пада у Решетилівський громаді 
зареєстрували 51 повідомлення 
про кримінальні правопору-
шення та інші події. Із них 
3 внесено до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань 
за ознаками кримінальних 
правопорушень. Нагадуємо 
номери телефонів, за якими Ви 
маєте можливість повідомляти 

інформацію щодо місця перебу-
вання зниклих людей, а також 
відомі Вам обставини вчинення 
злочинів або порушення 
публічного порядку: (05363) 
2-50-72 ( чергова частина Реше-
тилівського ВП) або 102.

Як повідомляє Решети-
лівська служба порятунку, 
протягом тижня в громаді не 
зафіксували жодної надзвичай-
ної події чи ситуації. 

У лісгоспі тепер можна зарядити гаджети
Відтепер під час відсутності 

електропостачання на Полтав-
щині можна заряджати гаджети 
на території лісництв та лісгос-
пів. Так, біля будівель лісництв 
та лісгоспів стоять генератори, 
а також мережеві адаптери. 

Будь-хто у разі відсутності елек-
тропостачання може зарядити 
свої телефони та павербанки.  
Доступна ця послуга і в лісо-
вому господарстві на території 
міста Решетилівка за адресою 
вул. Великотирнівська, 2.

Час роботи: з 07:30 до 16:00.
Лісничий Володимир Одно-

очко повідомив, що одночасно 
зарядити свій телефон можуть 
4 людини.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У громаді триває прийом 
заяв на отримання грошової 
допомоги захисникам

На минулій сесії Решетилів-
ської міської ради депутати під-
тримали рішення про виділення 
коштів для виплати одноразової 
грошової допомоги на підтримку 
наших захисників. На це із 
бюджету громади спрямували 
майже 5 мільйонів гривень.

Для отримання одноразової 
грошової допомоги мобілізо-
ваним особам або уповнова-
женим необхідно звернутися 

до ЦНАПу у Решетилівці чи 
старостинських округах. Та 
подати відповідний перелік 
документів: заява від мобілі-
зованої особи; особиста згода 
на збір, а також на обробку 
персональних даних; довідка 
з військового комісаріату, яка 
підтверджує призов на вій-
ськову службу відповідно до 
загальної мобілізації, довідка 
про прийняття на військову 

службу за контрактом для 
осіб, які несуть службу на дату 
звернення; копія паспорта 
заявника; копія ідентифіка-
ційного номера; копія довідки 
внутрішньо переміщеної 
особи (за наявності); бан-
ківські реквізити для прове-
дення платіжних операцій 
мобілізованого.

Виплати грошової допо-
моги будуть здійснюватися 
відповідно до поданих заяв. 
За додатковою інформацією 
звертайтеся за телефоном 
відділу соціального захисту 
050-069-13-37.

Віктор БІЛОКІНЬ

У Решетилівці вшанували 
жертв Голодомору

26 листопада Україна відзна-
чила трагічну дату в історії — 
День пам’яті жертв Голодоморів. 
Організовані більшовистським 
режимом три хвилі штучного 
голоду забрали життя мільйонів 
ні в чому не винних україн-
ців. Особливо страшним за 
масштабом та цинізмом став 
Голодомор-геноцид 1932–33 
років — в такій спосіб москва 
намагалася придушити селян-
ство та спротив волелюбного 
українського народу.

Традиційно, до Дня пам’яті 
жертв Голодоморів приєд-
налися і мешканці Реше-
тилівської громади. О 16.00 
в парку «Перемога» біля 
пам’ятного знака жертвам 
Голодоморів зібралися керів-
ники громади, представники 
трудових колективів, а також 
небайдужі решетилівці. Захід 
відбувся, зважаючи на вста-
новлені військовим часом 
обмеження.

Присутні принесли до 
пам’ятного знаку «Жертвам 

Голодомору та політичних 
репресій» квіти, колоски та 
лампадки. Таким чином доєд-
навшись до Всеукраїнської акції 
«Запали свічку» і нагадуючи, що 
Голодомор став національною 
трагедією і чорною сторінкою 
в історії українського народу, 
про яку не варто забувати. Усіх, 
хто не витримав тортур голодом 

у 1932–1933 роках, вшанували 
хвилиною мовчання.

Настоятель Свято-Успен-
ського храму отець Володимир 
провів панахиду по невинно 
убієнних.

Також о 16-й годині 
в багатьох віконцях решетилів-
ців мерехкотіли свічки пам’яті.

Окрім цього, до Дня пам’яті 
жертв Голодомору в Україні 
у Решетилівській ЦМБ ім. 
О.М. Дмитренка відбулася 
виставка-реквієм «Голодо-
мор 1932–1933 років — гено-
цид українського народу». На 
виставці були представлені 
«Національна книга пам’яті 
жертв Голодомору 1932–1933 
років в Україні», архівні доку-
менти і матеріали, спогади 
свідків, народні перекази, 
а також художні твори, які 
відображають реальні події 
тих часів. Книжкові виставки 
до Дня пам’яті жертв Голодо-
мору були також проведені 
у Сухорабівській, Хрещатів-
ській, Новомихайлівській, 
Пащенківській та інших 
бібліотеках-філіях.

Юлія ГРІНЧЕНКО,  
Віта ШАФОРОСТ
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Коротко про головне
Фінансування 
пенсій за листопад 
завершено

На ці цілі спрямували 
50,9 млрд грн, що дещо більше, 
ніж минулого місяця. За 
даними ПФУ, уповноваженими 
банками зараховано на рахунки 
пенсіонерів 100% профінансо-
ваних сум. За повідомленням 
АТ «Укрпошта», станом на 30 
листопада доставлено понад 
90% пенсійних коштів.

«Полтаваобленерго» 
просить 
підприємства 
працювати 
у нічний час

У зв’язку з тим, що наразі 
НЕК «Укренерго» обмежує 
Полтавщину по потужності, 
область може споживати лише 
трохи більше ніж 50% від тої 
потужності, яку вона вико-
ристовувала у звичайному 
режимі. «АТ «Полтава-
обленерго» звертається до 
керівників підприємств 
з проханням — поставтеся 
до ситуації, яка склалася, 
з розумінням і за можливості, 
переведіть роботу компанії 
на нічний час», — йдеться 
у повідомленні.

У Полтаві 
запрацює перший 
в області лінійний 
прискорювач 
для лікування раку

У Полтавському облас-
ному онкодиспансері завер-
шуються ремонтні роботи 
в спеціальному бункері, 
в якому розмістять нове 
американське обладнання 
для лікування раку.

Про це повідомив началь-
ник Полтавської ОВА Дми-
тро Лунін.

Житель Решетилівки 
виправдовував 
агресію росії

У Полтавській області 
трьом особам (жителькам 
Кременчуцького району, Мир-
города та мешканцю Реше-
тилівки) повідомлено про 
підозру у поширенні матеріа-
лів, у яких міститься виправ-
довування і заперечення 
збройної агресії рф проти 
України.

Про це повідомили 
у Полтавській обласній про-
куратурі. За даними слідства, 
жінки та чоловік у забороненій 

в Україні соціальній мережі 
та через мобільний дода-
ток поширювали матері-
али з виправдовуванням 
і запереченням збройної 
агресії рф проти України, що 
підтверджено судово-лінгвіс-
тичними експертизами.

До дня волонтера 
у ЦКД «Оберіг» 
відбудеться виставка

5 грудня ЦКД «Оберіг» буде 
проведено виставку-огляд 
творців добра, де будуть пред-
ставлені вироби, створені 
руками небайдужих жите-
лів Решетилівської громади, 
заради спільної перемоги над 
окупантом.

До уваги волонтерів! При-
йняти участь у цьому заході 
можна заздалегідь зареєстру-
вавшись — для цього необхідно 
сконтактувати за номером 
телефону — 095-572-39-98.

Спрощено подання 
заяви про шлюб

Мінцифри запустила 
бета-тестування. Відтепер не 
треба ходити в ДРАЦС, потім 
йти в банк, щоб сплатити 
держ мито, і знову поверта-
тися до установи.

Долучитися до бета-тесту 
послуги можуть українці, які 
досягли 18 років і мають елек-
тронний підпис.

Записатися на бета-тест 
можна тільки парою: наре-
чений та наречена. Хоч це 
і тестування, ваша заява 
проходить реальний процес 
реєстрації.

У Решетилівці 
розпочали роботу 
пункти обігріву

Для того, щоб допомогти 
землякам під час аварійних 
відключень світла та тепла, 
у нашій громаді розпочали 
роботу пункту обігріву. 
Зокрема, у Решетилівці 
пункти обігріву знаходяться 
за адресами: вул.Покров-
ська, 9 (Будинок культури) та 
у приміщенні нового ЦНАПу 
(вул. Покровська, 17).

Юлія ГРІНЧЕНКО

Завдяки небайдужим жителям 
Решетилівщини захисники отримали 
тепловізори та квадрокоптер

Невтомні волонтери та бла-
годійники із нашої громади 
щодня працюють над тим, щоб 
дедалі більше військових отри-
мали необхідні речі. Одним 
із найважливіших приладів 
для військових є тепловізор. 
Тому часто можна помітити 
повідомлення із проханням 
«задонатити» на закупівлю 
приладів нічного бачення. 
Наші волонтери придбали 
та передали військовим уже 
кілька тепловізорів, це вдалося 
зробити лише завдяки небай-
дужості громадян, які щоразу 
«донатять» на підтримку 
військовослужбовців.

Нещодавно придбали 
тепловізор для Олексія Анто-
ненка із села Шилівка Реше-
тилівської громади, чоловік 
боронить нашу країну на 
Донеччині з березня місяця, 
тому, щоб вчасно побачити 
вночі ворога та дати гідну 
відсіч Олексію та його побра-
тимам, був вкрай необхідний 
тепловізор з далекоміром. 
Збір коштів тривав майже 
два місяці.

«16 вересня я з мамою мого 
чоловіка відкрили збір на тепло-
візор для 110-ї окремої механізо-
ваної бригади, де несе службу 
мій чоловік, а 25 листопада ми 
нарешті змогли забрати, та 
відправити його на передову 
нашим захисникам», — зазначає 
дружина Юлія Антоненко.

Ще один збір вдалося завер-
шити завдяки ініціативності 

волонтерів із міського волон-
терського центру та усім 
небайдужим, хто пожертвував 
свої кошти на підтримку вій-
ськових. Невдовзі придбають 
квадрокоптер по запиту Олек-
сандра Вовка, який захищає 
нашу землю на Бахмутському 
напрямку.

Михайло ЧУБ

У Решетилівці працював «Екобус»
Минулого тижня в громадах 

Полтавщини працював «Екобус». 
У нашому місті здати небезпечні 
відходи на утилізацію можна 
було у п’ятницю, 25 листопада.

Загалом жителі громади 
здали 401 люмінесцентну 
лампу, 11 градусників та 70 
батарейок.

Загалом під час збору, який 
відбувався в Решетилівській, 
Лютенській, Сергіївській, 
Тереш ківській та Великорублів-
ській громадах здали 154,5 кг 
батарейок, 974 люмінесцентні 
лампи та 24 термометри.

У Решетилівській громаді на 
утилізацію небезпечних відхо-
дів в рамках Програми охорони 
навколишнього природного 
середовища Решетилівської 
міської територіальної громади 
на 2021–2023 роки закладено 
50 тисяч гривень. Сума витрат 

за останній збір Екобусу буде 
відома після отримання акту 
виконаних робіт. Роботу 
«Екобусу» співфінансують 
Полтавська обласна рада та 
місцеві ради-замовники. 50% 
вартості утилізації відходів 
оплачує обласний бюджет і ще 
50% — громада.

Тобто для мешканців нашої 
громади послуга здачі небез-
печних відходів безкоштовна. 
Для юридичних осіб послуга 
надається на договірній основі.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Автівка, яку передав 
Олександр Біленький 
на фронт, уже 
допомагає військовим 
виконувати завдання

Нещодавно голова Полтав-
ської обласної ради Олександр 
Біленький повідомив, що разом 
із народним депутатом Оле-
гом Кулінічем придбав для 
військових черговий автомо-
біль. Минулого тижня тран-
спортний засіб відправили 
на передову, щоб допомагав 
нашим військовослужбовцям 
обороняти землю від ворогів.

«Незважаючи на „блекаут“ 
в країні, передали нашим хлоп-
цям Opel Frontera 4x4. Автомобіль 
придбали разом із народним 
депутатом України Олегом Кулі-
нічем. Ця автівка допомагатиме 
виконувати бойові завдання на 
„передку“. Дякуємо нашим захис-
никам та захисницям! Слава 
Україні!»  — зазначив голова 
облради Олександр Біленький.

Із перших днів війни голова 
облради допомагає військовим. 
Разом із командою однодум-
ців вони забезпечують наших 
військових автівками, тепло-
візорами, радіостанціями, 
взуттям тощо.

Михайло ЧУБ
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Для виготовлення солінь 
для захисників волонтерам 
необхідна допомога

Кожен житель нашої 
громади знає, що на базі 
Пасічниківського сільського 
будинку культури волонтери 
займаються виготовленням 
заквашених овочів для наших 
захисників. Завдяки підтримці 
небайдужих жителів громади, 
уже кілька сотень банок та 
відер продукції передали бій-
цям. Наразі потрібна допомога 
із тарою для фасування готової 
продукції, а також є потреба 
в овочах.

«Звертаємося до усіх небай-
дужих мешканців та гостей 
нашої громади, нам дуже 
потрібна капуста з морквою 
та відра з кришками. Ми вже всі 
овочі переробили та передали 
військовим. Відра потрібні від 
5 до 20 л», — зазначає волонтер 
Максим Горобець.

Детальну інформацію можна 
дізнатися за номером теле-
фону: 093-914-64-27.

Михайло ЧУБ

У Покровському 
та Решетилівці збирають 
кошти на виготовлення 
окопних свічок

Учні, батьки та педагогіч-
ний колектив Покровського 
навчального закладу ініцію-
вали збір коштів на виготов-
лення окопних свічок. Якщо 
донедавна точки збору коштів 
на парафін були розміщені 
лише у магазинах села Покров-
ське, то на даний час до збору 
грошей приєдналися і торгові 
точки Решетилівки.

«Ви знаєте, що ми вста-
новили «банки» для збору 
коштів на закупівлю парафіну 
у кожному магазині селища 
Покровське , але, як ми обі-
цяли, такі «банки» будуть і в 
Решетилівці. Коли ви будете 
робити покупки у магазинах 
«Париж» чи «Маша та ведмідь», 

то не забудьте, будь ласка, 
лишити свій «донат» в такій 
баночці. Давайте разом зігрі-
ємо наших захисників. Кожна 
гривня важлива!» — зазначає 
педагог Аліна Перепелиця.

Нагадаємо, що Покровський 
навчальний заклад передав не 
одну партію окопних свічок на 
передову, які виготовляють за 
підтримки усіх небайдужих 
жителів селища. У зимовий 
період потреби у окопних 
свічках зросли, тому волон-
терам потрібна підтримка 
для закупівлі парафіну для 
продовження корисної та 
важливої справи.

Віктор БІЛОКІНЬ

У громаді продовжують централізовано вивозити побутові відходи
Чистота та порядок 

у Решетилівській гро-
маді — це зона відповідаль-
ності комунальників, які 
незважаючи на ситуацію 
у країни дбають про ком-
форт для жителів громади. 
Комунальне підприємство 
«Покровський комунгосп» 
завжди турбується про 
вчасне вивезення відходів 
із населених пунктів нашої 

громади. Працівники під-
приємства, окрім того що 
вчасно вивозять непотріб, 
також попереджують жителів 
про курсування транспорту, 
щоб не було скупчення 
відходів.

У вівторок, 22 листопада, 
працівники вивезли побутові 
відходи у селищі Покров-
ське по вулицях: Освітян-
ська, Зоряна, Елеваторна, 

Робітнича, Світанкова, 
Зелена, Миру, Шевченка, 
Грушевського та провулках 
Фруктовий і Чураївни. Цього 
ж дня провели збір сміття і у 
Федіївській громаді.

У четвер, 24 листопада, 
здійснили вивіз сміття 
з села Піщане, сіл Новоми-
хайлівської громади та села 
Кривки. Цього ж дня у селі 
Покровське зібрали сміття по 

вулицях: Молодіжна, Чкалова, 
23 вересня, Широка, Мічуріна, 
Центральна, Травнева, Пуш-
кіна, та провулках Вишневий, 
Кооперативний, Шкільний.

Нагадуємо, що КП «Покров-
ський комунгосп» займається 
переробленням гілля дерев 
на альтернативне екологічне 
паливо. Працівники під-
приємства 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. При-
дбати щепу можна за ціною 
295 грн/м3. Самовивіз або 
доставка 11 грн/км. За додатко-
вою інформацією звертайтесь 
за телефоном — 095-420-74-41.

Михайло ЧУБ

Екологи із Потічанського 
навчального закладу завоювали 
призове місце у екоконкурсі

У четвер, 17 листопада, від-
бувся заключний етап ХХХ 
обласного конкурсу-огляду 
колективів екологічної про-
світи «Земля — наш спільний 
дім». Конкурс-огляд відбувався 
у заочному форматі. Тема-
тика цьогорічного конкурсу 

«Клімат змінюється. Твої 
дії!». У ньому взяло участь 
30 колективів екологічної 
просвіти із 25 територіаль-
них громад області. Участь 
у заключному етапі конкур-
су-огляду взяло 8 команд-пе-
реможців ІІ (зонального) етапу 

із 6 територіальних громад 
області.

У номінації «Екологічна 
агітбригада» друге місце 
завоювала екологічна агіт-
бригада «Стоп: перезаванта-
ження» Потічанської філії І-ІІ 
ступенів Опорного закладу 
«Решетилівський ліцей імені 
І. Л. Олійника». Переможців 
нагороджено дипломом Депар-
таменту освіти і науки обласної 
військової адміністрації.

Віта ШАФОРОСТ

«Смілива гривня»: Покровський 
навчальний заклад отримав відзнаку 
за активну участь у акції від Нацбанку

Учасники благодійної акції 
«Смілива гривня», ініційованої 
Національним Банком Укра-
їни, зібрали монетами майже 
5 мільйонів гривень. Збір монет 
на потреби оборони тривав по 
всій Україні упродовж трьох 
місяців. Кожен міг передати 
для допомоги українським 
військовим монети номіна-
лом 10, 50 копійок та 1, 2, 5, 10 
гривень через широку мережу 
банків-партнерів.

Традиційно до цієї акції 
долучилися учні Покров-
ського навчального закладу. 
Школярі розставили баночки 
у торгових точках села, щоб 
якомога більше громадян 
змогли пожертвувати свої 
монетки на благодійність. 
Далі зібрані монети передали 
до банківського відділення. 
Завдяки спільним зусиллям 
педагогічного та учнівського 
колективів вдалося передати 
на благодійність майже тисячу 
гривень.

У Нацбанку наголосили, 
що участь у акції взяли 2 573 
навчальні заклади з усіх куточ-
ків України, навіть з окупованих 
територій. Саме тому Нацбанк 
нагородив активні навчальні 
заклади спеціальними відзна-
ками. Покровський навчаль-
ний заклад також отримав 

грамоту за активну участь 
у Всеукраїнській акції «Смілива 
гривня», підтримку Збройних 
Сил України, високу грома-
дянську позицію, патріотизм 
і вагомий внесок у наближення 
нашої перемоги.

Віта ШАФОРОСТ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Максим ЛИСЕНКО:  
«Пункти обігріву 
працюватимуть у режимі 24/7»
Що таке блекаут, ми 

тепер напевно зна-
ємо після подій 23 

листопада. І бодай до Перемоги 
не довелося ще раз перевірити 
на власній шкурі, наскільки 
ми незламні та організовані. 
Для більшості найнекомфорт-
нішими виявилися не брак 
світла, гарячої води чи тепла, 
а психологічний момент, коли 
через відсутність зв’язку не 
можеш додзвонитися до най-
рідніших і почути, як вони там. 
Добряче випробування про-
йшла і влада на місцях. От про 
це, про облаштування пунктів 
обігріву, вони ж «Пункти нез-
ламності» ми й говорили із 
керуючим справами викон-
кому Решетилівської міської 
ради Максимом Лисенком.

— Максиме Вікторовичу, 
«Пункти незламності» 
у Решетилівці розташовані 
у Міському будинку культури 
та новій будівлі ЦНАПу. Чому 
саме ці приміщення вибрали 
і як їх облаштовували?

М. Л.: Обрали саме ці будівлі 
тому що тут є індивідуальні 
котельні, які можемо зажи-
вити генераторами, аби 
опалювати приміщення. 
Зважали й на той факт, що 
обидві ці будівлі мають зручне 
розташування у центрі міста, 
поруч якраз багатоквартирні 
будинки — 9-ти та 5-повер-
хівки. У будинку культури 
все необхідне було обладнано 
у вестибюлі. Та у випадку, 
якби відвідувачів було ще 
більше, ніж прийшло уве-
чері 23 листопада та зранку 
наступного дня, планували 
також відкрити актову залу 
і розмістити усіх там — те 
приміщення розраховане 
на 450 посадочних місць. 
У принципі, людей за ту 
добу в пунктах було чимало — 
приходили погрітися, їм 
пропонували гарячий чай та 
печиво. Відвідувачі мали змогу 
зарядити мобільні телефони 
і ліхтарики.

— До речі, чи вистачило на 
всіх розеток та переносок, бо 
в полтавських пунктах були 
чималі черги і справжній 
ажіотаж?

М. Л.: Ми обладнали ці 
пункти завчасно, перевірили 
все оснащення та необхідну 
кількість тих самих пере-
носок. Хоча того дня люди 
приходили у пункти і зі сво-
їми переносками. Вважайте, 
що випробування пункти 
пройшли за тиждень до над-
звичайної ситуації, зокрема, 
перевірили, чи витримають 
котельні напругу. Все пройшло 
успішно. Тож 23 листопада, 
як тільки вимкнули світло, 

ми розгорнули пункти  — 
ввімкнули генератори, так що 
до вечора приміщення були 
з теплом і світлом.

— Чи є у пунктах інтернет?
М. Л.: На жаль, поки що 

немає. Мобільний інтернет 
23 листопада зник, коли вежі 
операторів мобільного зв’язку 
втратили живлення після 
відключення електроенергії 
на тривалий час. Та ж історія 
трапилася і з компаніями-про-
вайдерами, котрі працюють 
у громаді — через відсутність 
електроенергії обладнання, на 
жаль, не працювало.

— А чи є плани встановити 
необхідне обладнання?

М. Л.: Вивчаємо таку можли-
вість, аби встановити мобільні 
станції інтернету хоча б в 
одному з приміщенні. Звісно, 
йдеться про Старлінк, оскільки 
іншого варіанту не існує. Поки 
вивчаємо можливість забезпе-
чити пункти обігріву Старлін-
ками, бо розуміємо, що така 

потреба є, особливо для тих 
мешканців громади, для яких 
доступ до мережі Інтернет важ-
ливий насамперед для роботи.

— Щодо діяльності пунк-
тів є вимоги, аби у випадку 
повторних блекаутів вони 
працювали цілодобово. Чи 
буде така можливість у нашій 
громаді?

М. Л.: Звісно, пункт обі-
гріву в будинку культури 
й так працює цілодобового, 
адже увечері у приміщенні 
знаходяться чергові. До речі, 
хотів би заспокоїти мешканців 
громади: на випадок блека-
уту тих, хто порушуватиме 
комендантську годину, доби-
раючись до пунктів обігріву, 
не каратимуть, а навпаки, 
допомагатимуть дістатися до 
них якомога швидше. І цього 
разу увечері патрульні їздили 

вулицями міста і в гучномовець 
оголошували адреси пунктів 
обігріву і запрошували пройти 
туди мешканців громади при 
потребі.

— От цього у тому 
ж обласному центрі браку-
вало. Бо у випадку відсутності 
мобільного та стаціонарного 
інтернету, повної відсутно-
сті зв’язку полтавська міська 
влада подавала нагальну 
інформацію в… соцмережах 
та телеграм-каналах, які вза-
галі не працювали…

М. Л.: Ми цей момент 
ретельно продумали, а поліція 
підтримала й допомогла 
у інформуванні. Плюс долучи-
лися мисливці, котрі стежили 
за порядком у громаді, аби 
не було спокус скористатися 
зникненням світла. Вони 
спільно із поліцією патрулю-
вали вулиці міста. До слова, 
у період блекауту в громаді 
працювали не лише пункти 
обігріву. Активно діяли 
органи соцзахисту, старости 
в округах. Вони опікувалися 
соціально вразливими вер-
ствами мешканців громади, 
літніми її жителями, аби ті 
у такий непростий час були 
в комфортних умовах. Всі 
мешканці, котрі знаходяться 
на обслуговуванні в органів 
соціального захисту, були 
під пильним наглядом від-
повідних служб. Старости 
теж працювали на місцях, 
відстежували ситуацію.

— Вивчали проблемні місця 
на випадок можливих подаль-
ших блекаутів?

М. Л.: Так, ми домовилися 
звечора, що на ранок наступ-
ного дня навіть за умови, коли 
не працюватиме стільниковий 
зв’язок та Інтернет, всі зби-
раємося у міській раді. Якщо 
щось протягом доби трапи-
лося, а телефони не працю-
ють і неможливо викликати 
жодну екстрену службу, то 
старости фактично виконували 
роль кур’єрів на випадок НП. 
Тобто мали викликати тих же 
рятувальників, швидку допо-
могу й відразу ж повідомити 
міського голову про ситуацію 
в окрузі. Із втратою зв’язку саме 
старости відповідали за свою 
територію, фактично кожен 
з них працював 24 години без 
відпочинку.

Щодо пунктів обігріву, то 
вони працюватимуть у режимі 
24/7. На випадок блекауту 
відкриваємо їх автоматично, 
зараз це при потребі роблять 
чергові. Є запас питної та тех-
нічної води. У пунктах також 
знаходиться повний перелік 
магазинів, АЗС, аптек, бан-
ків, які працюють у випадку 

блекауту. Нашій громаді 
пощастило, бо більшість цих 
закладів працюють, оскільки 
власники запаслися генерато-
рами. Ситуація не критична, 
як у інших територіальних 
громадах Полтавського району, 
особливо сільських, де АЗС 
після вимкнення світла не 
працюють взагалі. До слова, 
поруч із пунктами обігріву 
є найпростіші укриття на 
випадок тривоги.

— Лише цього вівторка 
ДСНС тричі сповіщали меш-
канців області про ракетну 
небезпеку. Як жителі громади 
реагують на них і де ще, окрім 
укриттів біля пунктів обігріву, 
вони можуть заховатися від 
небезпеки?

М .  Л . :  У  г р о м а д і 
є найпростіші укриття, де 
можна при бажанні перече-
кати повітряну тривогу. Зага-
лом маємо 58 таких адрес. 
Половина найпростіших 
укриттів  — у Решетилівці, 
решта — у старостатах. Проте 
вони є майже у кожному з них. 
На початку повномасштаб-
ного вторгнення на повідом-

лення ДСНС жителі громади 
реагували, як слід, ховалися 
в укриття. Зараз туди людей 
спускається, на жаль, все 
менше. Проте не варто легко-
важити цими попередженнями 
і таки залишатися у безпеці під 
час повітряних тривог. Ворог 
щотижня влаштовує масовані 
ракетні атаки й навіть коли 
добре відпрацьовує ППО, не 
відомо, куди саме прилетять 
ті ж самі рештки збитих ракет 
та безпілотників. Варто зга-
дати хоча б той випадок, коли 
у столиці під час повітряної 
тривоги чоловік від цікавості 
вийшов на балкон власної квар-
тири, аби подивитися, як пра-
цює ППО і збиває ракети над 

Києвом. В результаті загинув 
від уламку збитої ракети. Так 
що наполегливо рекомендую 
землякам не нехтувати сигна-
лами повітряної тривоги.

— Якщо заговорили про 
безпеку, то як зараз щодо 
патрулювання вулиць гро-
мади? На початку втор-
гнення за безпекою у місті 
та старостатах дуже пильно 
стежили добровольці та акти-
вісти. А нині?

М. Л.: Вони так само про-
довжують це робити. Добро-
вольці та активісти разом 
зі співробітниками поліції 
й зараз патрулюють місто. Це 
більше ініціатива хлопців, 
які прагнуть бути корисними 
у цей непростий час, допо-
магати й забезпечувати спо-
кій у громаді. Перші патрулі 
виходять на вулиці, як тільки 
стемніє і тримають варту до 
кінця комендантської години. 
Старостати патрулюють екі-
пажі патрульної поліції.

— Як складається співпраця 
із міським головою та тими 
ж силовими структурами, що 
діють у громаді?

М. Л.: Щодо міського голови 
Оксани Дядюнової, то питань 
немає, тут повна співпраця. 
На всі питання та виклики, 
що виникають у громаді через 
повномасштабне вторгнення, 
реагуємо разом і робимо це 
оперативно. Оксана Анатолі-
ївна завжди йде назустріч, тим 
більше у ситуації військового 
стану. Тож тільки виникають 
якісь проблеми, надзвичайні 
події, намагаємося реагувати 
на них швидко і вчасно їх лік-
відувати. Міський голова три-
має руку на пульсі всіх подій, 
що відбуваються у громаді. 
А загалом у нас доволі тісна 
й плідна співпраця з усіма 
силовими структурами  — 
Нацполіцією, військкоматами, 
СБУ, ДСНС, ми допомагаємо 
один одному, підтримуємо 
в разі потреби й діємо зла-
годжено у випадку надзвичай-
них ситуацій, як це довели 
й події 23 та 24 листопада, коли 
довелося спільно ліквідовувати 
наслідки блекауту.

Настя ТОПОЛЯ

“Не варто 
легковажити 
попередженнями 
і таки залишатися 
у безпеці під час 
повітряних тривог. 
Ворог щотижня 
влаштовує масовані 
ракетні атаки 
й навіть коли добре 
відпрацьовує ППО, 
не відомо, куди саме 
прилетять ті ж самі 
рештки збитих ракет 
та безпілотників. “У період блекауту 

в громаді працювали 
не лише пункти 
обігріву. Активно діяли 
органи соцзахисту, 
старости в округах.
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У середу 23 листопада вся 
країна на власній шкурі 
відчула, що таке блекаут, 

про який так багато говорили 
та писали. На більше ніж на 
добу через ракетні удари росіян 
по українській енергосистемі 
країна занурилася в темряву, 
лишилася без тепла, води та 
зв’язку.

Масові ракетні удари, 
яких росія завдала по Укра-
їні 23 листопада, стали так 
би мовити третьою масш-
табною хвилею ракетного 
терору після 10 жовтня та 15 
листопада. Минулої середи 
рашисти випустили менше 
ракет, ніж під час двох попе-
редніх атак — 67, проте завдали 
більше руйнувань. ППО вже 
традиційно майстерно при-
земляло ворожі крилаті ракети: 
цього разу збили 51 ракету та 

5 безпілотників. Проте й шкоди 
ця ворожа масована атака 
завдала більшої: за даними 
Нацполіції руйнувань зазнали 
щонайменше 16 об’єктів, насам-
перед йшлося про об’єкти кри-
тичної інфраструктури. Вперше 
були знеструмлені всі атомні 
станції країни, більшість тепло-
вих та гідроелектростанцій. 
Відтак із помешкань україн-
ців разом зі світлом зникли 
вода, вичахли батареї і зник 
стільниковий зв’язок. Повністю 
без електрики лишилися 11 
областей. Завдяки титанічним 
зусиллям енергетиків, ряту-
вальників та комунальників 
вже надвечір середи світло 
поступово почали повертати 
у різні регіони. У вечірньому 
зверненні до нації прези-
дент Володимир Зеленський 
зауважив, що найскладніша 

ситуація у столиці, Київській, 
Кіровоградській, Дніпропетров-
ській, Львівській, Полтавській 
та Харківській областях. На 
Полтавщині електропостачання 
вдалося відновити лише за 
добу, у четвер 24 листопада, 
по обіді.

Проте навіть у такій патовій 
ситуації українці не втрачали 
сили духу, демонстрували дива 
самоорганізації й незмінне 
почуття гумору. У соцмережах 
поширювали відео, як кияни 
реагували на ввімкнення світла 
у багатоповерхівках на лівому 
березі Дніпра. З розчинених 
вікон разом із появою світла 
гримнуло дружнє «Слава 
Україні! Слава ЗСУ!», так 
само голосно згадали фанів-
ську «нєтлєнку» про путіна, 
приспів якої з «ла-ла-ла-ла» 
відомий далеко за кордоном 

України, констатували факт, 
що русні таки «лапті» (у відео 
звучало більш експресивне 
слово) й відправили сусідню 
державу у відомому напрямку 
услід за російським військовим 
кораблем.

Буквально за декілька годин 
з моменту відключення електро-
енергії, країна обросла мережею 
«Пунктів Незламності». Попри 
пафосну назву, пункти таки 
стали в нагоді. Проте українці 
йшли до них не заради того, 
аби зігрітися, попити гарячої 
кави з чаєм, а щоб насамперед 
зарядити телефони та павер-
банки. Так само заряджали 
гаджети у магазинах мережі 
«Епіцентр», великих мережевих 
супермаркетах, на заправках, 
фудкорти у торгових центрах із 
генераторами стали робочими 
місцями для тих, кому потрібен 

був доступ до Інтернету. До 
пунктів незламності «Укрза-
лізниця» вирішила додати ще 
й свої «Фортеці Незламності». 
Аби забезпечити людей теплом 
і всім необхідним на випадок 
блекауту та надзвичайних ситу-
ацій, на вокзалах залізничники 
планують у будь-який момент 
протягом години розгорнути 
стаціонарні пункти обігріву. Тут 
можна буде зігрітися, зарядити 
гаджети, скористатися інтерне-
том, дитячою зоною, отримати 
першу медичну допомогу тощо.

«Ми маємо пройти цю 
зиму — зиму, яку всі згадува-
тимуть. Маємо зробити все, 
щоб ми згадували її не через 
те, чим вона нам усім загрожу-
вала, а через те, що ми змогли 
зробити, щоб захиститися від 
цієї загрози», — зауважив Воло-
димир Зеленський.

«Швидкі» і гроші — від Британії,  
потужний пакет допомоги — від Швеції

Свою підтримку краї-
ни-партнери демонструють 
не лише коштами та обладнан-
ням, а й показовими візитами 
перших осіб та впливових 
чиновників до України. Мину-
лого тижня у Києві вперше 
побував Міністр закордонних 
справ Великої Британії Джеймс 
Клеверлі. В українській столиці 
він зустрічався зі своїм колегою 
Дмитром Кулебою та президен-
том Володимиром Зеленським. 
Голова МЗС Британії анонсу-
вав новий пакет допомоги 
Україні. В ньому — 24 карети 
швидкої допомоги, 11 автівок 
екстреної допомоги, зокрема 
6 броньованих автомобілів. 
Окрім того, британський уряд 
надасть 3 мільйони фунтів на 
відновлення інфраструктури.

А цього понеділка до 
Києва прибула делегація аж 
із семи Міністрів закордонних 
справ — Литви, Латвії, Естонії, 
Фінляндії, Швеції, Норвегії 

та Ісландії. Це найбільша 
група міністрів, яка відвідала 
Україну з початку російської 
агресії і головне питання, яке 
обговорюватимуть європей-
ські дипломати в Україні — 
збільшення підтримки нашої 
держави. «Ми сьогодні у Києві, 
щоб засвідчити повну солі-
дарність з Україною. Попри 
„дощі“ з російських ракет 
та варварську жорстокість, 

Україна переможе», — написав 
у Twitter міністр закордонних 
справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

До слова, уряд Норвегії вже 
анонсував виділення 14,5 млн 
євро на тренувальну місію для 
українських військових. Окрім 
цього, норвежці частково про-
фінансують передачу польо-
вого госпіталю для України від 
Естонії. Головний дипломат 
Швеції натомість оголосив 
у Києві про найбільший пакет 
допомоги, який його країна 
надасть нашій державі. «Ми 
привезли найбільший в історії 
наших відносин пакет допо-
моги — наземні системи ППО, 
боєприпаси, транспортні 
засоби, різне зимове облад-
нання та однострої, панцер-
ники і 270 млн євро. Це на 100 
млн більше, ніж усі попередні. 
Це — прорив, зовсім інший 
ступінь підтримки», — сказав 
міністр закордонних справ 
Швеції Тобіас Біллстрьом.

Партнери не дадуть  
Україні замерзнути

Пережити цю складну 
зиму українцям допоможуть 
і міжнародні партнери, котрі 
надають не лише військову 
підтримку. Так, Європарламент 
разом із мережею європейських 
міст започаткували програму 
«Генератори надії», у рамках 
якої вже починають забезпечу-
вати Україну необхідним зараз 
енергообладнанням. Очільник 
НАТО Єнс Столтенберг вкотре 
заявив, що Альянс має намір 
допомогти Україні захища-
тися від росії «стільки, скільки 
буде потрібно», зазначивши, 
що члени організації з 30 
країн доставляють в Україну 
паливо, генератори, медика-
менти, зимове спорядження 
і пристрої для придушення 
дронів. За словами Столтен-
берга, з наближенням зими 
знадобиться набагато більше 
допомоги, особливо у зв’язку 
з атакою росії на енергетичну 
інфраструктуру України.

Днями 80 генераторів Укра-
їна отримала від Агентства 

США з міжнародного розвитку 
(USAID). «Ця допомога — лише 
часткова відповідь США на 
жорстокі та постійні атаки 
росії на критичну інфраструк-
туру України, у той час як ми 
продовжуємо стояти разом 
з Україною», — заявила посол 
США в Україні Бріджіт Брінк. 
Ще 100 потужних генерато-
рів, щоб допомогти впора-
тися з наслідками ударів рф 
по енергетичній інфраструк-
турі, відправила Франція. При 
цьому глава МЗС Франції Катрін 
Колонна нагадала, що удари 
по цивільній інфраструктурі 
є воєнними злочинами. Отри-
маємо тепло й від Канади — 
уряд цієї країни виділив майже 
7,6 мільйона доларів США 
на генератори для України. 
Міністр міжнародного розвитку 
Канади Харджит Саджан напи-
сав у Twitter: «У той час як путін 
продовжує свої безрозсудні 
напади на безневинних людей, 
наша рішучість допомогти 
Україні лише зміцнюється».

БЛЕКАУТ ПО-УКРАЇНСЬКИ: 
вмикаємо генератори 
й режим «Незламності» 
та годуємо світ у рамках 
програми Grain from Ukraine

 

Цього понеділка до Києва прибула делегація аж із семи 
Міністрів закордонних справ — Литви, Латвії, Естонії, 

Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії.

Дмитро Кулеба   
та Джеймс Клеверлі
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ВІЙНА

Кошти на міцність КП і на відбудову звільненого Півдня
Полтавщина минулого 

тижня чи не най-
довше оговтувалася 

після блекауту. Йдеться і про 
підключення світла, і про 
повернення стільникового 
зв’язку. Мешканці області хоч 
і помчали до пунктів незлам-
ності заряджати гаджети, проте 
користувалися ними хіба як 
ліхтариками, бо мобільного 
зв’язку не було протягом доби. 
До слова, за час блекауту кіль-
кість пунктів обігріву в області 
сягнула понад 200. Їх у кожній 
громаді облаштовувала міс-
цева влада, обласні служби, 
рятувальники. До п’ятниці 
комунальникам вдалося від-
новити роботу всіх котелень 
в області, так само 25 листопада 
енергетики повернулися до 
звичного графіку відключень 
електрики. Щоправда, і в 
минулі вихідні, й на початку 
цього тижня через зростання 
споживання електроенергії 

їм доводиться застосовувати 
аварійні відключення. А вони, 
як відомо, не мають графіку. До 
слова, відтепер саме обленерго 
приймають рішення про те, які 
будуть відключення — планові 
чи аварійні. «Зараз ми змінили 
тактику і доводимо до обле-
нерго не те, на скільки мегават 
треба обмежити споживання 
в кожній області, а навпаки, 
яким є ліміт споживання 
в області», — прокоментував 
голова правління Володимир 
Кудрицький. Тобто диспет-
чери обленерго отримують 
показник споживання для 
області, перевищувати який не 
можна. А от схему відключень, 
яка дозволить дотримуватися 
встановленої норми спожи-
вання, кожне обленерго складає 
самостійно.

Минулого тижня обласна 
рада вирішила додати кому-
нальним підприємствам міц-
ності на період опалювального 

сезону. Тож для двох обласних 
КП — «Полтаватеплоенерго» 
та «Полтававодоканал» депу-
тати виділили додаткові кошти 
на придбання обладнання, 
що стане в нагоді у випадку 
форсмажорів, як той, що мав 
місце 23 листопада. «Учора 
ми пройшли ще один тест на 
міцність, коли через обстріли 
зникло світло, тепло та вода. 
Але попереду — зима, яка несе 
ще більші ризики, — зауважив 
голова обласної ради Олександр 
Біленький, коментуючи резуль-
тати сесії. — У таких умовах 
робота підприємств критичної 
інфраструктури — на першому 
плані. Сьогодні на сесії обласної 
ради ми підтримали рішення 
спрямувати по 74 млн грн 
двом обласним комунальним 
підприємствам. За ці кошти 
вони придбають генератори, 
необхідне обладнання, спец-
транспорт тощо. Нагадаю, 

що в зоні обслуговування 
цих підприємств — не лише 
обласний центр, а й громади. 
Зокрема, після ворожих атак 
на Кременчуцьку ТЕЦ, значну 
частину наддніпрянського 
міста обслуговує «Полтава-
теплоенерго». Комунальні 
підприємства готуються до 
викликів в опалювальний 
сезон — Полтавська обласна 
рада допомагає. Дякую платни-
кам податків, завдяки яким така 
допомога можлива. Це наша 
спільна інвестиція в перемогу».

Окрім того, депутати разом 
із військовою адміністрацією 
виділили кошти на підтримку 
деокупованих районів Мико-
лаївської області та Херсон-
щини. «Спільно з депутатським 
корпусом обласної ради, її 
очільником Олександром 
Біленьким вирішили виділити 
кошти Херсонщині та Микола-
ївщині. Кожній перераховуємо 

по 10  млн грн з обласного 
бюджету, — написав у своєму 
телеграм-каналі очільник Пол-
тавської ОВА Дмитро Лунін. — 
Херсонщині — на придбання 
будматеріалів для ремонту 
пошкоджених об’єктів. Мико-
лаївщині — на закупівлю кому-
нальної техніки й обладнання».

«Ми підтримали рішення 
про передачу майна на суму 
понад 3 млн грн Херсонській 
міській територіальній гро-
маді. Це, зокрема, автотран-
спорт, насоси, комп’ютерна 
техніка тощо,  — пояснює 
Олександр Біленький. — Від-
новлення життєдіяльності 
деокупованих територій Хер-
сонської області — питання 
не одного дня. Але у цей 
надскладний час ми готові 
допомогти херсонцям. Адже 
наша сила — у єдності».

Настя ТОПОЛЯ

Про сходження підозри 
і «Службу Божу»

«Служба Божа України заві-
тала до храмів московського 
патріархату» — так гострі на 
язик українці відреагували 
на обшуки, які СБУ минулого 
тижня проводила у Києво-Пе-
черській Лаврі, кількох 
монастирях Рівненщини та 
Буковини, а також у церковних 
приміщеннях Чернівецько-Бу-
ковинської єпархії УПЦ (МП). 
Поштовхом до того, що СБУ 
назвало контррозвідувальними 
заходами, а соцмережі дуже 
влучно — сходженням святої 
підозри  — стало, зокрема, 
й скандальне відео, на якому 
у одному з храмів Києво-Печер-
ської Лаври моляться за росію. 
З початку повномасштабного 
вторгнення УПЦ (МП) з усіх сил 
відкараскувалася від зв’язків 
із москвою й налякано гризла 
пуповину, що пов’язувала її 
із патріархом московським 
кирилом гундяєвим. Та сила 
звички, схоже, не відпустила, 
як і служіння «руському міру». 
Тож і результати обшуків 
не здивували: на території 
самої лише Лаври СБУ зна-
йшла готівку у сумі близько 
2 мільйонів гривень та понад 
100 тисяч доларів, проросійську 
літературу, за якою вчаться 

у семінарії та приходських шко-
лах, зокрема, для пропаганди 
того самого «руського міра». 
До рук українських спецслужб 
потрапили підозрілого виду 
чоловіки, не лише українці, 
а й іноземці, росіяни зокрема, 
з підробленими українськими 
паспортами чи документами 
ще радянського зразка. Ще 
більше сюрпризів виявили 
обшуки у Чернівецько-Буко-
винській єпархії УПЦ (МП). 
Тут і методички з москви 
у електронному листуванні, 
де російські куратори дають 
«ЦУ» щодо «особливостей» 
проведення церковних літур-
гій після повномасштабного 
вторгнення: «батюшці» слід 
заперечувати факт збройної 
агресії та говорити про утиски 
«московської церкви». Служба 
безпеки України знайшла 
і склади з оптовими партіями 
прокремлівської літератури, 
яка вихваляє країну-агресора 
та закликає підтримати оку-
пантів. А ще бійці «Служби 
Божої» заскочили на гаря-
чому секретаря Чернівець-
ко-Буковинської єпархії УПЦ 
(МП), якого знайшли у ліжку 
з молодим хористом. Так що 
«служителю божому» світить 

ще й стаття за розтління 
неповнолітнього. Невідомо, 
як далеко зайде слідство, а от 
президенту доведеться роз-
глянути петицію про заборону 
УПЦ московського патріархату. 
Станом на вечір понеділка, 
28 листопада, підписантів було 
25 486. У тексті передбачається 
дострокове припинення всіх 
документів оренди, найму чи 
лізингу, що «допоможе повер-
нути у власність держави такі 
знакові об’єкти як Києво-Печер-
ська, Свято-Успенська Почаїв-
ська та Святогірська лаври». 
Окрім того, у парламенті також 
зареєстровано законопроект 
про заборону діяльності росій-
ської православної церкви та 
релігійних організацій, пов’я-
заних із нею.

Grain from Ukraine
Попри війну Україна 

продовжує виконувати свої 
міжнародні зобов’язання. 
Йдеться про експорт продо-
вольства, й зерна насампе-
ред. Знаково, що в день, коли 
наша країна вшановувала 
жертв Голодомору 1932–33 
років, було оголошено про 
старт нової гуманітарної 
програми Grain from Ukraine 
(«Зерно з України»). У її рам-
ках Україна постачатиме 
збіжжя до найбідніших країн 
Африки, а платитимуть за 
хліб, що рятуватиме життя 
інших народів, міжнародні 
партнери. Загалом програму 
Grain from Ukraine підтримали 
більше 30 країн. На зерно 
для тих, хто його найбільше 
потребує, вдалося акумулю-
вати вже понад 180 мільйонів 
доларів. У рамках програми 
зерно закуповуватимуть 
в українських виробників — 
пріоритетом є малі та середні 
підприємства — а далі вже 
передаватимуть збіжжя краї-
нам, які перебувають на межі 
голоду. Зерно для перших 
двох кораблів було закуплено 
державним коштом, а фрахт 
оплатили Німеччина та Япо-
нія. Для решти суден збіжжя 

купуватимуть за рахунок 
інших країн. Зокрема, Агент-
ство США з міжнародного 
розвитку (USAID) вже погоди-
лося надати до 20 мільйонів 
доларів на цю ініціативу. 
Міністр закордонних справ 
Великобританії Джеймс 
Клеверлі також оголосив про 
виділення додаткових коштів 
на програму під час свого 
візиту в Україну 25 листопада. 
«Великі суми» на українське 
зерно анонсував і посол Євро-
пейського Союзу в Україні 
Матті Маасікас. Загалом 
наступного року Україна 
планує відправити у рамках 
програми до найбідніших 
країн Африки 60 суден.
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НОВИНИ СПОРТУ / РЕТРОСПЕКТИВА

Іван Котляревський і Решетилівщина
Сьогодні у рубриці «Ретроспектива» ми хочемо розповісти про одну із найвеличніших 
постатей в український літературі та культурі, зачинателя сучасної української мови, 
Івана Петровича Котляревського. 

Автор таких безсмерт-
них творів, як «Енеїда», 
«Наталка-Полтавка», 

«Москаль-Чарівник», тісно 
пов’язаний із нашим краєм —
рідною Решетилівщиною. Бо 
ж саме тут народилася рідна 
мати Івана Петровича — Параска 
Леонтіївна Котляревська, 
дівоче прізвище якої було 
Жуковська. Її батько був коза-
ком Решетилівської сотні 
(сотником на той час був Семен 
Бузановськй), яка входила до 
складу Полтавського полку. 
Батько мав ще двох синів: 
Михайла, який став губерн-
ським секретарем, та Якова, 
що згодом став купцем тре-
тьої гільдії. Сам Іван Петрович 
Котляревський народився 
9 вересня 1769 року в Полтаві.

З архівних документів 
дізнаємося, що батько пись-
менника помер дуже рано, 
коли Івану був 21 рік, а мати 
прожила з сином до глибокої 
старості, без чоловіка. Такими 
є невеликими відомості про 
родину, яка дала Україні сві-
тового генія красного пись-
менства. Ще з одних архівних 
джерел дізнаємося, що родові 
землі Жуковських знаходилися 
«близ местечка Решетиловки 

в семи верстах сенокосная земля 
с лугом, лежащая по берегу речки 
Говтвы, оставшаяся по наслед-
ству от предков».

Згодом Іван Петрович став 
спадкоємцем хутора Тютюн-
ники, що був розташований 
на території села Тутаки (нині 
нежиле, використовується під 
огороди) Покровського старо-
стату. Мав він там у володінні 
60 десятин землі і 4 родини 
кріпаків.

У архівах Полтавського літе-
ратурно-меморіального музею 
І.П. Котляревського збереглися 
дві «Ревизские сказки» за 1816 
і 1834 роки. Із першої дізнає-
мося, що селянські родини, 
які стали власністю письмен-
ника, були невеликими. Так 
наприклад, у родині 28 річного 
Йосипа Якимовича Догадайла 
була 30-річна дружина Тетяна 
та 13-річна донька Єфросинія. 
Три інші сім’ї мали прізвище 
Овчаренко, їхні голови родин — 
Олексій, Терентій та Василь. 
У першого була дружина Євдо-
кія та його сестри Степанида 
та Оксана, у другого лише 
дружина Ганна, а в третього 
дружина Анастасія й однорічна 
донька Наталія. Як бачимо, 
всього 12 осіб.

24 серпня 1834 року Іван 
Петрович Котляревський 
відпустив на волю родину 
померлого Терентія Овча-
ренка: дружину Ганну та її 
дітей — Омеляна, Євдокію, 
Мотрону, Варвару та Єлиза-
вету, а після смерті письмен-
ника, що сталася 10 листопада 
1834 року, згідно його запо-
віту відпущені на волю були 
й інші члени родини, які були 
у його власності, а це Яків, 
дві Єфросинії та Ганна Дога-
дайли. Також отримали волю 
і Анастасія, Трохим, Федір та 
Василь Овчаренки.

Наскільки нам відомо, 
Іван Петрович дуже співчут-
ливо ставився до селян не 
тільки у своїй творчості, а й 
у повсякденному житті. Як 
свідчить службове листування, 
він вимагав розслідування 
справи про знущання над 
служницею, яка втекла від 
жорстоких господарів, став 
на захист кріпачки, котру пані 
хотіла заслати до Сибіру, захи-
щав незаконно ув’язненого 
селянина й домагався його 
звільнення. Тобто він, як дріб-
нопомісний поміщик (таких 
була переважна більшість на 
Решетилівщині), був дуже не 

схожий на інших (Попови, 
Кочубеї та інші), і, як бачимо, 
звільнив своїх селян від кріпа-
цтва ще задовго до селянської 
реформи імператора Олексан-
дра II від 19 лютого 1861 року.

З н а х о д и м о  т а к о ж 
у листуваннях, що дядько 
Котляревського родом із Реше-
тилівщини, Михайло Леон-
тійович, який помер у 1826, 
році залишив йому спадок — 
1000 руб. Цілком можливо, 
що у дядька не було власних 
дітей, бо Іван Петрович називає 
себе «природним наследником 
всего его недвижимого имения 
и оставшихся денег».

Тож, як бачимо, доля видат-
ного письменника тісно 
пов’язана із Решетилівським 
краєм. Наші ж земляки щиро 
люблять творчість Котлярев-
ського. Відомо, що починаючи 
із початку минулого століття, 
художні колективи постійно 
театралізували твори Івана 
Петровича. Тільки у нашій 
ЦМБ ім. О.М. Дмитренка зна-
ходиться понад 30 примірників 
його книг, не рахуючи сіль-
ських бібліотек.

Починаючи із «Реше-
тилівської весни  – 2021», 
у меню нашого фестивалю 

започаткували улюблену 
страву Івана Петровича  — 
«шпундру». Це частування, 
про яке він згадував і в своїй 
«Енеїді», готувала мати Івана 
Петровича — тож можна більш 
ніж сміливо стверджувати, що 
«шпундра» має суто решети-
лівське коріння.

До слова, нам літераторам 
та краєзнавцям здається дуже 
доречним було б присвоєння 
імені Івана Котляревського — 
зачинателя нової україн-
ської літератури  — одному 
з навчальних закладів чи про-
мислових об’єктів у нашому 
місті. А на місці колишнього 
хутора Тютюнники, мож-
ливо, було б доцільно вико-
пати й красиво обладнати 
криницю ім. Котляревського, 
чи то б пак посадити алею із 
поважних дерев.

Юрій КІСІЛЬ

Завершився другий тур 
чемпіонату з мініфутболу

У неділю 27 листопада 
завершився другий тур від-
критого чемпіонату Реше-
тилівської територіальної 
громади з мініфутболу 
2022–2023 років.

У другому турі команди 
продемонстрували результати:

«Партизан» —  
ФК «Решетилівка» 1:12
«Лиман» — «Прогрес» 1:7

«Луч» (Федіївка) —  
«Аматор»(Решетилівка) — 4:1

«Грація» (Решетилівка) — 
«Патріот» (Решетилівка) 2:1

«Галактика» (Новомихай-
лівка) — «Перемога» (Кле-

пачі) 2:19
ФК «Енергія»(Хорол) — 

«Говтва» (Решетилівка) 6:6.
У турнірній таблиці за 

підсумком двох турів 1 місце 
поділяють команди «Перемога» 
з Клепачів та «Решетилівка» і 
«Грація», які також представ-
ляють місто. Матчі третього 
туру стартують вже цими 
вихідними — 3–4 грудня.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Наша громада виборола перемогу 
на обласній спартакіаді

Минулих вихідних у селищі 
Нові Санжари відбулася перша 
спартакіада серед територі-
альних громад Полтавського 
району. Змагання відбувалися 
із шести видів спорту: міні-фут-
болу, волейболу, шахів, шашок, 
настільного тенісу та дартсу. 
Участь у змаганнях взяли 15 
громад області. Серед них — 
команда із Решетилівщини.

Команда волейболістів із 
Решетилівки зайняла перше 
призове місце у змаганнях. 

Шахісти також посіли перше 
командне місце, зокрема, 
в особистому заліку Юрій 
Малимоненко виборов перше 
місце, а Альона Литвин  — 
друге. У змаганнях із шашок 
наша команда посіла третє 
місце, при цьому в особистому 
заліку перше місце посіла 
Антоніна Подробаха. Спортс-
мени із настільного тенісу 
вибороли друге командне 
місце, а Юлія Баран та Віталій 
Вовк зайняли перше та друге 

місця відповідно в особистому 
заліку. У змаганнях із 
дартсу наші посіли десяте 
командне місце.

У підсумку, Решетилівська 
громада виборола перше 
загальнокомандне місце. 
Учасники змагань вислов-
люють вдячність Решетилів-
ській міській раді за наданий 
транспорт для поїздки на 
змагання.

Михайло ЧУБ

Решетилівська громада взяла 
участь у змаганнях із шахів

Нещодавно Горішні Плавні 
приймали учасників фінальних 
змагань V Гімназіади Полтав-
щини з шахів. Подолавши своїх 
суперників у зональних змаган-
нях Гімназіади, до фінальної 
частини вийшли команди 
у складі учнів та учениць закла-
дів загальної середньої освіти 
Полтавської, Решетилівської, 
Горішньоплавнівської, Кре-
менчуцької, Пирятинської, 
Лубенської, Лохвицької та 
Счанської громад.

Тож, за результатами ігор 
у фінальній частині Гімназіади 

командні місця розподілились 
таким чином: І місце завою-
вала команда із Кременчуцької 
громади, друге  — Полтав-
ська громада, третє призове 
місце — Горішньоплавнівська, 
четверте — Решетилівська гро-
мада. Усі переможці та призери 
нагороджені грамотами, меда-
лями та кубками Полтавського 
обласного відділення Комі-
тету з фізичного виховання 
та спорту Міністерства освіти 
і науки України.

Віктор БІЛОКІНЬ
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ЗНАЙ НАШИХ

Віталій Пісарєв — тренер чемпіонів і фанат настільного тенісу
У часи до гаджетів (для 

покоління дітей-«зумерів» 
чи «альфа» це звучить ну 

майже як про часи динозаврів) 
на топі популярності у школярів 
був настільний теніс. Грати 
у футбол — круто, проте баталії за 
тенісним столом збирали значно 
більшу глядацьку аудиторію. На 
великих перервах до тенісного 
столу вишиковувалися черги із 
бажаючих продемонструвати 
майстерність, причому дівчата 
з тих, хто справді захоплювався 
настільним тенісом, мало чим 
поступалися хлопцям. Коли 
половина школи стояла в чергах 
до столу, інша уважно спосте-
рігала за вправними рухами 
гравців і за тим, як хвацько 
скаче кулька через сітку з однієї 
половини стола на іншу. Все 
по-чесному: втратив м’ячик — 
поступися місцем наступному. 
Мати власну ракетку — ну, це 
майже як зараз мати останню 
модель смартфона. Причому 
ваги спортінвентарю дода-
вали «авторські» малюнки на 
кольорових гумових накладках. 
Рано чи пізно та частина цих 
дітлахів таки потрапляла до 
майстерних рук справжнього 
тренера. У Решетилівці зірок 
на тенісному небосхилі ось вже 
більше 35 років запалює Віталій 
Пісарєв. І з успіхом робить це 
навіть в епоху засилля модних 
гаджетів.

Перший стіл для 
тенісу зробив дідусь

Офіційно на посаді тре-
нера із настільного тенісу 
у решетилівській ДЮСШ Віталій 
Миколайович працює 15 років. 
Проте тренувати місцеву малечу 
почав ще у 1986 році. Він і сам, 
як оті хлопчаки, що у далеких 
80-х та 90-х роках вишиковува-
лися у черги до шкільних столів, 
аби пограти у теніс, — справж-
ній фанат цього виду спорту. 
Настільним тенісом захопився 
у 7 років. Тож дідусь власноруч 
збив онуку дерев’яний теніс-
ний стіл, зашпаклював дірки, 
пофарбував — і хлопчина взявся 
за ракетку. Тренувався сам, грав 
у теніс із хлопцями у школі. 
«Стіл для гри в теніс у мої часи 
був розкішшю. Проте й сучасних 
гарних парт у нашій школі не 
було, у класах стояли звичайні 
столи, — згадує Віталій Микола-
йович. — От їх хлопці і зсували 
по 4–5, виходив імпровізований 
стіл для тенісу. Замість сітки 
посередині ставили підруч-
ники — отак і грали».

Його перші вихованці так 
само тренувалися на імпро-
візованому дерев’яному столі 
у коридорі Решетилівської 
гімназії. Того першого стола 
ще хлопчаком допомагав 
збирати колишній начальник 
районного відділу освіти, нині 
покійний Володимир Зінченко. 
Його Віталій Миколайович 
називає навіть не вихованцем, 
а своєю дитиною. Стосунки 
у тренера та хлопчаків були 

по-родинному теплі та довір-
ливі, як у справжній родині. Він 
говорить, що завдяки настіль-
ному тенісу забирав дітей із 
вулиці. «Вони приходили на 
тренування після школи, зручно 
вмощувалися на підвіконнях 
у коридорчику біля спортзалу. 
Стіл, лампочка у 100 Ват над 
головою — і партія за партією 
в теніс», — згадує тренер.

Три роки Віталій Пісарєв 
працював у М’якеньківці, 
де теж навчав малечу грати 
у теніс. Ті свого улюбленого 
тренера здалечку зустрічали, 
бігли навперейми, коли той 
із траси йшов у село. Тренер 
відверто зауважує, що дуже 
вдячний сільським дітям — 
вони наполегливіші, щиріші 
й відповідальніші. Заради 
тренування з улюбленого 
виду спорту (і таких хлопців 
у тренерській практиці було 
чимало) ладні були їхати з свого 
села на скутері чи добиратися 
взимку автостопом.

Гра, що тренує тіло 
та мозок

Якщо ви, читаючи ці рядки, 
уявляєте неспішну гру — це 
точно не про справжній 
настільний теніс. Неквапливо, 
зі сміхом та жартами грають 
любителі. Спортсмени працю-
ють блискавично, за хвилину 
кожен із них завдає понад 
100 ударів, тобто майже два 
удари щосекунди. Темп матчу 
справді шалений: у чоловіків 
рекорд дорівнює 162 удари, 
у жінок  — 148. При цьому 
шарик від ударів майстрів 
малої ракетки може розвивати 
швидкість потужного авто — до 
170 кілометрів за годину. Так 
що за гру спортсмени втра-
чають калорій більше, ніж 
волейболісти за матч. Це лише 
на перший погляд здається, 
що це легкий та веселий вид 
спорту, насправді ж —неймо-
вірно складний, бо настільний 
теніс — не тільки фізична, але 

й психічна гра. Під час гри 
задіяне все тіло — від голови до 
пальців ніг. Якщо говорити про 
переваги цього виду спорту, 
то він зміцнює тіло, покращує 
силу рук і ніг, при цьому не 
викликаючи великого наван-
таження на суглоби. Не забу-
ваємо про рівновагу: тенісист 
рухається, упродовж всієї гри 
змінюючи напрямок руху від-
повідно до траєкторії польоту 
м’ячика. Інший плюс — покра-
щення зорової концентрації. 
Фокусування очей на стрибкій 
кульці під час гри у свою чергу 
стимулює роботу сітківки. Тож 
лікарі часто рекомендують 
діткам із поганим зором саме 
цей вид спорту. Настільний 
теніс покращує не лише зір, а й 
стимулює роботу мозку. А як 
інакше, якщо гравець має не 
лише вибудовувати стратегію 
своєї гри, а й дуже оперативно 
змінювати її, підлаштовуючись 
під суперника, «читати» його 
рухи, вгадувати його тактику.

Власне, у 1988 році настіль-
ний теніс із гри вікторіанських 
аристократів (подейкують, що 
до винаходу м’ячика ті грали 
корком з-під шампанського) 
або британських офіцерів 
кінця 19 століття (інша версія 
саме їм приписує авторство) 
перетворився на олімпійський 

вид спорту. Нині він розви-
вається на професійному та 
аматорському рівнях, має офі-
ційні та неофіційні змагання. 
У багатьох країнах діють навіть 
професійні клуби із настільного 
тенісу, виступати у яких так 
само престижно, як у командах 
європейських футбольних чем-
піонатів чи топ-командах пере-
гонів Формули-1. На сьогодні 
настільний теніс офіційно вхо-
дить в доволі короткий список 
найпопулярніших видів спорту 
в світі. Дослідники стверджу-
ють, що зараз у нього є понад 
850 мільйонів шанувальників 
у 226 країнах, тобто — по всій 
земній кулі.

Найбільша мрія — 
сучасний тенісний стіл 
для вихованців

На Полтавщині вже багато 
років поспіль проводиться чемпі-
онат області з настільного тенісу. 
П’ять років як кращих майстрів 
малої ракетки визначають серед 
учнів гімназій — йдеться про 
обласну Гімназіаду з настільного 
тенісу. І з жодного із цих змагань 
вихованці Віталія Пісарєва не 
поверталися без перемог  — 
ставали якщо не чемпіонами, 
то призерами. Лише за цей рік 
решетилівські тенісисти вибо-
роли декілька перемог, хоч графік 
змагань і було відчутно скоро-
чено через війну. Ще в листопаді 
минулого року юні тенісисти 
з Решетилівки стали чемпіонами 
Полтавського району. У січні 
нинішнього року уперше в історії 
міста наші діти виграли IV Гімна-
зіаду з настільного тенісу, участь 
у якій брали до 40 команд. Наші 
спортсмени уперше за свою 
історію стали абсолютними 
чемпіонами області. У вересні 
виграли чемпіонат області 
з настільного тенісу, що його 
проводив ВФСТ «Колос», а в 
жовтні вдруге стали чемпіонами 
Полтавського району. За день до 
нашої розмови, якраз у суботу 
пізно увечері Віталій Пісарєв 
повертався у рідну Решетилівку 
разом із вихованцями із Нових 
Санжар, де проходила перша 
спартакіада серед територіаль-
них громад Полтавського району. 
Привезли новенький кубок за 
друге місце. Решетилівські майс-
три малої ракетки поступилися 
лише суперникам із Полтави: 
хоча обидві команди набрали 
однакову кількість очок, судді 
віддали перевагу полтавцям. 
У особистому заліку Юля Баран 
посіла третє місце, а Віталій Вовк 
піднявся на найвищу сходинку 
п’єдесталу пошани.

Віталій Миколайович не 
любить про себе розповідати. 
Живе за принципом: про чоло-
віка найкраще говорять вчинки, 
а про тренера — його вихованці. 
От про них ладен говорити 
годинами. Напівжартома, напів-
серйозно зауважує: якби почав 
розповідати про кожного, то для 
записів зошита б не вистачило. 

«Віталій Вовк — от це справжня 
історія Решетилівки і її гордість. 
Він прийшов до мене, коли 
хлопчаку було 6 років. Усього 
досяг наполегливістю та працею. 
Більше 10 разів ставав чемпіоном 
області із настільного тенісу, 
кандидат у майстри спорту. На 
Літній Універсіаді в італійському 
Неаполі завоював бронзову 
медаль,  — з неприхованою 
гордістю у голосі розповідає 
про своїх уже дорослих дітей 
і нинішніх вихованців тре-
нер. — Із хлопців хотілося б ще 
відзначити Антона Гудзенка, 
він закінчив школу і вступив до 
техуніверситету, Богдана Ступу. 
Великі надії подають нині брати 
Гончаренко — Денис та Данило. 
А дівчатка наші — найкрасивіші 
й найрозумніші, багаторазові 
призерки чемпіонатів області 
Вікторія Яременко, Яна Балюк, 
Лєра Беркута, Тетяна Барашке-
вич, Оксана Ступа. Нині наша 
зірочка  — Юлія Баран. Вона 
закінчує 11-ий клас, двократна 
фіналістка чемпіонату України 
і цього року завоювала право 
брати участь у фінальному 
змаганні чемпіонату України». 
А ще у списку переможців та 
призерів — Павло Домненко, 
Олександр Бордюг, Віктор Маз-
ничко, Ілона Трутненко, Мак-
сим Щерба, Олександр Пісарєв, 
Катерина Тарасова. І цей список 
талановитих вихованців тренера 
можна продовжувати, реально 
зошита не вистачить.

Коли говоримо про плани 
на майбутнє, Віталій Микола-
йович зауважує, що нині часи 
складні і йому стає все важче. 
Хоча дуже любить дітей і хоче 
їх і надалі навчати настіль-
ного тенісу. Проте з усім його 
досвідом та фізичною формою 
доводиться на кожному тре-
нуванні вистоювати не один 
спаринг із власними вихован-
цями, адже саме гра є головним 
моментом тренування майбут-
ніх чемпіонів. «На тренуванні 
я стаю біля столу з одного боку, 
а дітки з протилежного виши-
ковуються один за одним і по 
черзі грають зі мною партію, — 
говорить тренер. — Втратила 
дитина кульку — наступний 
стає у спаринг, я ж граю далі. 
Я б охоче поставив дітей 
у спаринг, проте ні на чому 
грати. Потрібно мати сучасний 
інструмент, ми ж граємо на 
одному столі — і насправді це 
болюча тема. У нас товщина 
столу 18 міліметрів, а ми гра-
ємо на змаганнях на новень-
ких столах 25 мм завтовшки. 
Насправді кожен міліметр має 
значення — відскок кульки змі-
нюється. Тож доки наші гравці 
прилаштуються — вже й зустріч 
закінчилася. Якщо запитаєте 
про мрію мого життя, напевно, 
розчарую, та вона в мене одна — 
придбати для наших діток один 
такий сучасний тенісний стіл. 
Він потрібен для кращих резуль-
татів наших юних тенісистів, 
а вони точно не забаряться».

Настя ТОПОЛЯ

“Потрібно мати 
сучасний інструмент, 
ми ж граємо на одному 
столі — і насправді 
це болюча тема. 
У нас товщина столу 
18 міліметрів, а ми 
граємо на змаганнях 
на новеньких столах 
25 мм завтовшки. 
Насправді кожен 
міліметр має 
значення — відскок 
кульки змінюється. 
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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

ЖИВНІСТЬ
 ■ Куплю теля на утримання, 

кнура на забій.  
Тел. 095-914-64-97

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 питну 
в бутилях 20л «BUVET», 
Сертифікована. 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

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

Із перших днів війни наш земляк  
Андрій Горобець допомагає забезпечувати військових 
обладнанням та технікою. Прохання всіх небайдужих 

долучатися до зборів. Кожна гривня допоможе закрити 
потребу. Картка для благодійних внесків:  

4441 1144 5667 6665

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

Волонтери, волонтери
Скільки часу, скільки нервів
Треба, щоб усе згадати
Кому відвезти, в кого взяти,
На фронт кому везти й куди 
Щоб не накликати біди, 
Щоб всі були одіті й ситі 
Щоб не зловити міну в житі 
Відвезти й знову пакувати 

Бо знаєш - будуть знов чекати 
Води, продуктів, й зброї, зброї
Наші захисники-герої.
Тож вам подякувати хочем 
За ваші неспокійні ночі 
Що ризикуєте життями
Разом із нашими синами.
Вклоняємося дуже низько,
Чекаймо... Перемога близько! 

Безмежні слова вдячності батьків Миколи Сахна із Решетилівки, 
Любові Миколаївни та Олександра Михайловича,  
а також всіх батьків, чиї сини захищають Україну!
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ПОРАДИ

СТРАВА ТИЖНЯ

Свинина з грушею 
та журавлиною

Інгредієнти на 4 порції: 
4 стейки зі свинини, 2 ст.л. 
нейтральної олії або смальцю, 
сіль до смаку, ¼ ч.л. духмяного 
перцю, дрібка меленої гвоздики, 
чорний свіжозмелений перець 
до смаку, 50 грамів цукру, 200 
мл червоного десертного або 
напівсолодкого вина, 2 груші, 
помити, порізати скибочками; 
100 грамів журавлини.

На середньому вогні розі-
гріти велику сковорідку. 
Додати олію чи смалець. 
Стейки посолити й викласти 
у сковорідку й добре підрум’я-
нити з обох сторін, не доводячи 
м’ясо до повної готовності.

Стейки зі свинини пере-
класти на чисту тарілку, 
а у сковорідку в якій сма-
жилось м’ясо додати цукор 
й прогрівати, доки цукор 
почне карамелізуватись. 
Додати груші, журавлину та 
спеції й добре вимішати, далі 
влити вино й помішуючи, 
вварити майже вдвічі.

Перекласти свинину до 
соусу й протушкувати усе 
разом, приблизно 5–6 хвилин, 
до повної готовності м’яса. 
Перекласти м’ясо разом 
з грушами та соусом на таріль 
для сервірування й подавати 
одразу ж.

Вдалий грудень: плануємо 
справи за Місячним календарем
Повня, молодик та 

інші фази Місяця 
впливають на людину 

по-різному. Варто стежити 
за місячним календарем 
і враховувати енергетику 
цих днів, щоб максимально 
берегти енергію і ніяких 
важливих справ не здійсню-
вати. Повня в грудні настане 
8 грудня, а молодик зійде на 
небі 23 грудня. Ні місячних, ні 
сонячних затемнень в цьому 
місяці не буде.

Вплив місяця в грудні буде 
залежати від фази:

Повня — 8 грудня о 06:10
Молодик — 23 грудня о 12:18
Зростаючий Місяць — з 1 по 

7 і з 24 по 31 грудня
Спадаючий Місяць — з 9 по 

22 грудня 
Сприятливі дні:  6, 7, 10, 

13–15, 20–22, 24, 26–27, 29.
Несприятливі дні: 2, 8.
Нейтральні дні: 1, 3–5, 9, 

11–12, 16–19, 23, 25, 28, 30–31.
Найбільш важливі справи 

краще планувати тільки на 
сприятливі дати:

Манікюр та педикюр краще 
робити 5, 6, 14–18, 24 числа.

Виходити заміж і вінчатися 
4, 5, 25, 29, 30 грудня.

Стрижка і фарбування 
волосся будуть вдалими, якщо 
ви запишетеся до стиліста на 
4–6 12–15, 17, 22, 24, 28, 31 числа.

Сходити до стоматолога 
астрологи рекомендують 10–21, 
25, 26 грудня.

Для хірургічних операцій: 
1, 2, 4–6, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 
24, 25, 27,31.

Видалення зуба: 10, 11, 17–20.
Лікування зубів: 10–21, 25, 26.
Для поїздки на відпочинок: 

2, 4–7, 10, 11, 14, 18, 20–22, 25, 27.
Для посадки квітів за місяч-

ним календарем: 1–2, 6–7, 
10–11, 14–16, 21, 28–30.

Для покупки автомобіля або 
квартири: 1–3, 5, 7, 20, 28, 31.

Для весілля та вінчання: 4, 
5, 25, 29 и 30.

Для зачаття: 1–3, 5–8, 10–14, 
16–18, 20–23, 25–31.

Стабільно-вдалими датами 
також езотерики вважають 
5–7, 10, 11, 13, 15, 20, 21, 24, 26, 
27 і 29 грудня. Несприятливих 
дат в цьому місяці всього дві, 
так що, запам’ятайте їх, щоб 
випадково нічого на ці дні не 
запланувати.

Повний Місяць
Повний Місяць зійде 

8 грудня. Станеться це о 06:10, 
при цьому Місяць перебу-
ватиме у сузір’ї Близнюки. 
Варто зауважити, що фаза 
повного Місяця закінчиться 
через добу після початку, 
тобто 9 грудня. Сама фаза 
повні є не найсприятливішим 
періодом. У цей час рекомен-
дується переважно займатися 
побутовими питаннями. 
Реалізувати всі справи необ-
хідно протягом дня, а ввечері 
варто відпочити, інакше дуже 
легко отримати депресію. Не 
рекомендується вести пере-
говори про звільнення у цей 
період, також краще не брати 
участь у фінансових опера-
ціях й відмовитись від довгих 
поїздок.

З урахуванням того, що 
Місяць буде у Близнюках, 
у цей час не варто починати 
щось нове, бо буде дуже 
багато сумнівів. День вважа-
ється досить небезпечним, 
і краще важливі рішення 
відкласти на потім. Якщо по 
роботі доводиться розмов-
ляти з керівництвом, краще 
ретельно продумайте всі 
аргументи, тому що люди 
досить часто сприймають 
у цей день все неправильно. 
Не рекомендується давати або 
брати гроші в борг.

Повний Місяць у грудні 
випадає на четвер. Це хоро-
ший день тижня, який можна 
присвятити спілкуванню 
з колективом. Однак і цього 
дня не варто брати на себе 
велику фінансову відповідаль-
ність і брати участь у великих 
грошових угодах.

Вдалі дні грудня
1 грудня. Грудень варто 

починати із нових справ та 
закриттям старих дедлайнів, 
аби в останній місяць 2022 року 
не тягти невирішені питання. 
Цього дня усі справи матимуть 
успіх, а на виконання важких 
завдань не йтиме багато енер-
гії та сил.

3–4 грудня. Цими днями 
вдасться присвятити час собі: 
догляд за шкірою, фізичні 
вправи та схуднення прине-
суть свої «плюси». Також це 
вдалі дні для зміни діяльності, 
добре розпочати нові довго-
строкові плани — вони точно 
матимуть успіх!

15 грудня. Цього дня краще 
не розпочинати нових справ. 
Присвяти його відпочинку 
та переосмисленню старих 
невдач, аби краще виконувати 
свою роботу надалі. А ще — 
сьогодні краще не виконувати 
роботу у команді: на самоті ви 
будете ефективнішими.

21 грудня. Вдалий час для 
початку будь-яких нових справ. 
З успіхом вдасться завершити 
справи, які довгий час висіли 
та забирали життєві сили. 
Також спробуйте нові хобі: 
можливо, сьогодні знайдете 
щось особливе саме для себе!

29 грудня. Це один із най-
кращих днів для звершення 
будь-яких справ. Вам пощас-
тить у всіх починаннях чи 
завершеннях справ: матимете 
останній шанс для розв’язання 

всіх проблем наприкінці 2022 
року. Також це хороший день 
для активностей, зустрічей 
з друзями та планування 
наступного року.

Невдалі дні 
в грудні 2022

2 грудня. Цей день не най-
кращий для справ і розвитку 
особистого життя. Уникайте 
конфліктів із рідними у цей 
день. Краще присвяти його 
відпочинку.

5 грудня. Місяць цього дня 
буде пасивним, тож жодні 
справи сьогодні краще не 
починати. Присвятіть цей 
день творчості, відпочинку 
та прогулянкам, але не наван-
тажуйте свій організм фізично: 
жодних спортзалів чи важких 
домашніх справ!

8 грудня. Цього дня емоції 
можуть бити через край: гой-
далки хитатимуться то вверх, 
то донизу. Тож варто уважно 
прислухатися до свого орга-
нізму та слідкувати за бурею 
всередині себе. Можете зайву 
агресію виплеснути у спортзалі 
чи активній розумовій 
діяльності.

11 грудня. Не починайте 
цього дня жодний масш-
табних справ та проектів ні 
вдома, ні на роботі. Також 
не беріться за справи, де 
потрібно керувати підлег-
лими: стосунки між людьми 
сьогодні можуть погіршитися. 
Краще виконуйте рутинну 
роботу та завершуйте всі 
початі раніше справи.

16 грудня. Цей день 
є максимально несприятливим 
для усіх справ. Сьогодні краще 
побути вдома, не беручись 
за будь-які завдання. Можете 
прогулятися.

19 грудня. Також не варто 
починати нові справи та працю-
вати у колективі. Краще завер-
шити всі попередні завдання та 
привести до ладу своє робоче 
місце. Прибирання допоможе 
розібратися із тією купою справ, 
до яких давно не доходили руки.

25 грудня. Сьогодні краще 
не витрачати багато коштів, 
не зав’язувати нові знайомства 
та не починати великих справ. 
Краще мінімізувати спілку-
вання з людьми та побути 
наодинці.

Плануємо вдалі 
походи до перукаря

Найбільш сприятливі дні 
для стрижки — 5, 24

Не сприятливі дні для стри-
жок — 2, 7–8, 26, 30

Сприятливі дні для стрижки 
волосся: 4, 5, 12–14, 17, 22, 24, 31

Стрижка для швидкого росту 
волос: 4, 5, 14, 24

Стрижка для укріплення 
волосся: 5, 13, 17

Грошова стрижка для збіль-
шення прибутку: 5, 13, 15, 24

К а р д и н а л ь н а  з м і н а 
стрижки: 24

Сприятливі дні для фарбу-
вання волосся: 5, 6, 13–15, 24, 28

Сприятливі дні для завивки 
волосся: 4, 5, 14, 24

Олександр СТЕПАНЕНКО
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КАЛЕЙДОСКОП
РешетилівщинаUA

Гороскоп
на тиждень

(5.12 — 11.12)

a
Овен. Випробування очікують вас 
у побуті. Тому варто бути обережними 
з гострими предметами, гарячим. 

Робота ознаменується хорошими відносинами 
з колегами і спільним досягненням цілей. 

b
Телець. Тиждень буде складатися 
з рутинних справ — вам належить 
розібрати цілу купу старих дрібних 

справ на роботі. А також гороскоп на тиждень 
радить подбати про своє здоров’я. Вівторок 
буде сприятливий для таких починань.

c
Близнюки. Середина тижня буде вда-
лою для вирішення робочих питань, 
що буде оцінено керівником. Зірки 

радять остерігатися заздрості з боку колег. 
Вихідні краще провести із родиною вдома.

d
Рак. Тиждень почнеться 
з неприємностей. Раки можуть 
припуститися помилки, яка буде 

коштувати їм дуже дорого. В середині тижня 
буде сприятливий період для проведення 
угод з нерухомістю.

e
Лев. Ці дні потрібно присвятити не 
тільки відпочинку і лікуванню, а й 
наведенню порядку вдома. Однак 

не варто перепрацьовувати і робити гене-
ральне прибирання.

f
Діва. Не рекомендовано втручатися 
в конфлікти, намагатися розрулювати 
ситуацію. В кінці тижня можна від-

правитися по магазинах, покупки будуть 
вдалими в усіх відношеннях. Робота принесе 
тільки позитивні результати.

g
Терези. Початок тижня у представників 
цього знака ознаменується труднощами 
на роботі. Колеги не упустять можли-

вості нагадати про допущену помилку. Цей 
період буде супроводжуватися емоційним 
підйомом, що теж може відбитися на роботі. 

h
Скорпіон. Зверніть увагу на рідних 
і особливо на літніх родичів. Також 
доведеться допомагати і брати на 

себе більше чужої роботи. Це вимотує, тому 
вихідні будуть довгоочікуваними. У суботу та 
неділю час краще присвятити прогулянкам.

i
Стрілець. Початок тижня буде 
справжньою гонкою, щоб встигнути 
переробити всі заплановані справи. 

Також потрібно бути акуратними, щоб не 
отримати випадкові травми. Варто реалі-
зувати ідеї, які давно планували.

j
Козеріг. У вашому житті з’явилися 
проблеми зі здоров’ям, порушення 
сну. Потрібно просто розслабитися 

і провести тиждень спокійно. Однак це не 
буде вихідним. Робота нікуди не дінеться, 
але її потрібно буде зробити спокійно, а не 
кидатися в бій.

k
Водолій. Тиждень почнеться досить 
легко, але потім з’являться труднощі на 
роботі. Величезний вал новин і завдань 

увійде у ваше життя і стане випробуванням 
на міцність. Гороскоп рекомендує не зупи-
нятися і працювати.

l
Риби. Вам доведеться опинитися 
під шквалом подій і зустрічей. 
Кожна виконана задача наблизить 

риб до заповітної мети. Вас здолає втома до 
середини тижня, тому гороскоп на тиждень 
радить знизити темп.
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Відповіді

з №47

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
Зараз дуже легко 

обрати подарунок на День 
народження: павербанк, 
ліхтарик, свічки, а на 
ювілей — генератор.

***
Ті токсичні стосунки 

вже могли б закінчитись, 
але я без нього не вмію ні 
котел ввімкнути, ні гене-
ратор запустити. А він 
без мене то взагалі буде 
голодувати.

***
— Невже ти віриш своєму 

чоловікові, що він нібито 
ходить на рибалку?  Він 
же ні разу не приніс жод-
ної рибки.

— Тому і вірю.
***

На прийомі у психіатра:
—  Лікарю, цілими 

днями я говорю що не будь 
своєму чоловікові. А він 
у відповідь  — ні слова. 
Думаю у нього серйозне 
захворювання.

— Це не захворювання. 
Це — талант.

***
Розлючений батько:
— Я тобі покажу, як цілу-

вати мою дочку!
Василь:
— Спасибі, я й сам вмію.

***
У росії. Сидять двоє 

ув’язнених, один іншого 
запитує: 

— Тебе за що посадили?
— Я створив комікс, де 

написав, що путін дебіл.
— І за якою статтею: 

хуліганство чи екстремізм?
— Ні, за статтею — роз-

голошення державної 
таємниці.

***
Російський солдат 

кричить:
— Пачєму ваш хірург нє 

опєріруєт, а просто рєжіт 
мєня скальпєлєм?

Арестович:
— Так він на «учєніях»!

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