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МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЯРМАРОК 2022:
РОЗМАЇТТЯ ВИРОБІВ ТА НОВИЙ ФОРМАТ

Різдвяні та новорічні 
свята цього року будуть 
із особ ливим присмаком 

та настроєм, як і час — воєн-
ним. Проте й бажання маємо 
одне на всіх, і воно  —про 
якнайшвидшу перемогу над 
підступним і злостивим воро-
гом. Навіть українська малеча, 

що за цей рік відчутно подорос-
лішала, у традиційних листах 
до Святого Миколая прохала 
переважно не про цукерки чи 
іграшки, а щоб татко повер-
нувся додому з війни і в країні 
був мир. Ну, а дорослі, хто 
жартома, а хто й всерйоз, 
у Миколая прохали 300 танків, 

600–700 БМП, 500 гаубиць. 
Саме стільки техніки потрібно 
головнокомандувачу Валерію 
Залужному, аби вийти на кор-
дони 23 лютого. Цю цифру 
він озвучив у нещодавньому 
інтерв’ю британському 
виданню The Economist. Ворог 
не полишає підступних 

планів зруйнувати енерге-
тичну систему та поставити 
українців на коліна. А тому 
з префіксом ППО в нас на 
тижні стали не лише поне-
ділки, а й п’ятниці. Від без-
силля ворог гатить і ракетами, 
і «мопедами». За ці 300 днів 
спротиву російській агресії 

по Україні випустили понад 
5 тисяч ракет. Та ми не здає-
мося, ще й до свят готуємося. 
Про неймовірних захисників 
Бахмуту, чергові дива герой-
ства ППО, подарунки під 
ялиночку, що їх очікуємо від 
союзників, читайте на 6-ій 
сторінці нашого видання.

300 ДНІВ  300 ДНІВ  
УКРАЇНСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗЛАМНОСТІНЕЗЛАМНОСТІ



За минулий тиждень у Решетилівській 
громаді виявили три випадки COVID-19

За інформацією Полтав-
ського обласного центру 
контролю і профілактики хво-
роб МОЗ України, від початку 
карантину на Полтавщині 
діагностовано 218 722 випадки 
захворювання на COVID-19.За 
минулий тиждень зареєстро-
вано 475 нових випадків коро-
навірусної інфекції. Одужали 
213 462 жителі області, нових за 
тиждень — 419. Продовжують 
лікування 769 хворих. Усього 
зареєстровано 4491 летальний 
випадок. У Решетилівській 
громаді за минулий тиждень 
зафіксували три випадки 
зараження коронавірусною 
хворобою. Найбільше випадків 
захворювання підтверджено 
у Горішньоплавнівській (78), 
Кобеляцькій(99), Полтавській 
(46), Кременчуцькій (52) 
громадах.

У Решетилівській громаді 
хворі на COVID-19 проходять 
лікування у інфекційному 
відділенні КНП «Решетилів-
ська центральна лікарня». 
Протягом цього року пролі-
ковано понад 200 випадків. 
За даними лікарів, тяжкі 
форми коронавірусу змен-
шилися. Цьому сприяють такі 

фактори: вакцинація, набу-
тий імунітет та поліпшене 
медикаментозне лікування. 
Також фахівці закликають 
громадян не займатися само-
лікуванням, а відразу зверта-
тися до медичних закладів за 
допомогою.

Михайло ЧУБ
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Жителів та гостей 
громади запрошують 
у Пасічники 
на благодійний захід

У суботу, 24 грудня, 
у Пасічниківському сільському 
будинку культури відбудеться 
благодійний передноворіч-
ний захід. Організатори обі-
цяють насичену програму із 
виступами місцевих аматорів 
сцени, тематичними вистав-
ками та продажем різних 
виробів.

Новорічний концерт роз-
почнеться о 12.00, о 13.30 усіх 

запрошують відвідати бла-
годійну ярмарку, де місцеві 
господині та майстри будуть 
продавати свої вироби на під-
тримку військових. Також буде 
діяти виставка мистецьких 
робіт місцевих талантів.

Усі виручені кошти із благо-
дійного заходу направляють на 
підтримку військовослужбовців.

Віктор БІЛОКІНЬ

КП «Покровський комунгосп» закликає мешканців громади 
вчасно сплачувати за вивезення відходів

Незважаючи на складний 
рік, усі комунальні підпри-
ємства громади працюють 
у звичному режимі. Щодня 
працівники комунальних під-
приємств дбають, щоб жителі 
громади мали безперебійне 
водопостачання, були вчасно 
вивезені побутові відходи, 
а вулиці нашого міста та 
сіл завжди мали чистий та 
доглянутий вигляд. Робота 
комунальних підприємств 
напряму залежить від кож-
ного жителя громади. Вчасна 

оплата послуг — це гарантія 
того, що працівники отри-
мають заробітну плату, буде 
можливість заправляти та 
обслуговувати техніку.

Комунальне підприємство 
«Покровський комунгосп» 
звертається до всіх мешканців 
громади, які уклали договір 
на вивіз побутових відходів, 
вчасно розраховуватися на 
надані послуги.

«Шановні абоненти КП 
„Покровський комунгосп“! 
Закінчується ще один рік 

нашої роботи. Незважаючи 
на події в країні, наше підпри-
ємство працює в штатному 
режимі. Прохаємо вас спла-
тити рахунки за вивіз ТПВ! Ми 
йдемо назустріч вам і чекаємо 
хоча б на часткову оплату. 
Не забувайте вказувати свій 
особовий рахунок! Особовий 
рахунок та суму до оплати 
можете дізнатись за телефо-
ном 095-420-74-41», — йдеться 
у повідомленні.

Михайло ЧУБ

Волонтери збирають 
кошти на придбання 
тепловізора 
для земляка

Нещодавно до решетилів-
ських волонтерів звернувся за 
допомогою наш земляк Віта-
лій Білокінь. Чоловік нині 
захищає країну від ворогів, 
тож йому вкрай необхідне 
обладнання для успішного 
виконання завдань. Для 
захисника необхідно при-
дбати тепловізор, що коштує 
понад 40 тисяч гривень. Зав-
дяки небайдужим жителям 
громади уже вдалося зібрати 
більше ніж половину від 
потрібної суми.

«Друзі, інформую що із 
моменту початку збору на 
тепловізор для Віталія Біло-
коня надійшло 27 431 грн із 
необхідних 43 320 грн. Для 
закриття збору не вистачає 
ще 15 889 грн. Також вислов-
люємо окрему вдячність 
Решетилівському худож-
ньому професійному ліцею, 
який всі виручені кошти від 

проведення новорічного 
Миколаївського ярмарку 
передав на цей збір — сума 
склала 5 420 грн», — зазначає 
волонтер Андрій Горобець.

Кожен із нас може долу-
читися до збору та «задона-
тити» на придбання приладу. 
Банківська картка для збору 
коштів незмінна — 4441 1144 
5667 6665.

Михайло ЧУБ

 

 

Традиційний Миколаївський ярмарок 
дивував різноманіттям виробів 
та новим форматом

15 грудня у Решетилівському 
художньому професійному 
ліцеї відбувся благодійний 
ярмарок на підтримку ЗСУ. 
Вперше за понад 20 років 
традиційний Миколаївський 
ярмарок переформатували. 
Цьогоріч вихованці та пра-
цівники навчального закладу 
акумулювали всі сили на 
те, щоб виручити якомога 
більше коштів для українських 
військових.

На ярмарку продавали пода-
рунки і сувеніри під ялинку, 
смаколики, речі для повсяк-
денного вжитку, виготовлені 
у різноманітних техніках 
учнями та викладачами закладу. 
Крім того, торгувати своїм кра-
мом на ярмарку могли всі охочі.

Так, гості закладу представ-
ляли гончарні вироби, мило 
ручної роботи, солодку випічку.

Більшість представлених 
експонатів мали патріотичний 
характер. Серед них легендарні 
українські гуси, синьо-жовта 
ялинка, військова гільза, ново-
річні іграшки з національною 
символікою та інший різно-
манітний крам у стилі хенд-
мейд. 10% коштів від кожного 

реалізованого виробу пере-
рахували волонтерам. Відві-
дувачів пригощали кавою та 
солодкою випічкою. А також 
пропонували зробити знімки 
біля тематичної фотозони, ідея 
якої — Україна, мир, Перемога.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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Коротко про головне
Міненергетики США 
надало обладнання 
для ТЕЦ і ТЕС

В Україну прибула перша 
партія обладнання для ТЕЦ 
і ТЕС від Міністерства енер-
гетики США.

«Ця партія є частиною 
допомоги у розмірі 53 млн 
доларів, оголошеної аме-
риканськими партнерами 
минулого місяця, — повідо-
мив віцепрем’єр-міністр — 
міністр інфраструктури 
та регіонального розвитку 
Олександр Кубраков.

Названо переможця 
нацвідбору на 
«Євробачення-2023»

17 грудня відбувся фінал 
Національного відбору на 
«Євробачення-2023», було 
визначено переможця, який 
представить Україну в травні 
2023 року в Ліверпулі.

Перше місце за резуль-
татами голосів суддів та 
глядачів посів тернопіль-
ський дует TVORCHI. Гурту 
віддали дев’ять балів судді 
та десять — глядачі.

Хлопці виступили з треком 
Heart Of Steel й одразу вийшли 
у фаворити національного 
відбору.

П’ять захисників 
з Полтавщини 
повернулись 
з полону

Минулого тижня відбувся 
черговий обмін військово-
полоненими. У результаті — 
звільнили 64 українських 
захисники, п’ятеро із них — 
родом з Полтавщини. Про це 
повідомив голова обласної 
ради Олександр Біленький.

За інформацією Полтав-
ського обласного ТЦК та 
ЦП з полону повернулись: 
Юрій Голубенко з Гадяччини, 
Василь Шадний з Кременчука, 
В л а д и с л а в  Тел я т н и к 
з Полтавського району, Олег 
Романенко та Сергій Тита-
ренко з Лохвиччини.

На Полтавщині 
відкрили ще сім 
пунктів незламності

Загалом в області їх 
уже 311. Вони облашто-
вані в будівлях державних 
установ, освітніх закладах, 
у спеціальних наметах ДСНС 
та інших громадських міс-
цях. Там є електрика, тепло, 
вода, аптечки, інтернет, 
дитячий куточок. Адреси 
пунктів можна знайти на 
сайті ОВА.

Відбулася відкрита 
спартакіада 
з футзалу серед 
шкіл громади

В ОЗ «Решетилівський 
ліцей ім. І.Л. Олійника» 
пройшла відкрита спарта-
кіада серед ЗЗСО громади 
з футзалу. Між собою змага-
лися 8 команд юнаків. За під-
сумками змагань переможні 
місця з футзалу посіли такі 
ЗЗСО та їх команди: І місце — 
Покровський ОЗЗСО І-ІІІ ст., 
ІІ місце — М’якеньківський 
ЗЗСО І-ІІ ст., ІІІ місце — Гли-
бокобалківський ЗЗСО І-ІІ ст.

На Решетилівщині 
горів житловий 
будинок: з’ясовують 
причини пожежі

18 грудня о 23:30 до 
Служби порятунку «101» 
надійшло повідомлення 
про пожежу, що виникла 
в житловому будинку на вул. 
Центральній в селі Братешки 
Решетилівської міської гро-
мади. Про це повідомляє 
ДСНС України в Полтавській 
області.

«Рятувальники, які при-
були на виклик, відразу 
приступили до розвідки та 
гасіння. Через сильне задим-
лення надзвичайники пра-
цювали у апаратах захисту 
органів дихання. Пожежу 
було локалізовано о 00:08, а о 
01:15 — ліквідовано. Вогнем 
знищено стіну та перекриття 
на площі 2 кв. м. Травмова-
них та загиблих внаслідок 
події немає»,  — йдеться 
у повідомленні.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У Покровському навчальному 
закладі встановили систему 
автоматичної пожежної 
сигналізації

14 грудня було завершено 
роботи зі встановлення сис-
теми автоматичної пожежної 
сигналізації та оповіщення 
в Покровському ОЗЗСО І-ІІІ ст. 
Процес облаштування тривав 
кілька тижнів. Роботи прове-
дено за державні цільові кошти. 
Відтепер опорний заклад став 
одним із тих, які мають сучасне 
обладнання, що діятиме в разі 

небезпеки та попереджува-
тиме про це дітей та персонал 
закладу.

Нагадаємо, у листопаді було 
встановлено системи автома-
тичної пожежної сигналізації та 
оповіщення в Решетилівській 
філії І ступеню ОЗ «Решетилів-
ський ліцей ім. І Л. Олійника». 
Процес облаштування тривав 
два тижні. Також минулого 

року за сприяння Решетилів-
ської міської ради протипо-
жежною системою обладнані 
такі навчальні заклади: Шев-
ченківський заклад загальної 
середньої освіти, Остап’євський 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Опорний 
заклад «Решетилівський ліцей 
імені І.Л. Олійника» та Мало-
бакайський заклад дошкільної 
освіти ясла-садок «Теремок».

Віта ШАФОРОСТ

З 30 грудня школи громади йдуть 
на зимові канікули

Через військову агресію РФ 
та бойові дії в Україні цього 
року тривалість зимових кані-
кул у школах  зазнала змін. 
Терміни проведення канікул 
залежать від безпекової ситуації 
у регіоні, функціонування інф-
раструктури, а також від того, 
чи був у школярів осінній від-
починок. Так, заклади загальної 
середньої освіти (ЗЗСО) можуть 
встановлювати й переносити 
терміни канікул самостійно.

У Решетилівській громаді 
всі школи підуть на канікули 
в єдину дату. Відпочиватимуть 
з 30 грудня по 15 січня. А з 16 
січня має відновитися навчаль-
ний процес.

Як інформували у відділі 
освіти Решетилівської міської 

ради, дошкільні навчальні 
заклади працюватимуть за 
звичним графіком.

У відділі освіти прохають не 
нехтувати заходами безпеки 

під час канікул, щоб провести 
їх вдало і без травм та всіляких 
інцидентів.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Відбулося засідання постійних 
депутатських комісій

20 грудня відбулося 
засідання постійних депу-
татських комісій Решети-
лівської міськради. Вони 
передували черговій 28 сесії 
Решетилівської міської ради 
8 скликання, яка буде остан-
ньою в цьому році.

На порядок денний 
винесли блок земельних 
питань. Погодили зміни 
до місцевих програм на 
наступні роки. Також депу-
тати схвалили питання про 

надання безоплатних послуг 
громадянам Решетилівської 
громади Центром надання 
соціальних послуг у 2023 році, 
заслухали звіт про виконання 
плану соціально-економіч-
ного розвитку громади 
і затвердили відповідний 
план на наступний рік.

Найважливішим питанням 
було затвердження бюджету 
Решетилівської громади на 
2023 рік. Серед іншого депу-
тати заслухали звіт міського 

голови Оксани Дядюнової 
про здійснення регуляторної 
політики виконавчими орга-
нами у 2022 році і погодили 
відповідний план на 2023 рік 
та підтримали співпрацю 
Решетилівської міської ради 
з ТОВ «Жолет інвест груп», 
яке працюватиме на терито-
рії Решетилівщини і згідно 
угоди сплачуватиме кошти на 
її розвиток.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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ЛЮДИ / ПОДІЇ / ФАКТИ

Решетилівські спортсмени 
вибороли першість 
на силових змаганнях

18 грудня спортсмени Реше-
тилівської дитячо-юнацької 
спортивної школи змагалися за 
перемогу на Кубку Полтавської 
області зі станової тяги. Реше-
тилівські спортсмени вибороли 
«золото», «срібло» та «бронзу» 
у силових змаганнях.

За результатами змагань, 
Софія Кребсс завоювала 
друге місце у категорії 
до 63 кг. Нікіта Зінченко 

виборов бронзу у категорії 
до 74 і оновив особистий 
рекорд, потягнувши 150 кг. 
Ілья Черкаський вдало дебю-
тував у ваговій категорії до 53 
кг і став володарем срібної 
медалі. Олександра Шашкова 
завоювала «золото».

Усі переможці нагороджені 
медалями та грамотами.

Віктор БІЛОКІНЬ

«Не шукай щастя 
за морями»: учениця 
із Кукобівки завоювала 
призове місце 
на обласному конкурсі

З нагоди відзначення 
300-річчя з Дня народження 
Григорія Сковороди Депар-
тамент освіти і науки Пол-
тавської обласної військової 
адміністрації започаткував 
конкурс для учнів зі ство-
рення соціальної реклами 
(відео, банерів, анімацій) «Не 
шукай щастя за морями». До 
участі долучилися представ-
ники 5 областей України, 
надійшло понад 120 робіт. До 
участі запрошувалися учні 

середньої та професійної 
(професійно-технічної) освіти 
(автори, авторські колективи 
учнів). Серед переможців та 
призерів обласного конкурсу 
імені Григорія Сковороди 
в номінації «Відеоролик» 
ІІ  місце здобула учениця 
7 класу Кукобівської філії І-ІІ 
ст. з дошкільним підрозділом 
Покровського ОЗЗСО І-ІІІ 
ст. — Карина Золотонос.

Віктор БІЛОКІНЬ

«Здорове життя — успіх буття»: 
учнівська команда здобула 
перемогу на обласному конкурсі

Нещодавно комунальний 
заклад Полтавської обласної 
ради «Полтавська обласна 
Мала академія наук учнів-
ської молоді» провів облас-
ний конкурс для учнів 6–11 
класів «Здорове життя — успіх 
буття».  Конкурс проходив 
у номінаціях: «Соціальна 
реклама», «Науково-дослід-
ницька робота», «Візуаліза-
ція біологічних об’єктів та 
явищ». Загалом було подано 
203 проекти.  Взяли участь 
команди з 28 територіаль-
них громад  Полтавської 

області. Учасники змагалися 
у трьох номінаціях.

У номінації «Соціальна 
реклама» ІІ місце посіли учні 
ОЗ «Решетилівський ліцей 
ім. І.Л. Олійника Решетилів-
ської міської ради» — Артем 
Антоненко (11 клас), Анастасія 
Вдовиченко (11 клас), Вікторія 
Деньга (7 клас), Олексій Горохов 
(8 клас).

Серед педагогів, які під-
готували учнів — заступник 
директора з навчально-ви-
ховної роботи, учитель обра-
зотворчого мистецтва ОЗ 

«Решетилівський ліцей імені 
І. Л. Олійника»  Ріта Дома-
шенко та педагог-організа-
тор цього ж закладу, учитель 
музичного мистецтва Людмила 
Юхименко.

Переможців конкурсу 
нагородили дипломами 
Департаменту освіти і науки 
Полтавської ОВА, а наукових 
керівників, які їх підготу-
вали, відзначили грамотами 
Департаменту освіти і науки 
Полтавської ОВА.

Віта ШАФОРОСТ

Учениця аграрного ліцею здобула 
перемогу у вокальному конкурсі

У Полтавському обласному 
центрі естетичного виховання 
учнівської молоді відбувся ХІХ 
обласний конкурс вокалістів 
серед учнів закладів профе-
сійної (професійно-технічної) 
освіти «Срібна підкова» . Участь 
у конкурсі взяли 19 солістів з 16 
закладів профтехосвіти Пол-
тавщини. Цьогорічна тема — 
«Пісні народжені війною».

Дипломантом другого 
ступеня обласного конкурсу 
вокального мистецтва «Срібна 
підкова» стала учениця ІІ 
курсу Решетилівського про-
фесійного аграрного ліцею 
імені І.Г. Боровенського Алла 
Пустовіт. Художній керівник — 
Леся Ілієва.

Віта ШАФОРОСТ

Відбулися матчі 5 туру чемпіонату 
громади з мініфутболу

На минулих вихідних 
було зіграно матчі п’ятого 
туру відкритого чемпіонату 
Решетилівської міської ТГ 
з мініфутболу 2022–2023 років. 
За чемпіонство борються 
12 команд.

Перше місце в турнірній 
таблиці наразі посідає «Гра-
ція» з Решетилівки, яка 
в останньому протистоянні 
розгромила місцевий «Парти-
зан» з рахунком 13:5.

Друге місце  —у команди 
«Говтва» (Решетилівка), яка 
обіграла новомихайлівську 
«Галактику» 7:5.

Тертю позицію турнірної 
таблиці займає ФК «Перемога» 
з села Клепачі, гравці якої 
обіграли ФК «Решетилівка» 
з рахунком 8:7. І тим самим 
поки що відібрали у ФК «Реше-
тилівка» можливість займати 

лідируючі позиції в турнірці.
Ігри 6 туру відбудуться 

вже 24–25 грудня на стадіоні 

«Колос» у Решетилівці.

Юлія ГРІНЧЕНКО
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Юрій ПАСІЧНИК: «Ми завдячуємо всім нашим захисникам 
кожним тихим днем і бажаємо їм перемоги над рашистами»
Коли говорять про культуру 

під час Другої світової війни, 
часто згадують фразу-реак-

цію британського прем’єр-міністра 
Вінстона Черчіля на пропозицію 
скоротити витрати на культуру 
на користь оборонних статей. 
«А за що ж ми тоді воюємо»? — 
перепитав видатний британець. 
Ми так точно знаємо, за що зараз 
ведемо війну — за право говорити 
рідною мовою, співати пісень, що 
ними заколисували мама з бабусею 
в далекому дитинстві, носити 
вишиванку не лише на свято, 
а коли просто є настрій. І в цій 
боротьбі ми всі разом тримаємо 
єдиний фронт. І на ньому — куль-
тура на часі. Бо заклади культури 
й діячі мистецтв тримають разом 
зі всією громадою єдиний фронт 
у тилу. Про нього, про волонтер-
ство і благодійні акції під час 
війни ми й говорили з директором 
Решетилівського міського будинку 
культури Юрієм Пасічником.

— Минулого, карантинного 
року, українці трохи цинічно 
жартували, що до пандемії не 
вистачає хіба приземлення 
інопланетян, щоб рік вже геть 
зовсім «удався». Натомість 
маємо «незабутній» початок 
2022-го із повномасштабним 
вторгненням росіян. Закладам 
культури було несолодко і під 
час пандемії, а зараз і поготів?

Ю. П.: Відразу нагадаю, що у 2021 
році галузь культури у громаді 
після об’єднання переформату-
вала свою роботу. Наш заклад 
отримав статус Міського будинку 
культури, а сільські клуби та сіль-
ські будинки культури згідно зі 
Статутом стали філіями. Таких 
у МБК 34 у Решетилівській громаді. 
У нашому закладі працюють два 
методисти, котрі й опікуються 
роботою філій: приймаються 
звіти, допомагають із написанням 
сценаріїв та проведенням заходів, 
при потребі влаштовують май-
стеркласи із вокалу, хореографії, 
театралізації тощо. Насправді торік 
ми працювали доволі натхненно, 
хоча коронавірус таки вибивав із 
колії. Бо через епідемію гуртки 
проводили не в повну силу, масові 
заходи також були заборонені 
з міркувань турботи про здо-
ров’я земляків. Тому знайшли 
іншу форму роботи і працювали 
дистанційно та онлайн. Так що 
попри епідемію та карантин наші 
творчі колективи брали участь 
у різних конкурсах. Зокрема, 
і в обласному огляді «У своїй 
хаті — сила і воля», присвяченому 
30-й річниці незалежності. Були 
задіяні кращі колективи громади. 
Вони приїздили до нашого закладу, 
керівництво міста надавало тран-
спорт для поїздок. Тут на сцені 
будинку культури знімали на відео 
номери, компонували їх в єдину 
концертну програму з ведучою 
і відправляли на Полтаву. У тому 
році ми також підтверджували 
звання «народних» та «зразко-
вих». Це й хор, і гурт «Візит», 
і аматорський театр танцю 

«Гармонію». Ще один колектив — 
вокальний ансамбль «Мелодія» 
подавали на присвоєння звання 
«народного», котре він успішно 
й отримав.

З початку 2022 року всі заклади 
культури у громаді теж працювали 
у плановому режимі. Бо щороку 
ми подаємо і затверджуємо плани 
роботи на цілий рік. Стараємося, 
аби наші заклади у цих планах 
звертали більше уваги на заходи 

з нагоди державних свят. При-
наймні, до 24 лютого працювали 
за планом. Щороку якраз у лютому 
проводимо звіти сільських закладів 
культури на сцені нашого МБК. 
Вони до нас приїздять зі своїми 
концертними програмами, під час 
звіту відбираємо кращі номери 
для фестивалю «Решетилівська 
весна». Плюс свої концерти по 
можливості включаємо у програму 
виступів. Під час звітів звертаємо 
також увагу на артистів та колек-
тиви, які можуть взяти участь 
у обласних конкурсах.

— Проте «завтра» була війна. 
Як із 24 лютого змінилася ваша 
діяльність?

Ю. П.: Переговорив зі своїм 
керівництвом і було прийняте 
рішення поки призупинити 
заняття різних гуртків, прове-
дення масових заходів. Так що ми 
свою діяльність призупинили. 
Тим більше що у будинках куль-
тури як таких сховищ немає, 
і в МБК також. Тому коли вми-
кається сирена, наші дівчата 
біжать до найближчого сховища. 
У зв’язку з військовим станом 
наша робота змінилася — ми 
почали волонтерити. Причому 

волонтерами стали практично 
всі працівники закладів культури 
в громаді, всі учасники художньої 
самодіяльності. Хто сітки плів, 
хто збирав продукти — хто чим 
міг, тим і допомагав. У будинку 
культури працював і досі працює 
пункт видачі гуманітарної допо-
моги. Видаємо переселенцям, 
яких у нашій громаді чимало, 
одяг, взуття, подушки, ковдри, 
засоби гігієни. Речі для пункту 
приносять місцеві жителі, із 
старостатів привозять.

— А коли відновили звичну 
мистецьку діяльність? І чи 
зазнала вона змін через війну?

Ю. П.: З травня заклади куль-
тури в Полтаві та інших громадах 
почали повертатися до роботи. 
Ми теж із керівниками гуртків 
зібралися на нараду, вирішили, 
що відсутність занять у гуртках 
розхолоджує учасників художньої 
самодіяльності. Особливо це сто-
сується колективів, де є діти. Якщо 
дітки приходять займатися і ніде 
не виступають, не беруть участі 
в конкурсах, це трішки розхолоджує. 
Почали з керівниками шукати вихід 
із ситуації. Дистанційно вчитися 
співати — не це зайняття, так само, 
як і хореографія. Одна справа, коли 
заняття відбувається під пильним 
наглядом хореографа, котрий 
уважно стежить, щоб вихованці пра-
вильно ставили ніжку, правильно 
робили розтяжку. Й інша справа, 
коли дитина сама займається вдома. 
Тому вирішили на власний страх 
і ризик відновити заняття гуртків. 
Вони тривають і по сьогодні. Та 
перед початком занять керівники 
гуртків проговорили всі безпекові 
моменти із батьками вихованців. 
Вирішили, що під час тривоги 
батьки забирають малечу додому. 
А от із завклубами та директорами 
сільських будинків культури домо-
вилися, що двічі на тиждень — 
у понеділок і в п’ятницю — вони 
телефонують і повідомляють, що 
всі живі-здорові і в них все добре. 
Якщо є які проблеми, озвучують. 
Вирішуємо питання в телефонному 
режимі і щодо того, які заходи 
планують, що готують. Обрали саме 
таку форму, бо не у всіх будинках 
культури чи клубах є комп’ютери та 
ноутбуки, або ж немає інтернету, 
тому не всі можуть спілкуватися 

в онлайні — в Зумі чи по Скайпу. 
Знайшли ще один вихід із ситу-
ації — створили у Вайбері свою 
закриту групу для так би мовити 
внутрішнього спілкування. Тепер 
працювати стало краще, тримаємо 
тісний зв’язок.

— Юрію Петровичу, а як із 
концертами? Їх відмінили 
через війну?

Ю. П.: Заходи ми проводимо, 
але не в тому форматі й режимі, 
як раніше. Якщо раніше концерт 
займав 1,5 години, то зараз заходи 
більш компактні. Й перед почат-
ком попереджаємо глядачів, що 
в разі повітряної тривоги, ми 
йдемо до сховища. Якщо тривога 
не довга, то повертаємося до 
глядацької зали, затяжна — захід 
припиняється. Раніше День села 
проводили із самого ранку й до 
глибокого вечора. Нині формат 
свята змінився: рекомендуємо 
провести концерт на декілька 
номерів, благодійний ярмарок, 
облаштувати при можливості 
фотозону. Нам складніше влаш-
товувати у МБК заходи, бо немає 
укриття. Але все одно знаходимо 
форми роботи у режимі онлайн. 
Знімаємо вітання, і новорічне 
зокрема. І цього року брали участь 
у конкурсах. Тому вдячний своєму 
колективу МБК, і сільським закла-
дам культури. Вони всі молодці.

— Заклади культури цього 
року дуже активно разом зі 
старостами та мешканцями 
різних старостинських окру-
гів влаштовували благодійні 
ярмарки та збирали кошти 
для наших захисників.

Ю. П.: Кошти, зібрані під час 

цих благодійних заходів переда-
вали до волонтерського центру 
Решетилівської громади, самим 
волонтерам. До того ж у кожній 
громаді є земляки, котрі зараз воюють 
на передовій, тому зібрані кошти 
передавали їм. Список чималий, 
адже благодійні ярмарки загалом 
влаштовували 19 закладів культури, 
котрі, до того ж, дуже активно увесь 
цей час займаються волонтерством. 
А на благодійних ярмарках всього 
станом на 28 листопада було зібрано 
понад 204 тисячі гривень. Та разом із 
волонтерською роботою з приходом 
весни працівники закладів куль-
тури займалися і господарськими 
справами — наводили лад на своїх 

територіях, косили траву, білили 
дерева, доглядали клумби, робили 
косметичні ремонти своїх будівель, 
допомагали старостам прибирати 
території громад.

— Традиційне запитання про 
співпрацю із міською владою 
та міським головою. На куль-
турі громада не економить під 
час війни?

Ю. П.: Проблеми на сьогодні є у 
кожному закладі культури. Бо всі 
приміщення передали на баланс 
міської ради, проте далеко не всі 
вони в належному стані. Тому 
хочу подякувати міському голові 
Оксані Дядюновій і депутатському 
корпусу міської ради за фінансову 
та матеріальну підтримку. Вона 
не припиняється й під час цього 
складного воєнного часу. Для при-
кладу, було відремонтовано систему 
пожежогасіння у Міському будинку 
культури. Замінено крани, заку-
плено пожежні рукава зі стволами, 
доукомплектовано вогнегасниками. 
Бо цього всього в нас десятки років 
не було. Коштів на сучасну систему 
не вистачало. Також було закладено 
сучасну проводку із протипожеж-
ними датчиками по всьому будинку 
культури та виведено на пульт 
системи оповіщення в Полтаві. 
Подяка за заміну електрощитової 
на сцені, бо пожежні нас за неї 
постійно журили. Для народного 
аматорського вокального колективу 
«Мелодія» пошили нові костюми. 
Відремонтували моніторну групу. 
Ми облаштовуємо ще один хорео-
графічний клас у своїй будівлі, адже 
діток багато, їм потрібні належні 
умови для занять, а кімната була 
лише одна. Після переїзду однієї 
із крамниць у будівлі звільнилося 
приміщення, яке передали нам 
завдяки підтримці Оксани Анато-
ліївни. Там спільно із батьками вже 
зробили ремонт, ще немає дзеркал, 
станка, не встигли придбати, бо 
почалася війна. Хочу подякувати 
за допомогу сільським закладам 
культури: для Пасічниківського 
СК-філії, Шевченківського СБК-філії 
та Остап’євського СБК-філії було 
придбано звукопідсилюючу апа-
ратуру. Тому, як би не було тяжко, 
заклади культури працюють. Зараз 
до Різдва та Нового року разом із 
закладами культури, школами 
та дитсадками збираємо пода-
рунки для наших воїнів. Хтось 
приносить в’язані шкарпетки, 
інші — малюнки для захисників 
із побажаннями, чи поробки — 
обереги, плетені браслети на руки. 
Хочемо до Нового року передати 
ці подарунки з волонтерами на 
передову бійцям. На майбутнє у нас 
планів багато й роботи чимало. 
Та головне, аби якнайшвидше 
закінчилася ця війна. Ми завдячуємо 
всім нашим захисникам кожним 
тихим днем, бажаємо їм перемоги 
над рашистами, а ми й далі будемо 
підтримувати їх, надавати допо-
могу, чим зможемо. І працювати 
на благо й задля розвитку нашого 
міста і нашої України.

Настя ТОПОЛЯ

“Одна справа, 
коли заняття 
відбувається під 
пильним наглядом 
хореографа, й інша 
справа, коли дитина 
сама займається 
вдома. Тому вирішили 
на власний страх 
і ризик відновити 
заняття гуртків. “На сцені будинку 

культури знімали 
на відео номери, 
компонували їх 
в єдину концертну 
програму з ведучою 
і відправляли 
на Полтаву. У тому 
році ми також 
підтверджували 
звання «народних» 
та «зразкових».
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… і допомогу партнерів
Причетність ірану до війни 

в Україні і, зокрема, до атаки 
безпілотників, проданих росії, 
на мирні міста не залиши-
лися поза увагою союзників. 
Декілька країн запровадили 
власні санкції проти ірану. 
Натомість США звернулися до 
ООН із вимогою розслідувати 
використання росією іранських 
дронів. Коли ж ця міжнародна 
інституція, що скомпромету-
вала себе ще від початку війни, 
«заморозилася», відкрито зви-
нуватили ООН у небажанні 
проводити таке розслідування: 
«Ми шкодуємо, що ООН не 
зробила кроків для проведення 
нормального розслідування 
цього порушення. Ми розчаро-
вані тим, що секретаріат, оче-
видно, піддавшись на російські 
погрози, не виконав мандат, 
наданий йому Радою безпеки, 
на проведення розслідування». 
Окрім того, до Конгресу США 
було внесено резолюцію про 
виключення росії з Радбезу 
ООН. Резолюція закликає Кон-
грес визнати, «що російська 
федерація неодноразово, нав-
мисно та грубо порушувала 
цілі та принципи Організації 
Об’єднаних Націй».

Вже традиційно підтримка 
України з боку США диплома-
тичними заявами не обмежу-
ється. Інформагенство Reuters 

повідомило, що Сполучені 
Штати виділять $44,9 млрд 
екстреної допомоги Україні 
та союзникам НАТО. Про це 
йдеться у бюджетному законо-
проекті на 2023 рік. Його буде 
внесено на розгляд Конгресу 
найближчим часом. Нагадаємо, 
що сенат США вже затвердив 
рекордний оборонний бюджет 
з $800 мільйонів для України.

Окрім того, видання The 
Washington Post із посиланням 
на власні джерела, повідомляє, 
що адміністрація президента 
Байдена планує передати укра-
їнцям передове електронне 
обладнання. З його допомо-
гою некеровані авіаційні боє-
припаси перетворюються на 
високоточні «розумні бомби», 
здатні вражати російські вій-
ськові позиції. Комплекти 
включають пристрої для під-
вищення точності та можуть 
бути прикріплені до різних 
видів озброєнь, створюючи те, 
що Пентагон називає Joint Direct 
Attack Munition або ж JDAM. 
«Постачання JDAM стане ще 
одним важливим кроком 
Вашингтону, щоб допомогти 
Україні відбити вторгнення 
російських сил, надавши новий 
спосіб націлювання на росій-
ські підрозділи та штаби», — 
пише видання і проводить 
паралелі із передачею HIMARS.

Про незламний Бахмут…
«Бахмут залишається най-

гарячішою точкою на всій 
лінії фронту — понад 1300 км 
активних бойових дій. Ще 
з травня окупанти намага-
ються зламати наш Бахмут, 
але час іде — і Бахмут ламає 
вже не тільки російську армію, 
а й російських найманців, 
що прийшли на заміну втра-
ченій армії окупантів, — це 
із традиційного вечірнього 
звернення президента Зелен-
ського. І це про головне на 
сьогодні Місце і Місто Нез-
ламності. — Лише вдумайтеся: 
росія втратила в Україні вже 
майже 99 тисяч своїх солда-
тів. Днями буде 100 тисяч 
втрат окупантів. Заради чого? 
Відповіді ні у кого в Москві 
немає. І не буде. Вони ведуть 
війну і витрачають життя 
людей  — інших людей, не 
своїх близьких, не свої власні 
життя, а інших, — і лише тому, 
що якась там купка в Кремлі 
не вміє визнавати помилок 
і страшенно боїться реально-
сті. Але реальність говорить 
сама за себе. Я дякую всім 

нашим бійцям, які героїчно 
тримають Бахмутський напря-
мок, Соледар, Авдіївку, Ма - 
рʼїнку, Кременський напрямкок 
та весь Донбас — регіон, який 
до приходу Росії був одним 
із найсильніших в Україні 
і який росія руйнує просто 
до випаленої землі. Навіть 
така жорстокість ворогу нічого 
не дасть».

Про те, як живе Бахмут, що 
його рашисти буквально сти-
рають із лиця землі, обламу-
ючи останні зуби об спротив 
наших захисників, промо-
висто оповідають світлини 
фотографа з Одеси Костян-
тина Ліберова. Кожен такий 
репортаж — про біль, смерть, 
жахи війни… і неймовірне 
бажання жити на своїй 
землі, встояти попри лють 
ворога. «Життя цивільного 
у фронтовому місті, як Бах-
мут, страшне не тільки через 
постійні обстріли з мабуть 
усіх видів зброї. Відсутність 
світла, тепла, ліків та вільного 
доступу до медицини — не 
менш страшний інструмент 

геноциду, — пише Костян-
тин. — Те, що ви бачите на цих 
фото — свідоцтва неймовірної 
безстрашної людяності на 
контрасті з нелюдяною жор-
стокістю, яка довела до цього. 
Саме так зараз проходить 
робота місцевої Бахмутської 
амбулаторії номер 7. У підвалі. 
Підтримує роботу амбулаторії 
місцева лікарка Ольга. Вона 
живе в місті, в цьому підвалі, 
і планує залишатись до кінця: 
поки Україна не відіб’є усі свої 
території. Однак профільних 
лікарів не вистачає. Саме 
тому час від часу до міста 
навідуються лікарі волонтери: 
кардіологи, узісти, гастро-
ентерологи та інші. Завчасно 
місцевих попереджають, 
що буде прийом. В підвалі 
амбулаторії стає дуже і дуже 
людно. Лікарі привозять із 
собою засоби діагностики, 
медичне обладнання. Все, 
як в нормальному житті: 
регістрація, огляд, рецепти. 
Тільки у підвалі під звуки 
нескінченних обстрілів...»

Цього вівторка незламний 
Бахмут відвідав Володимир 
Зеленський, аби вручити наго-
роди захисникам міста.

Українці невпинно набли-
жаються до роковин цієї 
повномасштабної війни. 

Нинішнього тижня відрахували 
300 днів спротиву і майже 100 
тисяч російських військових, 
що лягли в український чорно-
зем, як то кажуть, ні за цапову 
душу. При цьому за підрахун-
ками Kyiv School of Economics 
держава-терорист, що, на 
щастя, так і не змогла за три 
дні взяти Київ чи за 10 місяців 
втримати бодай один обласний 
центр, завдала збитків інф-
раструктурі України на суму 
136 млрд доларів. Бо єдине, 
що росіянам вдається під час 
цієї війни, — це вимкнути нам 
світло чи «прикрутити» тепло. 
Та й то не на довго.

За цей тиждень московити 
спромоглися двічі вдарити по 
тиловій Україні — у п’ятницю 
16 грудня завдали масованого 
ракетного обстрілу, а в ніч 
на понеділок 19 грудня від-
правили в Україну іранські 
«мопеди». Цинізм останнього 
удару безпілотниками ще й у 
тому, що скрепна русня спить 
і бачить себе оплотом право-
слав’я, захисниками істиної 
віри, таким собі третім Римом. 
Та це не заважає «віруючим» 
недолюдам цілити іранськими 
«мопедами» у мирні україн-
ські міста, де солодко спить 
малеча у передчутті ранку 
Дня Святого Миколая і в 
надії отримати від святого не 
різочку, а шоколадні солодощі 
чи більш вагомий подарунок. 
Натомість «православний» 

кремлівський упир відправляє 
в ніч ударні дрони.

Та все ж рідні ППО продовжу-
ють підтверджувати свій рівень 
майстерності «Бог». 16 грудня 
вони збили 60 ворожих ракет 
із 76, випущених по об’єктах 
критичної інфраструктури та 
паливно-енергетичному сектору 
України. Найзатятіше ворог бив 
по Києву — біля столиці ППО 
приземлили 37 із 40 ракет. Як 
повідомили військові, особли-
вістю цієї атаки був той факт, 
що крилаті ракети Х-101/Х-555 
пускали не лише з Каспію, а й із 
Саратовської області, в районі 
Енгельса, де й базуються страте-
гічні бомбардувальники-ракето-
носці Ту-95МС. Пуски крилатих 
ракет морського базування 
окупанти здійснили з фрегата 
«Адмірал Макаров» з акваторії 
Чорного моря. Крім того, під час 
атаки противник завдав удару по 
прифронтових містах зенітними 
ракетами із ЗРК С-300 — близько 
27 пусків.

У ніч на 19 грудня рашисти 
випустила по Україні 35 дронів 
Shahed-136 іранського вироб-
ництва. Як і минулого разу, 
їх запускали зі східного узбе-
режжя Азовського моря. Лише 
в повітряному просторі Києва 
було зафіксовано понад 20 воро-
жих БПЛА. Сили ППО знищили 
біля столиці 15, а загалом — 
30 дронів, що могли завдати 
значних руйнувань. До слова, 
іранські мопеди росіянці не 
запускали десь із листопада, 
а в грудні атаки дронами відно-
вили. Це пов’язують із новими 

поставками безпілотників із 
ірану до рф. Розвідці також 
відомо про попередні домов-
леності росіян отримати від 
ірану балістичні ракети. Як би 
рашисти не роздували щоки, 
проте із високоточним озброєн-
ням у рф стає сутужно. Звідси 
й перемовини з іраном. Окрім 
того, росіянам щоразу дово-
диться витрачати більше часу 
на підготовку ракетних ударів по 
Україні. Та й секретар Ради наці-
ональної безпеки та оборони 
України Олексій Данілов заявив, 
що у росіян лишилось запасів 
ракет на 3–4 масовані атаки.

Після цих атак чимало укра-
їнців лишилися без світла. 
Графіки аварійних відключень 
електроенергії було введено 
у Сумській, Харківській, Пол-
тавській, Дніпропетровській, 
Запорізькій, Кіровоградській, 
Житомирській, Чернігівській, 
Черкаській, Київській облас-
тях та у столиці. Енергетики 
попередили, що пріоритетно 
у першу чергу заживлювати-
муть об’єкти критичної інфра-
структури. Проте вже до вечора 
понеділка у Києві вдалося 
відновити роботу більшості 
котелень. За повідомленням 
міського голови столиці Віталія 
Кличка, без опалення залиша-
лися близько 3 % споживачів. 
Система водопостачання сто-
лиці працювала в штатному 
режимі. Щодо екстрених від-
ключень світла, то найгірша 
ситуація була в Оболонському, 
Подільському та Деснянському 
районах Києва.

Уся країна — як незламний Бахмут:  
вже десять місяців відстоюєм своє!
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Гроші — для комунальників, роутери —  
для школярів, сучасне обладнання — для лікарів
Цього тижня Полтавщина 

відбулася легким 
переляком  — тобто 

тривалим вимкненням світла 
у п’ятницю на час затяжної 
повітряної тривоги, доки ППО 
приземляли ворожі ракети. 
Проте обласна влада продовжує 
докладати зусиль, аби уник-
нути блекауту чи мінімізувати 
його наслідки на випадок 
виникнення. «Кожна масована 
атака на об’єкти інфраструк-
тури  — випробування для 
сфери тепло- і водопостачання. 
Тому ні на день не припиня-
ємо дбати про забезпечення 
обласних комунальних 
підприємств,  — прокомен-
тував голова обласної ради 
Олександр Біленький. — Тож 
профільна комісія підтримала 

спрямування 10  млн грн 
комунальному підприємству 
«Лубнитеплоенерго» на при-
дбання генераторів. Також 
депутати схвалили проект 
Обласної програми фінансо-
вої підтримки та технічного 
розвитку підприємств облас-
ної власності в сфері ЖКГ 
Полтавської області на 2023–2025 
роки. Нею передбачені заходи, 
аби «Полтававодоканал», 
«Полтаватеплоенерго» і 
«Лубнитеплоенерго» змогли 
вчасно впроваджувати енергое-
фективні технології, проводили 
реконструкцію та капітальний 
ремонт мереж тепло-, водо-
постачання і водовідведення. 
Відтак це важливі питання 
вдалого проходження опалю-
вальних сезонів майбутніх 

періодів та безперебійного над-
ходження води в оселі жителів 
області».

Посилюється технологічний 
рівень і закладів освіти області. 
Днями вони отримали 200 
WI-FI-роутерів завдяки співп-
раці з організацією «HUMAN 
Школа». «Ця техніка закриє на 
100% питання підключення шкіл 
до систем управління освітнім 
процесом, щоб повноцінно вико-
ристовувати електронні жур-
нали та щоденники, — написав 
у своєму телеграм-каналі голова 
ОВА Дмитро Лунін. — Зараз, 
коли чимало закладів працюють 
в онлайн та змішаному форма-
тах, забезпечення інтернетом 
освітян — одне з пріоритетних 
питань. Незважаючи на складні 
обставини, ми повинні дати 

якісні знання нашим дітям 
і виростити освічене поко-
ління». Роутери передали до 
160 шкіл, 29 ПТУ та 11 закладів 
фахової передвищої освіти.

За минулий тиждень 
у області відкрили ще 7 пунктів 
незламності. Загалом в області 
їх уже 311. Вони облашто-
вані в будівлях державних 
установ, освітніх закладах, 
у спеціальних наметах ДСНС 
та інших громадських місцях. 
У пунктах можна зігрітися, під-
зарядити гаджети, у більшості 
є інтернет, облаштовані 
й дитячі куточки.

Ще один результат 
співпраці з міжнародними 
партнерами  — це сучасна 
мобільна клініка, яку Пол-
тавщина отримала від Фонду 

народонаселення ООН. 
Саме на цій сучасній автівці 
фахівці обласної лікарні виїж-
джатимуть для проведення 
обстежень жителів громад. 
Авто забезпечене киснем 
і генератором, може працю-
вати в умовах відключення 
світла. Обладнане УЗД, ЕКГ, 
кольпоскопом, є апаратура 
для визначення рівня цукру 
в крові, обстеження на ВІЛ 
та гепатит В і С. Та і в самій 
обласній лікарні фахівці чека-
ють «на входини» — незабаром 
тут запрацює оновлений рент-
ген-кабінет. Вже завершено 
ремонт, встановлено сучасну 
діагностичну рентген-систему. 
Йдеться про італійський апа-
рат GMM OPERA T90. Завдяки 
цифровим технологіям лікар 
отримує детальніші зобра-
ження, ніж на старих рент-
ген-апаратах, які працювали 
в аналоговому режимі.

Настя ТОПОЛЯ

Американські Patriots 
для українських патріотів

Останніми тижнями не вщу-
хають чутки про те, що Україна 
отримає передові американ-
ські оборонні ракетні системи 
Patriot. При цьому рашисти 
не втомлюються запускати 
інформаційну контрпропа-
ганду і голосами корисних 
ідіотів волають, що ніхто нам 
ці установки не дасть. Бо дуже 
вже у кремлі бояться, аби до 
рук українських патріотів не 
потрапили американські раке-
ти-патріоти. Ці ЗРК надзви-
чайно потужні, ефективні та 
дуже дорогі. Одна ракета Patriot 
коштує приблизно 3 мільйони 
доларів, а це втричі більше, ніж 
вартість ракети для NASAMS. 
«Патріоти» використовували 
проти іракських ракет «Скад» 
російського виробництва під 
час першої війни в Перській 
затоці і відтоді їх постійно 
вдосконалювала компанія 
Raytheon Technologies. Вони 
поставляються в батареях, 
які включають командний 
центр, радіолокаційну стан-
цію для виявлення вхідних 
загроз і пускові установки. 
Дальність ураження — від 40 
до 160 км залежно від типу 
ракети, що використовується. 
Їх називають системами «точ-
кової оборони»: зазвичай вони 
призначені для захисту пев-
них територій, таких як міста 
чи важливі інфраструктурні 
об’єкти.

Офіційно США не підтвер-
дили передачу «Патріотів» 
Україні  — але, що у цьому 
випадку важливо, і не спро-
стували. «Я не хочу робити 
сьогодні жодних заяв щодо 
будь-яких нових пакетів 
допомоги у сфері безпеки. Як 
завжди, ми й надалі залиша-
тимемося відданими наданню 
Україні ключових можливо-
стей, необхідних для захисту 

своєї країни», — сказав речник 
Пентагону бригадний генерал 
Пет Райдер. Натомість москва 
волала, що будь-які плани 
щодо розміщення «Патріотів» 
і подальшого розширення 
військової участі США у війні 
в Україні — це провокація.

Як би там не було, а близькі 
до Білого дому видання вже 
повідомили про завершення 
підготовки домовленостей 
щодо відправлення в Україну 
системи протиракетної обо-
рони PATRIOT, про що можуть 
оголосити вже цього тижня. 
Про можливу передачу нової 
системи ППО першою пові-
домила CNN, посилаючись 
на анонімних високопо-
ставлених чиновників. ЗМІ 
пишуть, що українські вій-
ськові можуть поїхати вчитись 
керувати цими системами 
ППО у Німеччину. Скільки 
саме установок зможе отри-
мати Україна, співрозмовники 
СNN не сказали. Журналісти 
згадують, що одна батарея 
PATRIOT зазвичай складається 
з радара, машини — команд-
ного пункту, допоміжної 
техніки і до восьми пуско-
вих установок по 4 ракети 
в кожній. Українська влада 

поки що не підтвердила пові-
домлення американських ЗМІ. 
Щоправда голова офісу прези-
дента України Андрій Єрмак, 
котрий полюбляє зашифрова-
ними постами повідомляти 
про надходження нового 
західного озброєння, в своїх 
соцмережах ввечері 13 грудня 
розмістив черговий «ребус». 
В ньому можна побачити 
натяк на зенітно-ракетний 
комплекс PATRIOT.

До речі, одна із «фішечок» 
PATRIOT — це здатність зби-
вати не лише літаки, крилаті 
ракети, але й балістичні 
ракети. Саме цей тип ракет 
найбільше дошкуляє україн-
ським силам ППО, бо його 
майже неможливо перехопити. 
Ракета летить не над поверх-
нею землі, а підіймається по 
балістичній траєкторії вгору 
і звідти майже вертикально на 
величезній швидкості атакує 
ціль. Натомість найновіша 
система PATRIOT може вражати 
балістичні ракети на висоті 
до 20 км. До того ж комплекс 
здатний вести вогонь по кіль-
кох цілях одночасно, влучає 
ракетою-перехоплювачем 
безпосередньо в ціль, а не 
підриваються поруч із нею.
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«Твоя кров може воювати»: 
триває загальнонаціональна 
кампанія зі збору донорської крові

В Україні триває націо-
нальна кампанія «Твоя кров 
може воювати». Кожен укра-
їнець може підтримати вій-
ськових і цивільних, для яких 

донорська кров є життєво 
необхідною. Український 
центр трансплант-коорди-
нації разом з платформою 
«ДонорUA»,  медичним 

сервісом Helsi за сприяння про-
єкту ЄС «Надання підтримки 
Україні у розвитку сучасної 
системи громадського здо-
ров’я» закликають долучитися 

до руху на підтримку добро-
вільного і активного донор-
ства. Стале забезпечення 
донорською кров’ю та її 
компонентами є запорукою 
національної безпеки та оборо-
ноздатності країни, особливо 
в умовах воєнного стану.

Ре ш е т и л і в с ь к а  г р о -
мада щороку бере участь 
у благодійних донорських днях. 
Приміром, цієї осені на базі КНП 
«Решетилівська центральна 
лікарня» був організований 
донорський день. У здачі крові 
взяли участь майже 60 жителів 
нашої громади. З них понад два 
десятки — це медики громади 
та 37 жителів Решетилівщини. 
Забір проводила виїзна бригада 

Полтавської обласної станції 
переливання крові.

Наразі важливо збільшувати 
запаси безпечної і якісної 
донорської крові, яка допома-
гає не тільки рятувати життя 
військових, а й проводити 
планові операції в тилу, при-
ймати пологи, здійснювати 
трансплантації. 

Для того, щоб стати донором 
крові потрібно звернутися до 
Центру крові. Донором може 
стати кожен дієздатний укра-
їнець віком від 18 років. Серед 
обов’язкових вимог: маса тіла 
не менше ніж 50 кг і відсутність 
протипоказань до донорства.

Михайло ЧУБ

 

Жителі нашого краю в роки Першої світової війни (1914–1918)
Під час воєн задіюється 

багато людських та 
матеріальних ресурсів. 

Воюючі сторони зазнають вели-
чезних втрат. В ході Першої 
світової війни було втягнуто 
38 країн із населенням 1,5 млрд 
осіб (1/4 населення світової кулі). 
Загинули 10 млн осіб і поранено 
близько 20 млн. Українці 
воювали один проти одного 
у складах армій Російської та 
Австро-Угорської імперій.

Нижче наведемо неве-
ликий список наших земля-
ків з Решетилівського краю. 
З Решетилівсько волості: Анто-
нець Антон (рядовий, пора-
нений 25.09.1914), Біленький 
Олексій (рядовий, поранений 
14.10.1914), Бережецький Іван 
Васильович (ст. унтер-офіцер, 
поранений10.08.1914), Бобирь 
(Бабир) Андрій Тимофійо-
вич, Бодня Лука Дмитрович 
(х. Бодні), Василенко Кирило 
(рядовий, поранений 10.10.1914), 
Демиденко Олексій (рядовий, 
поранений07.10.1914), Диптан 
Петро (с. унтер-офіцер, пора-
нений 07.10.1914), Дзюба Іси-
дор (Сідір) (рядовий, пораненй 
25.08.1914), Ісечко Степан Гри-
горович (лейб-гвардії рядовий, 
поранений 05.09.1914), Ісичко 
Яків Кирилович (х. Ісички, 
ст. унтер-офіцер, поранений 
07.10.1914), Калюжний Іван 
(ст. унтер-офіцер, поране-
ний 09.10.1914), Кис Онуфрій 
(мол. унтер-офіцер, вбитий 
16.08.2014), Коп’як Яків (мол. 
унтер-офіцер), Кулик Федір 
(ст. унтер-офіцер, поранений 

07.10.2014), Логвиненко Юхим 
Григорович (рядовий, поране-
ний 14.08.1914), Малинський 
Іван (мол. унтер-офіцер, пора-
нений 10.10.1914), Непийпиво 
Іван (рядовий, поранений 
12.10.1914), Окопний Степан 
Данилович (ст. унтер-офіцер), 
Оверченко Василь Григорович 
(єфрейтор, вбитий 19.02.1915), 
Пробийголова Василь Андрі-
йович (рядовий, поранений 
18.08.1914), Тупкало Павло Іва-
нович (стрілець, поранений 
18–28.11.1914), Блошенко Василь 
Омелянович (ст. унтер-офіцер, 
поранений 04.10.1914), Бик 
Тихін Олексійович (рядовий, 
поранений 14.11.1914), Омель-
ченко Михайло, Деркач Семен 
Федорович (рядовий, вбитий 
29.05.1916), Головко Петро, 

Співак Василь, Мищенко Сте-
пан, Логвиненко Володимир (х. 
Коп’яки), Найдьонов Антон Пав-
лович (підпрапорщик), Щегуль-
ний Андрій Климович (рядовий, 
поранений 19.02.1915), Левін 
Зельман Зуселович (єфрейтор, 
поранений 15.12.1914), Голуб 
Яків Петрович (мол. унтер офі-
цер, пропав безвісти 17.03.1915), 
Оверченкр Ваиль Григорович 
(лейб-гвардії єфрейтор, вби-
тий 19.02.1915), Руденко Федот 
Макарович (рядовий, поранений 
24.04.1915), Сподарець Петро 
Карпович (рядовий, поранений 
09.03.1915), Лозебник Костян-
тин Андрійович (прапорщик), 
Ємець Антон Костянтинович 
(пропав безвісти 11.05.1915), 
Ярошенко Анісім Романович 
(рядовий, вбитий 17.09.1916), 

Герасименко Максим Семено-
вич (рядовий, пропав безвісти 
(09.07.1915), Педак Федір Федосі-
йович (мол. унтер-офіцер, вби-
тий 29.07.1916), Малиш Антон 
Павлович (рядовий, пропав 
безвісти 04.07.1915), Личко Федір 
Корнійович (рядовий, пропав 
безвісти (04.07.1915), Шарлай 
Василь Артемович (єфрейтор, 
поранений 11.09.1915), Ленчик 
Федір Васильович (пропав безві-
сти 18.06.1917).

Подібні відомості зна-
ходимо і по Демидівській 
волості: Бойко Іван (рядовий, 
поранений 28.08.1914), Вовк 
Михайло Іванович (гренадер, 
пропав безвісти 07.11.1914), 
Варв’янський Яків (рядовий, 
поранений. 25.08.1914), Гон-
тарь Федір (мол. унтер-офіцер, 

поранений 14.08.1914), Кузь-
менко Олександр Павлович 
(ст. унтер-офіцер, поранений 
13.08.1914), Литвин Іван (рядо-
вий, поранений 07.10.1914), 
Лобач Сергій (ряд, поранений 
14.081914), Марченко Кузьма 
Мусійович (ряд, поранений 
07.10.1914), Матяш Андрій Пав-
лович (рядовий, поранений 
07.10.1914), Михайленко Лука 
(ряд, поранений 09.10.1914), 
Наливайко Семен (ряд, пора-
нений 07.10.1914), Онанко 
Іван (рядовий, поранений 
07.10.1914), Педорченко Тро-
хим (рядовий, роздавлені ноги 
17.08.1914), Пушієнків (Пушен-
ков) Дмитро Потапович (рядо-
вий, поранений 19.10.1914), 
Скидан Кіндрат (рядовий, 
поранений 07.10.1914), Худолій 
Пилип (Філіп), рядовий, пора-
нений 09.10.1914, Шевченко 
Карпо Гордійович (єфрейтор, 
поранений 12.10.1914), Шкляр 
Андрій (рядовий, поранений 
14.08.1914), Яремченко Афанасій 
Олександрович (бомбардир, 
поранений 05.09.1914).

Твердохлебов Іван Дмитро-
вич з х. Кукобівка з 01.01.1916 
по 31.12.1916 знаходився на 
лікуванні в Гіївському шпи-
талі Харківського повітового 
комітету.

Відповідні дані в основному 
були взяті із сайту «Перша 
світова війна 1914–1918 рр.». 
Всього налічується 1326 доку-
ментів тільки по одній Реше-
тилівській волості.

Юрій КІСІЛЬ
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ЗНАЙ НАШИХ

Олександра ШОЛОМІЦЬКА:  
«Якщо навіть десятьох бійців 
зігріла завдяки лежакам,  
то вже на душі легше»
Без пафосу — так допомагає 

фронту переважна біль-
шість українців. Вони 

лишаються поза кадром, не 
потрапляють на світлини та 
у репортажі. Проте саме вони 
й тримають фронт. Без вихва-
лянь й не заради нагород. Не 
вважають себе героями. Просто 
печуть, ліплять і готують, шиють 
зручну білизну чи теплі лежаки, 
в’яжуть захисникам на передову 
вовняні шкарпетки. Аби хлоп-
цям та дівчатам, що за сотні 
кілометрів від рідної домівки 
у обмерзлих окопах боронять 
наш мирний світанок, стало 
трішки комфортніше. Щоб далеко 
від дому пиріжки та вареники 
з Решетилівки нагадали смак 
маминих страв, щоб шкарпетки 
зігріли ніжки й душу. Бо їх далека 
й незнайома жінка в’язала, намов-
ляючи на перемогу і вкладаючи 
у кожну петельку любов до чужих 
дітей, що за ці місяці війни стали 
нашими котиками. Без пафосу — 
так допомагає наша землячка 
Олександра Шоломіцька. І так 
само просить розповісти про цю 
допомогу — не стільки про себе, 
як про те, що звичайна людина 
може стати в нагоді захисни-
кам і захисницям без коштів на 
донати, проте з умілими руками 
і небайдужим серцем.

Дати друге 
життя старому 
пальто, а бійцеві 
на передовій — тепло

Пані Олександра шиє на пере-
дову теплі лежаки та подушки 
зі старого верхнього одягу. Ця 
ідея — дати друге життя ноше-
ним, проте теплим пальто та 
шубкам — витала у повітрі давно. 
Тим більше, що у господарстві 
мала чималий запас старень-
ких драпових пальто — рука 
не піднялася викинути все те 
добро, коли родиною переїз-
дили з Полтави до Решетилівки. 
Пальта зберігала не один рік 
з думкою «а раптом колись 
знадобляться». Коли почалося 
повномасштабне вторгнення, 
жінка взялася допомагати своїм 
знайомим майстриням  — 
професійним швачкам, що 
у Решетилівці зорганізувалися 
у цех з пошиття білизни та 
форми для військових. От їх пані 
Олександра вважає справжніми 
героїнями, бо в перші тижні 
війни ті працювали, не розгина-
ючись. Робота важка і вимагає 
неабиякого професіоналізму, 
особливо, якщо йдеться про 
справжній конвеєр та велике 
замовлення. Білизну потрібно 
було відшивати швидко, аби 

вдягнути поранених бійців, 
яких привозили до Полтави 
у шпиталь. «Я не професійна 
швачка, так, балуюся швацтвом. 
Та допомогти дівчатам хотіла, 
тож сказала, що буду їх годувати, 
вареники носитиму, — розпові-
дає жінка. — Бо дівчата зранку 
як приходили на роботу й цілий 
день не вставали від машинок». 
От зі знайомими майстринями 
й обговорювала, що б його зі 
стареньких пальт пошити. 
Можливо, устілки у взуття, 
аби бійцям було тепліше. Ті 
відповідали: «Та почекай, вже 
ж потепліло» — а за вікном 
і справді у права вступила весна, 
яку за війною більшість укра-
їнців майже й не помітили, бо 
на душі і в настроях застряг 
безкінечний лютий.

Коли на календарі замаячила 
осінь, а з нею прийшли й перші 
холоди, пані Олександра вже 
знала, що робити. Попорола 
свої ношені пальто, попрала — 
і на передову у вересні поїхали 
перші тепленькі лежаки та 
подушки для захисників.

Коли вимикають 
світло, виручає стара 
«Подолочка»

Олександра Шоломіцька 
не професійна швачка, за 
освітою — економіст з праці. 
Проте шити хотіла з дитинства 
і малою часто цупила мамину 
ручну машинку, аби за хатою 
влаштувати своє ательє мод 
для улюблених ляльок. Як сама 
говорить, хоч шиє й не профе-
сійно, проте руки правильно 
стоять. І зауважує, що щиро 
захоплюється тими жінками, 
хто технологію шиття освоїв 
досконало, на рівні професії. 
Свого часу в Полтаві Олександра 
мешкала в одному гуртожитку 
із дівчатами — швачками-кон-
структорами, ті навчили деяких 
секретів своєї професії, так що 
жінка із задоволенням обшиває 
всю свою родину. Був час, коли 
після переїзду до Решетилівки, 
шиттям і на життя заробляла. 
Та й тепер старенька ручна 
машинка «Подолочка» стає 
в нагоді. Їй вже більше 60 років, 
проте інструмент улюблений 
і добре строче попри поважний 
вік. Машинку пані Олександра 
ще 40 років тому перевезла на 
Полтавщину з Донбасу, звідки 
сама родом. Нині «Подолочка» 
виручає у випадку вимкнення 
світла, коли неможливо працю-
вати на дорогій сучасній техніці 
з оверлоком, що її свого часу пре-
зентували жінці куми. Знайомі 
швачки жартують, що Олександра 

зі своєю «Подолочкою» ніколи 
не розпрощається. Щоправда, 
при пошитті лежаків та подушок 
доводиться не лише машинкою 
працювати, а й чимало вручну 
шити, голкою. Тим більше що 
матеріал буває різний, проте 
пані Олександра рада всьому, що 
приносять люди — стареньким 
пальтам, шубам, теплим курт-
кам. Дещо доводиться пороти 
й прати ледь не на вулиці. Потім 
«запчастини» від стареньких 
пальто жінка зрівнює по боках, 
зшиває докупи і кроїть лежаки. Із 
дрібніших деталей, як от рукава, 
компонує подушки.

«Спочатку один лежак робила 
два дні, а коли вже руку набила, 
то за ранок — відразу чотири. 
Навик з’явився, вже я бачила, що 
й куди можна прилаштувати», — 
розповідає пані Олександра.

Про львівські 
піддупники 
і дизайнерські 
маскхалати

Олександра Шоломіцька — 
людина непублічна. Свою допо-
могу бійцям не вважає чимось 
героїчним чи унікальним. І на 
той пост, що його у Фейсбуку 
розмістив керівник Спілки вете-
ранів АТО Олег Мотузко про 
пошиті її руками лежаки пого-
дилася, аби земляки дізналися, 
що й отак можна допомогти 
фронту. Ну, й щоб відгукнулися 
ті мешканці громади, в кого 
вдома без діла лежить старий 
верхній одяг. Якщо привезете 
його до Спілки у Решетилівці, 
у вправних руках пані Олек-
сандри він стане теплими 
лежаками для бійців.

«Я ж не одна така, чимало 
жінок зараз шиє, — додає пані 
Олександра. — Моя знайома, 
коли дізналася, що шию для 
хлопців зі старих пальто, і собі 
вирішила долучитися. Знаю, що 
ще одній жінці у громаді також 
Спілка відвозила старі пальто 
на перешив. І це чудово, бо чим 
більше теплих речей поїде на 
передову, тим нашим захисни-
кам буде комфортніше». Жінка 
розповідає, що у соцмережах 
у різних групах, що об’єднують 
садівників, городників чи квіт-
никарів, зараз можна зустріти 
оголошення про збір сукна чи 
пошук матеріалів якраз для 
пошиву теплих лежаків або 
ж матеріалів для інших необ-
хідних для фронту речей. Отак 
познайомилася із однодумцями 
з інших регіонів. Посміхаючись 
розповідає, що на Львівщині 
отакі лежаки, як шиє вона, нази-
вають піддупниками. Фронту 

зараз допомагають всі небай-
дужі. Навіть гламурні дизайнери 
та блогери перекваліфікували 
свою діяльність під воєнні 
потреби. Для прикладу, доня 
пані Олександри у соцмережах 
стежить за модним столичним 
подружжям. До війни чоловік 
заробляв кошти блогерством, 
дружина майструвала дизайнер-
ські капелюшки. Нині вона шиє 
фліски та маскхалати на пере-
дову, він зібрані від переглядів 
донати витрачає на закупівлю 
тканини, звітує за витрачені 
кошти, ще й допомагає дружині 
до маскхалатів шити шапки.

«Коли робимо щось 
корисне для фронту 
й для перемоги, 
тоді й життя 
налагоджується»

Потреба у верхньому одязі для 
лежаків лишається актуальною. 
Адже зима ще довга. Старі шуби, 
пальто натуральні й синтетичні, 
куртки із синтепоном — усе йде 
в хід, що може отримати нове 
життя й подарувати хлопцям 
на передовій тепло, врятувати 
від холоду. «Коли наші повезли 
першу партію лежаків на пере-
дову, бійці ділилися вражен-
нями. Казали, якщо покласти 
на лежак каремат чи спальник, 
то ніби на перині спиш, — роз-
повідає пані Олександра. — Ми 
продовжуємо збирати пальта, бо 
зима ж ще тільки почалася. Ось 
днями з Авдіївського напрямку 
хлопці телефонували, з якими 
Олег Мотузка підтримує зв’я-
зок. У окопах та бліндажах самі 
піддони — більш нічого немає. 
Навіть клейонки, не говорячи 
про каремати чи спальники. 
Так що наші лежаки стануть 
у нагоді».

З іншого боку, війна підступна 
ще й тим, що все надбане бійці 
можуть втратити однієї миті, 
навіть без обстрілів позицій, по 
яких щодня прилітає. Напевно, 

що бачили у соцмережах відео, 
де військовий розповідає, 
як уночі неподалік позицій 
прорвало дамбу після дощів. 
І буквально за 30 секунд зато-
пило бліндажі. Бійцям довелося 
пірнати у крижану воду, аби 
врятувати зброю і хоч якісь речі. 
Олександра Шоломіцька наро-
дилася у Золотому, буквально 
за 30 кілометрів від Бахмуту. 
Зауважує, що добре пам’ятає 
бахмутські глиноземи і уявляє, 
як там на позиціях після дощів 
та відлиг. Тому й шиє лежаки 
із подушками, рада будь-якій 
допомозі від земляків із мате-
ріалами для пошиття. Після 
кличу, що його дав у соцмережах 
Олег Мотузко, у Спілку АТО 
принесли старе пальто та дві 
шуби, а з одного зі старостатів 
привезли відразу 20 пальт. Допо-
магають і знайомі та подруги, 
котрі самі теж для фронту як 
не вареники варять, так кру-
жки для бліндажів плетуть. 
Отак у Онищенках пані Ніна 
Мальцева організувала серед 
земляків збір старих пальто на 
лежаки. Тож якщо у вас вдома 
завалялися старенькі пальто 
чи інший верхній одяг, яким 
ви кутаєте консервацію чи де 
вусатий рудань влаштував собі 
котяче лігво, краще це добро 
передайте майстрині, аби воно 
зігріло хлопців на фронті.

Доки писала цей матеріал, 
пані Олександра вже відвезла 
до Спілки ветеранів АТО нову 
партію лежаків і забрала два 
мішки верхнього одягу, що 
його нанесли земляки. «Наші 
люди — найкращі! Біда нас лише 
гуртує ще більше, — зауважує 
пані Олександра. — Пораху-
вала, що вже із півсотні лежаків 
зшила і якщо навіть десятьох 
бійців зігріла, то вже на душі 
легше. Вони нас захищають, 
а ми повинні їх підтримати 
усім, чим можемо. Бо коли 
робимо щось корисне для 
фронту й для перемоги, тоді 
й життя налагоджується».

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

ЖИВНІСТЬ
 ■ Продам карасів на живця, 

5 грн/шт. у будь-який час. 
Решетилівка, вул. Академіка 
Павлова, 40.

 ■ Куплю теля на утримання, 
кнура на забій.  
Тел. 095-914-64-97

С/Г ПРОДУКЦІЯ
 ■ Продам сіно лугове 

з листочками, різнотрав’я, 
мішками в райцентрі.  
Тел. 095-828-64-56

 ■ Продам сіно в квадратних 
тюках, бур’яни кормові, 
або обміняю на кролицю 
парувального віку.  
Тел. 099-949-37-43

 ■ Продам горіхи якісні 25 кг. 
Тел. 095-561-31-81

РІЗНЕ
 ■ Продам автомобіль 

«Славута» 2007 р.в. інжектор, 
пробіг 78900 км, з ручн. 
керуванням. Тел.:  
098-023-23-60, 099-251-35-53

 ■ Продам автозапчастини 
для «Таврії»: заднє скло, нове 
з ел. підігрівом.  
Тел. 098-023-23-60

 ■ Продаю засклені віконні 
рами 255х160 (1 шт.), 85х110 
(2 шт.). Тел. 050-989-05-02

 ■ Продаю газовий котел КС-3, 
б/в. Тел. 050-989-05-02

 ■ Продаю зимові чобітки 
жіночі, нові. 1000 грн.  
Тел. 050-989-07-1000

 ■ Продаю швейну машину 
«Госшвеймашина» рад. 
вир-ва, з ножним приводом. 
Тел. 050-989-05-02

 ■ Куплю електродвигун 
(можна неробочий), редуктор. 
Тел. 098-389-76-99

 ■ Продам дрова дрібні 
порубані 2м3.  
Тел. 095-561-31-81

 ■ Виготовимо драбини із 
оцинкованої сталі (легкі) від 
2 до 4 м. Тел. 050-405-32-65

Як подбати про себе, якщо ви маєте серцево-судинні захворювання

Серцево-судинні захво-
рювання є основною 
причиною смерті в усьому 

світі. За оцінками Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, 
у 2019 році від серцево-судинних 
захворювань померло 17,9 млн 
людей, що становить 32% усіх 
смертей у світі. З цих смертей 
85% були спричинені інфарктом 
та інсультом.

Серцевий напад (або 
інфаркт) — блокування роботи 
серцевого м’яза внаслідок 
утворення кров’яного згустку 
(тромбу) в артерії, що живить 
його, або спазму. Коли приплив 
крові до серця припиняється, 
виникає інфаркт. Ділянка сер-
цевого м’яза, що живиться цією 
артерією, починає відмирати. 
Ступінь пошкодження серце-
вого м’яза залежить від розміру 
ділянки, що постачається заку-
пореною судиною, і часу, що 
минув між серцевим нападом 
і отриманням лікування.

Операцію з розширення 
кровоносних судин серця 
і відновлення в них кровотоку 
називають стентуванням. Що 
швидше людина з інфарктом 
отримає невідкладну допо-
могу, то меншими будуть 
пошкодження серця. Опти-
мальним є час до двох годин.

Як розпізнати 
інфаркт?

Іноді серцевий напад має 
різкі інтенсивні прояви. Але 
більшість із них проявляється 
повільно та супроводжується 
легким болем або диском-
фортом. Ось кілька ознак, 
які мають вас насторожити, 
оскільки можуть свідчити про 
серцевий напад:

Відчуття тиску, стискання, 
печіння або біль посередині 
грудної клітини. Такі відчуття 
не минають кілька хвилин 
поспіль або мають хвилепо-
дібний характер: минають 
і повертаються знову.

Біль або дискомфорт в одній 
або обох руках, спині, шиї, 
щелепах або животі.

Задишка з дискомфортом 
у грудях або без нього.

Відчуття панічного страху.
Раптова слабкість.

Холодний піт, нудота або 
запаморочення.

У разі, якщо ви підозрюєте 
у себе інфаркт, негайно звер-
ніться по медичну допомогу. 
Про те, як отримати допомогу 
в разі інфаркту під час воєн-
ного стану, читайте у нашій 
публікації.

8 правил для 
здорового серця

Нещодавно Американська 
асоціація серця (АНА) опри-
люднила оновлений чеклист 
чинників, що впливають на 
здоров’я серцево-судинної 
системи, до якого включено 
такий фактор, як здоровий сон. 
Раніше до створеного в 2010 
році переліку входили сім пунк-
тів: вплив нікотину, фізична 
активність, особливості харчу-
вання, вага тіла, рівень глюкози 
та холестерину в крові, а також 
показники артеріального тиску. 
Розгляньмо кожен із них:

Відмова від куріння, в тому 
числі й уникання статусу 
пасивного курця. Куріння 
шкодить здоров’ю як курця, так 
і навколишніх. Якщо раніше 
Американська асоціація серця 
акцентувала увагу на шкоді 
звичайних цигарок, то тепер 
до списку небажаних для сер-
цево-судинної системи впливів 
додали електронні пристрої 
для куріння і вейпінгу. 

Достатня кількість здоро-
вого сну. Дорослі, які сплять 
менш як сім годин щоночі, 
мають вищий ризик розвитку 
захворювань серцево-судинної 
системи, зокрема інфаркту та 
інсульту. Під час здорового сну 

артеріальний тиск знижується/
внормовується, тож проблеми 
зі сном означають, що тиск 
може залишатись підвищеним 
протягом більш тривалого 
часу. Ідеальна тривалість сну 
становить 7—9 годин на добу. 

Повноцінне здорове харчу-
вання. Раціональне та збалан-
соване харчування передбачає 
споживання фруктів, овочів, 
горіхів і бобових, цільнозер-
нових продуктів, нежирних 
молочних продуктів і низьке 
споживання натрію, червоного 
м’яса, відмову від обробленого 
м’яса (наприклад, ковбас), 
солодких та алкогольних 
напоїв. 

Здорова вага. Люди, чий 
індекс маси тіла (ІМТ) пере-
буває в межах 18,5—24,9 мають 
здоровіше серце і судини. ІМТ 
дорослої людини (старше 18 
років) розраховують, розділя-
ючи масу тіла (у кілограмах) 
на квадрат росту (у метрах 
квадратних). Наприклад, 
індекс маси тіла людини, яка 
важить 60 кг і має зріст 170 
см становить 20,76: ІМТ = 60 / 
(1,7х1,7) = 20,76.

Здоровий рівень ліпідів 
крові (холестерину та триглі-
церидів). Якщо нераціонально 
споживати продукти харчу-
вання з високим вмістом 
насичених жирів (вершкове 
масло, жирні сорти червоного 
м’яса, сосиски, шинка, твер-
дий сир тощо), то це може 
стати одним із факторів під-
вищення рівня холестерину 
в крові, особливо якщо неко-
рисне харчування поєднується 
з постійним стресом. Тому 
варто зменшити споживання 
таких продуктів. Надавайте 

перевагу нежирному м’ясу 
(птиця, кролик) та продуктам 
із низьким вмістом жирів (але 
не знежиреним!). Обов’язково 
споживайте достатню кіль-
кість овочів та фруктів. Також 
намагайтеся відмовитися від 
їжі, багатої на шкідливі тран-
сжири (фаст-фуд, маргарин, 
кондитерські креми). 

Нормальний рівень глю-
кози в крові. Дорослі люди 
з діабетом мають ризик роз-
витку інфаркту та інсульту 
у 2—3 вищий за інших. Для збе-
реження здоров’я відмовтеся 
від продуктів, що містять 
доданий цукор (солодкі напої, 
випічка та інші кондитерські 
вироби). Природні джерела 
цукру (фрукти, мед) варто 
вживати контрольовано.

Підтримання активного 
способу життя. Рівень фізичної 
активності вимірюють загаль-
ною кількістю хвилин помір-
ної або інтенсивної фізичної 
активності на тиждень. Опти-
мальним рівнем є 150 хвилин 
(або більше) помірної фізичної 
активності або 75 хвилин інтен-
сивної фізичної активності на 
тиждень.  Якщо у вас мало-
рухомий спосіб життя, нама-
гайтеся додати щонайменше 
годину фізичних активностей 
на день. Почніть із прогулянок 
на свіжому повітрі, ранкової 
зарядки, відмовтеся від ліфта, 
натомість підіймайтеся на свій 
поверх сходами.

Вимірювання артеріального 
тиску. Оптимальним артеріаль-
ним тиском вважають показник 
120/80 мм рт. ст. Гіпертонія має 
позначки, що перевищують 
139 мм рт. ст. (систолічний) 
та 89 мм рт.ст. (діастолічний 
тиск).Щоби кров’яний тиск був 
у нормі, потрібно слідкувати за 
вагою, споживати менше солі 
(не більше 5 г на добу для дорос-
лої людини) і дотримуватися 
активного способу життя.

Стежте за дотриманням 
цих простих восьми правил 
у повсякденному житті. Це 
допоможе вам знизити наван-
таження на серцево-судинну 
систему. Бережіть своє серце — 
адже воно працює щосекунди 
і часто йому дуже потрібна 
наша допомога. 
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ПОРАДИ

СТРАВА ТИЖНЯ

Качка з апельсинами
Інгредієнти: 1  качка, 

1  апельсин, розділити на 
сегменти

Для натирання: цедра 
1-го апельсину, подрібнити; 
1 ч.л.  цукру, 1,5 ч.л.  солі, 
1 ч.л. меленого чорного перцю

Для соусу: 3 ст.л. цукру, 
3 ст.л. червоного винного оцту, 
200 мл курячого або качиного 
бульйону, 150 мл червоного 
солодкого вина, 50 мл апель-
синового лікеру або коньяку, 
2 ч.л. крохмалю, 2 ст.л. води, 
2 апельсина, поділити на 
сегменти.

Спочатку лайфхак, як 
сегментувати апельсин. 
З цілого фрукта ножем зрі-
зати шкірку, аж до м’якоті, 
зрізаючи білу плівку. Далі по 
колу вирізати сегменти, тобто 
дольки. Теж без плівок. Сік, 
що утворився під час сегмен-
тування апельсинів збережіть 
для майбутнього соусу.

В невеликій посудині змі-
шати всі інгредієнти для нати-
рання. Натерти качку з усіх 
сторін отриманою сумішшю. 
Викласти качку грудками 
вниз в жаротривкий посуд 
з кришкою. Гусятниця для 
такого запікання краще всього 
підходить. Накрити кришкою 
посуд (або ж завернути фоль-
гою, якщо посуду з кришкою 
нема) та поставити в холодне 
місце на ніч. (Якщо вже дуже 
поспішаєте, можна почати 
пекти птицю відразу ж після 
натирання і розігрівання 
духовки).

В день приготування, за 
1 годину, внести качку до 
кухні, щоб птиця набула 
кімнатної температури. 
Духовку розігріти до 160 °С. 
Вставити качку не відкрива-
ючи до розігрітої духовки. 
Пекти до готовності, пере-
вертаючи птицю кожні 30 
хвилин, 1,5 — 2 години, поки 
м’ясо не зм’якне. Дістати 
качку з духовки. Перекласти 
птицю на чисте жаротривке 
блюдо, бажано з решіткою, 
і залишити на 30 хвилин 
відпочивати.

Тим часом приготувати 
соус. В посуд, де пеклась качка, 
влити вино, лікер, оцет, сік, 
що залишився після сегмен-
тування апельсинів, цукор та 
бульйон. Вварити вдвічі на 
середньому вогні, зішкріба-
ючи з дна все, що приклеїлось 
під час випікання. Додати 
сегменти 2-х апельсин та кро-
хмаль змішаний з невеликою 
кількістю води. Довести до 
кипіння і зняти з вогню. Спро-
бувати на смак і приправити 
сіллю або цукром, при необ-
хідності Відставити в сторону.

Духовку розігріти до 230°С. 
І знову вставити качку до 
розігрітої духовки. Добре 
підрум’янити птицю, хви-
лин 15–18, дістати з духовки 
та подавати з соусом, який 
можна підігріти в разі 
потреби. При подачі, обкласти 
качку свіжими сегментами 
апельсину.

Готуємо дім до різдвяних 
та новорічних свят
Цього року українців 

прагнуть з усіх сил поз-
бавити різдвяних див та 

новорічних подарунків. І прагне 
це зробити не казковий Грінч із 
дитячої книжки Доктора Сьюз, 
а цілком реальні люди — наші 
північно-східні сусіди. Проте 
попри війну ми зберігаємо віру 
в дива і в силу мрій. І свято 
також влаштовуватимемо, якщо 
й без головної сяючої ялинки 
на площі, проте душевні 
й затишні домашні посиденьки 
за святковим столом. Якщо 
й без світла, то з святковими 
гірляндами на батарейках, 
ароматичними свічками, під 
теплими пледами, обійма-
ючи найрідніших і дякуючи 
найсміливішим, що боронять 
нас на фронті і дають можли-
вість загадати біля новорічної 
ялинки одне-єдине бажання 
всією країною — якнайшвидшої 
нашої Перемоги!

Встановлювати вдома 
ялинку чи ні — то вже ваше 
персональне рішення. Проте 
якщо вирішили не зраджувати 
давній родинній традиції чи 
не дати рашистським грінчам 
позбавити вашу малечу Різдва, 
ось декілька порад, де краще 
поставити святкове дерево і як 
його прикрасити.

Куди 
поставити ялинку

Спочатку треба визначитися 
з місцем, в якому стоятиме 
дерево. Якщо приміщення 
велике — вічнозелену красуню 
можна розташувати в центрі; 
якщо місця, навпаки, не виста-
чає — поставте її в кутку кім-
нати. Для вибору найкращого 
місця нам знадобиться східна 
техніка фен-шуй.

Як розмістити ялинку за фен-
шуєм? Тут все залежить від 
ваших намірів. Якщо ви хотіли 
б багато подорожувати наступ-

ного року, а також знайти вірних 
друзів та приємні знайомства, 
ідеальним варіантом для роз-
ташування святкового дерева 
стане північно-східна сторона 
кімнати. Якщо ваша ціль — 
знайти кохання або покращити 
свої стосунки, то ставте ялинку 
в південно-західний куток. 
Бажаєте покращити фінансову 
ситуацію в сім’ї — сміливо оби-
райте південно-східну стіну; 
якщо потрібне взаєморозуміння 
в родині — розташуйте ялинку 
в східній стороні. А от якщо 
головною ціллю є здоров’я — 
слід обрати центр кімнати.

Зверніть увагу на те, що 
дерево має бути трохи вищим 
за середнє, а його верхівка не 
має торкатися стелі.

Кольори та стиль 
для декору

Цьогоріч ялинку можна 
прикрашати в золотистих, 
блакитних або чорних від-
тінках, бо символом Нового 
2023 року є Чорний Кролик. 
Білий та синій кольори також 
можуть допомогти вам покли-
кати удачу в новому році. 
Якщо ви не любите яскравих 
кольорів, то можете вико-
ристати прикраси кольору 
шампань.

Декорувати ялинку можна 
в різних стилях. Це може 
бути ретро — варто лише дістати 
старі іграшки, що залишилися 
у батьків та бабусь із дідусями.

Стиль кантрі. Для нього 
підійдуть хенд-мейд іграшки та 
сніжинки, власноруч зроблене 
імбирне печиво, навіть ваші 
старі фотографії, конверти — 
все, до чого ви могли докласти 
руку та що серцю миле, щоби 
ви могли почуватися затишно.

Екостиль. Якщо вам подоба-
ються прикраси натурального 
походження, то цей стиль 
для вас. Прикрасами можуть 

слугувати палички кориці або 
ванілі, засушені кільця апель-
синів чи інших цитрусових, 
справжні шишки, жолуді чи 
каштани, дерев’яні іграшки. 
До речі, прикрасивши таким 
чином свою ялинку, можна 
не боятися, що ваш кіт щось 
зламає, як це може статися зі 
звичними новорічними куль-
ками та іншими скляними 
прикрасами.

Звісно, можна прикрасити 
ялинку й просто так, як усі 
звикли  — з безліччю бли-
скучого дощику та мішури, 
скляних кульок.

Проте сильно переванта-
жувати дерево іграшками не 
рекомендується. Інакше й без 
кота у домі ялинка може гри-
мнути на підлогу.

Малюємо 
візерунки на вікнах 
замість морозу

А ще до свят разом із дітла-
хами можна прикрасити вікна та 
підвіконня у помешканнях. І тут 
варто не стримувати політ фан-
тазії та методи оздоблення. У хід 
можуть піти набори зі штучним 
снігом або ж скористатися крей-
дяним маркером. Ним зручно 
малювати, а найголовніше — 
його дуже просто стерти вологою 
серветкою, тож можна не боятися 
помилитися. Маркером можна 

намалювати морозні візерунки 
(або все, що заманеться), чи 
використати трафарети, обма-
льовуючи їх на вікні. Замість 
маркера можна використати 
зубний порошок, чотири столові 
ложки якого потрібно розвести 
у невеликій кількості води (щоб 
маса не була сильно рідкою).

Вирізані прикраси. Один із 
найменш затратних спосо-
бів — просто вирізати прикраси 
з паперу та прикріпити їх до 
вікна скотчем. Краще вико-
ристовувати папір декількох 
яскравих кольорів, щоб декор 
виглядав цікавіше. Для таких 
прикрас можна обрати кольори 
2023 року Чорного кролика: 
чорний, молочний, золотий 
та попелястий.

Сніжинки. Не забувайте про 
найуніверсальніші прикраси 
до Нового року — сніжинки. 
Їх можна як намалювати на 
склі, так і просто приклеїти до 
вікон паперовий варіант. Проте 
можна зробити сніжинки об’єм-
ними та розвісити на верхній 
частині вікна.

Наклейки. Ще один швидкий 
вид прикрас до Різдва та Нового 
року — спеціальні наліпки. Треба 
зважати на те, що стерти їх буде 
дещо складніше, ніж штучний 
сніг та крейдяний маркер.

Гірлянда. Її можна як про-
сто розвісити за периметром 
вікна, так і розташувати у формі 
якогось предмету. Найпопуляр-
ніший дизайн — ялинка. Вона 
дуже просто робиться, адже 
немає складних елементів та 
форм. Розпочати потрібно знизу, 
закріплюючи гірлянду скотчем, 
роблячи трикутні гілочки: знизу 
вони мають бути ширші, до 
верху ширина має йти на спад.

Крім того, можна зобразити 
сніговика: зробити три кола — 
від меншого до більшого; додати 
якісь деталі за бажанням. Пам’я-
таємо, що цього року з міркувань 
енергоощадності обираємо 
гірлянди, що працюють не від 
мережі, а на батарейках.

Для повноти картини можна 
прикрасити підвіконня. Якщо 
для декору вікна ви не вико-
ристовували гірлянду, можна 
розкласти її на підвіконні. Або 
поставити свічки у гарних тема-
тичних свічниках. Якщо таких 
у наявності немає, то можна 
зробити їх самостійно. Достат-
ньо взяти гарну скляну баночку 
та розмалювати її вітражними 
фарбами в новорічному стилі.

Поставити всередину 
свічку — гарний декор готовий!

Настя ТОПОЛЯ
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КАЛЕЙДОСКОП
РешетилівщинаUA

Гороскоп
на тиждень

(26.12 — 1.01)

a
Овен. Представникам цього знака дове-
деться проявити рішучість і сміливість, 
щоб успішно завершити навіть найризи-

кованіші справи. Гороскоп на тиждень радить 
використовувати своє вміння залучати на 
свою сторону людей, щоб виконати завдання. 

b
Телець. Новий тиждень почнеться 
з вирішення робочих завдань, дове-
деться проявити стійкість і зберегти 

спокій, виконуючи свою роботу. Тельцям 
радять не вступати в конфлікти на роботі 
і дотримуватися правил.

c
Близнюки. Представникам цього 
знаку тиждень готує приємні і не дуже 
сюрпризи. Заглибленість в роботу 

допоможе зберегти спокій в найскладніші 
моменти. Особливу увагу потрібно приділити 
підтримці близьких і їх порадам.

d
Рак. Гороскоп на тиждень радить 
поменше говорити, не відволікатися 
на дрібниці, щоб отримати бажа-

ний результат. Також варто проявити себе 
з кращого боку, щоб отримати бажану роботу.

e
Лев. Представникам цього знака 
потрібно буде знизити ділову актив-
ність. Однак перед вашим напором 

всі обмеження будуть незначними. Поїздки 
і нові контакти будуть вдалими і дадуть 
очікуваний результат. 

f
Діва. На прийдешньому тижні дове-
деться тримати свої плани в секреті, 
щоб все реалізувалося так, як це заду-

мано. Варто рівномірно розподіляти роботу 
і відпочинок, щоб зберегти енергію до кінця 
тижня. Інакше робота забере всі сили.

g
Терези. Тиждень принесе під-
водні камені, про які ви навіть не 
підозрювали. Потрібно зупинитися 

і обміркувати дії на випадок форс-мажорів. Не 
варто покладатися тільки на себе. Допомога 
прийде від колег і близьких людей. 

h
Скорпіон. Представникам цього знака 
доведеться доводити, на що вони 
здатні. Також з’являться люди-прово-

катори. Вони будуть намагатися влаштувати 
суперечки і сварки, інтриги. Не потрібно 
вступати в такі відносини.

i
Стрілець. Справи йтимуть від-
мінно у всіх сферах. Нові знайомства 
і активне спілкування з друзями 

і колегами також принесуть свої плоди. 
Якщо ви хочете заробити, то можна сміливо 
брати додаткові завдання.

j
Козеріг. Ви зможете постати 
у вигідному світлі, проявити свої ділові 
якості. Це сприятливо відіб’ється на 

кар’єрі. Уміння мріяти і втілювати свої мрії 
в життя дозволять впоратися з труднощами, 
без яких не обійдеться цей тиждень.

k
Водолій. Представникам цього знака 
доведеться докласти зусиль, щоб утри-
мати ситуацію в руках. Причиною 

неприємностей буде ваша емоційність. Треба 
спокійно реагувати на обставини і сюрпризи. 

l
Риби. Зірки пророкують складності, 
які ви легко подолаєте за допомогою 
вашого вміння тверезо мислити 

і передбачати неприємності. У спілкуванні 
з начальством і колегами потрібно проявити 
ввічливість і субординацію.
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Відповіді

з №50

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
— В тебе є такий чоловік, 

що тільки він торкнеться 
до тебе, і одразу мурашки 
по спині бігають?

— Ага, мій стоматолог.
***

Сьогодні в автобусі 
навпроти мене сидів хло-
пець. То піднімав очі на 
мене то опускав... Приємно 
було, поки не побачила, 

яку книжку він читає «Як 
розпізнати відьму».

***
— Ну, як ти так можеш 

вибішувати людей?
— Як, як... досвід, стаж, 

кваліфікація.
***

— У тебе бувають 
напади ліні?

— Ні. У мене трапляються 

напади працелюбності, 
а лінь  — це мій звичай-
ний стан.

***
Оголошення: На зимовий 

період шукаю кароокого 
молодого чоловіка, спор-
тивної статури, бажано не 
нижче 180 см, з шикарним 
торсом для прибирання 
снігу в дворі.

***
Як же мені подобається 

це впевнене чоловіче: 
«Я так сказав!» Викону-
вати, звичайно, ніхто не 
збирається, але здригаєшся 
цілком щиро, від захвату 
і його сміливості.

***
— Як файно, що сьогодні 

п’ятниця, можна випити, 
розслабитись.

— Галю, сьогодні 
вівторок.

— Нічого не знаю... я вже 
настроїлася.

***
— А покохав я тебе за 

твою кулінарну стрічку 

у ФБ... у тебе там такі вишу-
кані страви!

— Не говори багато, 
їж Мівіну!

***
Японський метод поз-

бавитись від непотрібних 
речей: береш річ і якщо 
вона тебе не тішить, то 
викидаєш її. Так ти можеш 
позбутись баняків, пральної 
машини, ваг, дзеркала і ще 
багато чого.

***
— Галя, привіт! Попра-

вилась чи шо?
— Я не поправилась, 

а утеплилась. І попрошу 
не плутати.

***
— Дівчино, а скільки 

вам років?
— «Ведмедиків Гаммі» 

дивився?
— Ні, а хто це?
— А от я дивилася.

***
З таким інтернетом мій 

телефон найкраще виконує 
функцію «ліхтарик».

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