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У СІЛЬСЬКИХ ГРОМАДАХ 
ВІДБУЛИСЯ БЛАГОДІЙНІ ЗАХОДИ

2023-ий: Рік нових сподівань і віри в Перемогу!
Новий рік — час для нових 

задумів, планів та мрій. 
Плин часу, поступ ідей 

не під силу зупинити навіть 
ворогу та війні. Ось і наше 
видання у Новий 2023 рік вхо-
дить у оновленому вигляді. 

Замість друкованого видання 
постає цифровий варіант «Реше-
тилівщини.UA», тож відтепер ми 
зустрічатимемося з вами не на 
друкованих шпальтах, а на сто-
рінці електронного сайту. Циф-
ровий варіант не обмежений 

кількістю шпальт, тож диджи-
тал-варіант видання — це ще 
більше актуальних новин із 
життя громади, області, країни 
та світу, більше розповідей про 
цікавих людей, які живуть поруч 
із нами, актуальних інтерв’ю.

Ну, а в останньому паперо-
вому номері «Решетилівщини» 
на 6-ій сторінці ми підсумову-
ємо грудень і 2022-ий воєнний 
рік, яким він був для країни 
і для Полтавщини. Намагає-
мося зазирнути у 2023-ій, яким 

його бачать астрологи у своїх 
прогнозах і щиро сподіваємося, 
що обов’язково здійсняться 
найсміливіші і найкращі для 
нас прогнози. А вони — про 
Перемогу і про мир для нашої 
країни!
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Учні аграрного ліцею виготовили 
святкове печиво для захисників

У ці передноворічні дні 
Решетилівський професійний 
аграрний ліцеї імені І. Г. Боро-
венського передав смачні 
вітання військовим на фронт.

Під час виробничого нав-
чання майбутні пекарі та конди-
тери під керівництвом майстрів 
приготували святкове печиво 
та іншу солодку випічку. Смако-
лики прикрасили побажаннями 
миру і вдячністю за наш захист 
аби в ці святкові дні подарувати 
захисникам України частинку 

домашнього тепла. Гостинці 
від аграрного ліцею передали 
до місцевої спілки ветеранів 
АТО, які разом з волонтерами, 
вже доставили їх на фронт 
разом з іншою гуманітарною 
допомогою від земляків.

Захисники в свою чергу 
вже надіслали фотозвіт, 
у якому щиро дякують учням 
та всім працівникам ліцею за 
смаколики.

Юлія ГРІНЧЕНКО

У Решетилівці попрощалися із 
загиблим військовослужбовцем

У війні з окупантами загинув 
захисник з Решетилівщини, 
військовослужбовець ЗСУ 
Роман Булгаков.

Це гірка і непоправна втрата 
для Решетилівської громади 
та всього українського народу.

Роман Булгаков народився 
17 жовтня 1988 року, проживав 
у Решетилівці. Він виконував 
свій громадянський обов’язок, 
захищаючи Україну на посаді 
навідника.

З а г и н у в  в і й с ь ко в и й 
15 грудня 2022 року в наслідок 

артилерійського обстрілу 
в районі населеного пункту 
Білогорівка Сєвєродонецького 
району, Луганської області.

22-го грудня в Решетилівці 
полеглого Героя зустрічали на 
колінах.

Поховали Романа Булгакова 
на кладовищі у Решетилівці 
поблизу з домом.

Вічна пам’ять і доземний 
уклін Герою! Спомин про нього 
житиме завжди!

Юлія ГРІНЧЕНКО

За минулий тиждень у Решетилівській громаді 
виявили чотири нові випадки COVID-19

За інформацією Полтав-
ського обласного центру конт-
ролю і профілактики хвороб 
МОЗ України, від початку 
карантину на Полтавщині 
діагностовано 219 049 випадки 
захворювання на COVID-19. За 
минулий тиждень зареєстро-
вано 327 нових випадків коро-
навірусної інфекції. Одужали 
213 929 жителі області, нових 
за тиждень  — 467. Продов-
жують лікування 625 хворих. 
У Решетилівській громаді за 
минулий тиждень зафіксували 
три випадки зараження коро-
новірусною хворобою.

Враховуючи те, що коро-
навірус шириться регіоном, 
важливо вакцинуватися, щоб 
мінімізувати навантаження 
на медиків через ковід. 

Загалом в області працюють 
понад сто пунктів щеплення 
при амбулаторіях і центрах 
ПМСД. Решетилівський 
Центр ПМСД проводить 
постійну вакцинацію для 
всіх бажаючих. Попередній 
запис на щеплення через 
сімейних лікарів — обов’яз-
ковий. Нагадаємо, що 
вакцинуватися можуть всі 
громадяни, незалежно від їх 
укладених декларацій, та від 
території, де були укладені 
ці декларацій.

Михайло ЧУБ

На співфінансування ремонту доріг 
Решетилівська громада виділила 
майже три мільйони гривень

Традиційно наприкінці року 
Агентство місцевих доріг Пол-
тавської області оприлюднило 
список громад, які цьогоріч 
співфінансували ремонт та 
утримання місцевих автошля-
хів. Незважаючи на важкий рік 
в країні Агентству місцевих 
доріг вдалось зберегти контро-
льованою ситуацію із станом 
місцевих автодоріг, а в деяких 
випадках — значно покращити, 
це стало можливо завдяки плід-
ній співпраці з територіальними 
громадами області.

Загалом, наша громада виді-
лила 2 726 млн грн на ремонт та 
утримання доріг. Починаючи 
із 2018 року Решетилівщина 

активно співпрацює із Агент-
ством місцевих доріг, завдяки 
залученим коштам нашій гро-
маді вдалося відремонтувати 
проблемні дороги між населе-
ними пунктами громади.

Агентство вдячне усім 
громадам, які долучилися 
до співпраці з розбудови та 
покращення автомобільних 
доріг місцевого значення. Усі 
роботи проводилися у тісній 
співпраці з керівництвом 
громад, а саме: спільне пла-
нування, визначення місць 
ремонту та орієнтовної 
потреби у фінансуванні.

Віта ШАФОРОСТ

У громаді проводять збір коштів 
на придбання обладнання для нашого 
земляка-військовослужбовця

Нещодавно до решетилів-
ських волонтерів звернувся 
за допомогою наш земляк 
Андрій Скрипник. Сам чоловік 
із Покровського, а нині про-
ходить службу в 13 Окремому 
Стрілецькому Батальйоні 
Полтава. 27 лютого чоловік 
добровольцем пішов захи-
щати рідну Батьківщину. 
Перебував на Харківщині, 
а зараз боронить землю 
від ворогів на Донеччині. 
Для того щоб виконувати 
завдання, Андрію необхідне 
професійне обладнання.

Решетилівські волонтери 
відкрили збір коштів для 

земляка. Потрібна сума  — 
понад 36 тисяч гривень. Кожен 
із нас може долучитися до 
збору та «задонатити». Банків-
ська картка для збору коштів 
незмінна — 4441 1144 5667 6665.

Також волотери повідом-
ляють, що попередні збори 
коштів для військових уже 
закриті. Обладнання та при-
лади нічного бачення наші 
земляки-військовослужбовці 
отримали.

«Інформую, що збір на 
тепловізор для Віталія Біло-
коня закритий. Від моменту 
оновлення публікації надійшло 
18 590 грн. Окрема вдячність 

працівникам апарату Реше-
тилівської міської ради, які 
передали 10 000 грн на під-
тримку захисника. Тепловізор 
передали друзям Віталія, які 
найближчим часом все від-
правлять. Крім того, отримали 
фото від Пирога Олександра — 
тепловізор та рація уже в нього. 
Він всім щиро дякує за допо-
могу та підтримку, обіймає 
кожного. Тримаємось разом. 
Нехай Господь Бог та Ангел 
Охоронець оберігає наших 
захисників», — зазначає волон-
тер Андрій Горобець.

Віктор БІЛОКІНЬ

 

 

 
 

Під час благодійного передноворічного 
інтерактиву на радіо ReLIFE FM зібрали 
кошти для ЗСУ

В рамках благодійного перед-
новорічного конкурсу «ДЯКУЄМО 
ЗСУ — Заради Сильної України», 
що проходив на місцевій радіос-
танції ReLIFE FM, визначили пере-
можців. Традиційно за донати 
для захисників України орга-
нізатори розіграли 5 призових 
лотів. Загалом вдалося зібрати 
близько 8 тисяч гривень.

Таким чином щасливчики, 
які підтримали ЗСУ, отримали 
ялинку від ПП Захарченко, 
теплий набір (дитячу шапку, 
снуд та шаль) від магазину дитя-
чого одягу «Vse.sweet» та магазину 
«Butique Mari», набір мусових 
тістечок та торт від кондитера 
Валентини Оверченко, 8-кіло-
грамовий ящик мандаринів 
від магазинів «Гастрономчик» 
та «Світанок», а також Power 
Bank «Gelius» на 20000 mAh від 
магазину побутової техніки «F5».

Юлія ГРІНЧЕНКО
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Коротко про головне
У новорічну ніч 
комендантську 
годину 
не скасовуватимуть

31 грудня комендантська 
година триватиме з 23:00 
до 05:00.

У Полтавській області 
поліція перевірятиме та 
затримуватиме порушників 
і в новорічну ніч також.

Плюс до того, забороня-
ється використання та про-
даж піротехніки.

Депутати ухвалили 
бюджет області

3 млрд 620 млн грн  — 
заплановані доходи бюджету 
Полтавської обласної ради.
Такий проект бюджету на 
2023 рік підтримали на засі-
данні бюджетної комісії та під 
час сесії облради. Основною 
складовою частиною дохо-
дів будуть надходження від 
податку на доходи фізичних 
осіб — 56%.

Бюджет розвитку запла-
нований в обсязі 466 млн 
грн. Ці кошти підуть на капі-
тальні ремонти, будівництво 
і реконструкцію обласних 
комунальних закладів.

«Попереду складний рік. 
Ми чітко усвідомлюємо, що 
на нас покладена відповідаль-
ність — підтримка ЗСУ, наших 
громад і всіх людей, котрі 
врятувалися від війни в нашій 
області, складна ситуація із 
роботою критичної інфра-
структури через обстріли 
окупантів», — зазначив голова 
облради Олександр Біленький.

Затвердили обласну 
програму підтримки 
переселенців

На Полтавщині затвердили 
Комплексну програму під-
тримки внутрішньо перемі-
щених осіб на 2023–2024 роки. 
Вона стосується житлових 
питань і зайнятості пере-
селенців, а також охоплює 
соціальний напрям. Такої 
програми поки що немає 
в жодній іншій області.

Країною року 
за версією 
The Economist 
стала Україна

«Нашою країною року на 
2022 рік може бути лише Укра-
їна. За героїзм свого народу та 
за протистояння агресору», — 
написали журналісти.

Та додали, що зазвичай 
вибір їм дається складно, 
але цього року він «був 
очевидним».

У обленерго ввели 
додаткові телефони 
для комунікації 
з абонентами

У «Полтаваобленерго» 
ввели 28 додаткових теле-
фонів у всіх об’єднаних філіях 
та дільницях Товариства. Це 
зроблено для своєчасного 
інформування спожива-
чів, зважаючи на обмежені 
потужності, які наявні у НЕК 
«Укренерго».

За вказаними номерами 
можна дізнатися про всі види 
відключень, у тому числі їх 
причини та тривалість — лінія 
працює з 8.00 до 20.00 щодня 
з понеділка по п’ятницю.

Номер Решетилівської 
дільниці  — 066-85-00-258. 
Також збільшили кількість 
операторів кол-центру, який 
працює цілодобово, без вихід-
них. Зателефонувати можна 
за номерами: 097-202-02-07, 
050-305-99-10, 093-170-25-33, 
(0532) 510-910.

Діють нові правила 
зняття готівки 
у банкоматах

За рішенням регулятора, 
в українських банках ска-
совано будь-яку комісію на 
зняття готівки у банкоматах, 
а дозволений обсяг зняття 
коштів — однаковий в усіх 
установах. Українці зможуть 
знімати готівку у будь-якому 
банкоматі на території країни 
без комісії за лімітом у 10–20 
тисяч гривень.

Набув чинності 
закон про відпустки 
військовим під час 
воєнного стану

В особливий період під час 
дії воєнного стану військовим 
можуть надаватися частина 
щорічної основної відпустки, 
а також відпустка за сімей-
ними обставинами та з інших 
поважних причин зі збере-
женням грошового забезпе-
чення. Кожна із зазначених 
відпусток може тривати не 
більш як 10 календарних днів 
без урахування часу, необ-
хідного для проїзду в межах 
України до місця проведення 
відпустки та назад, але не 
більше двох діб в один кінець.

При цьому частина щоріч-
ної основної відпустки може 
бути надана один раз упро-
довж календарного року за 
умови одночасної відсутно-
сті не більше 30% загальної 
чисельності військовослуж-
бовців певної категорії від-
повідного підрозділу.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Депутати прийняли бюджет 
Решетилівської громади на 2023 рік

Минулого тижня відбулося 
останнє у 2022 році пле-
нарне засідання депутатів 
Решетилівської міської ради 
8 скликання. Під час роботи 
сесії ухвали бюджет громади 
на 2023 рік.

Як пояснила Решети-
лівський міський голова 
Оксана Дядюнова, бюджет 
у наступному році вдалося 
збалансувати тільки завдяки 
залученню додаткових над-
ходжень. 60% витрат всього 
бюджету займає галузь освіти, 
а це майже 162 мільйони 
гривень, соціальні виплати, 
виплати військовим, медичне 
обслуговування, пільгові 
медикаменти та всі захи-
щені статті витрат враховані 
в бюджет у повному обсязі. 
Так основні видатки бюджету 
Решетилівської громади на 

2023 рік заплановано в такому 
розмірі:

Освіта — 161,7 млн грн
Культура і мистецтво  — 

19 млн грн
ЖКГ — 15,4 млн грн
Соціальний захист та 

соціальне забезпечення  — 
14,9 млн грн

Економічна діяльність — 
13,6 млн грн

Охорона здоров’я  — 
5,1 млн грн

Фізична культура і спорт — 
3,4 млн грн.

Загальні доходи бюджету 
Решетилівської міської тери-
торіальної громади на 2023 
рік встановлені в розмірі 286 
мільйонів 519 тисяч 300 гри-
вень. Основним джерелом 
наповнення дохідної частини 
загального фонду бюджету гро-
мади залишається податок та 

збір на доходи фізичних осіб. 
Окрім питання бюджету під час 
сесійного засідання прийняли 
рішення про затвердження Про-
грами фінансової підтримки 
КНП «Решетилівська центральна 
лікарня Решетилівської міської 
ради Полтавської області» на 
2023 рік, внесли зміни до Комп-
лексної програми соціального 
захисту населення Решетилів-
ської міської ради на 2019–2023 
роки та хід її виконання, вне-
сли зміни до Програми фор-
мування продуктового набору 
для забезпечення соціально 
вразливих верств населення 
Решетилівської територіальної 
громади на період воєнного та 
надзвичайного стану та хід її 
виконання та розглянули інші 
питання порядку денного.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Європейські партнери фінансуватимуть 
реконструкцію спорткомплексу «Колос»

Представники ООН, Євро-
пейського інвестиційного 
банку, Мінрегіону, а також 
голова Полтавської обласної 
ради Олександр Біленький 
та Решетилівський міський 
голова Оксана Дядюнова 
відвідали будівництво фіз-
культурно-спортивного 
реабілітаційно-відновлю-
вального комплексу «Колос» 
у Решетилівці.

Під час візиту європейські 
партнери висловили готов-
ність профінансувати частину 
реконструкції «Колосу».

«Ми розмовляли про пер-
спективи цього спорткомп-
лексу. Найголовніше, що в них 
є бажання дофінансувати не 
просто реконструкцію цього 
комплексу, вони дивляться 
вперед. Ми запропонували 
проект з реконструкції май-
бутнього реабілітаційного 
відділення, яке знаходиться 
в селі Сухорабівка на базі 
колишнього дитячого табору. 
Я переконаний, що ми цей 
проект завершимо. Тобто його 
перший етап. Якраз на перше 
травня дві тисячі двадцять 

третього року, коли будуть 
приїздити представники місії, 
представники обласної влади 
та міста Решетилівка», — сказав 
голова Полтавської обласної 
ради Олександр Біленький.

Наразі ігровий корпус потре-
бує дофінансування у розмірі 
25 мільйонів гривень. Ці кошти 
планують виділити з обласного 
бюджету. Окрім будівель «нове 
обличчя» отримають фут-
больне поле, баскетбольний 
майданчик і глядацькі трибуни.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Олександр Біленький разом із колегами-
депутатами передали на фронт чергові автівки

Нещодавно голова Полтав-
ської обласної ради Олександр 
Біленький разом із депутатами 
обласної ради Василем Воро-
тинцевим, Іваном Гришком та 
Миколою Бондарем та народ-
ним депутатом України Олегом 
Кулінічем придбали захисни-
кам та захисницям три УАЗи 
та Daewoo Sens. Чегову пар-
тію автівок передали нашим 

захисникам. Транспортні 
засоби вкрай потрібні для бій-
ців, щоб знищувати ворогів та 
захищати рідну землю.

«Автівки придбали власним 
коштом і передали полтав-
ським військовим для несення 
служби. Побажав хлопцям, 
які забирали техніку, щоб із 
завдань неодмінно поверталося 
стільки бійців, скільки вийшло 

на них. А автівки то таке, 
приженемо нові», — зазначає 
Олександр Біленький.

Від початку війни голова 
облради із небайдужими 
однодумцями підтримують 
військових та забезпечують 
технікою, обладнанням, одя-
гом, взуттям тощо.

Михайло ЧУБ
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Діти Решетилівщини отримали 
подарунки з «Коробки щастя»

Молодіжна рада Прогрес 
вчетверте провела благодійну 
акцію «Коробка щастя». Цього 
року подарунки вдалося 
зібрати для 256 дітей, чиї 
сім’ї опинилися у скрутному 
становищі або ж батьки яких 
загинули на війні. Пакунки 
для дітей наповнили солодо-
щами, канцелярією, іграш-
ками. Пункти збору діяли у 17 
локаціях, після чого члени 

молодіжки зібрали прине-
сені небайдужими жите-
лями гостинці для дітлахів 
і розфасували їх.

У ці святкові дні учасники 
молодіжної ради «Progress» 
разом з фахівцями із соціальної 
роботи Решетилівської міської 
ради, які постійно підтриму-
ють благочинну ініціативу 
молоді, з подарунками завітали 
до родин.

«Я дуже вдячна від усієї 
Молодіжної ради всім, хто 
долучився до акції, всім, 
хто приносив подарунки 
до пунктів, місцевому біз-
несу та школам, які стали 
нашими потужними парт-
нерами», — сказала голова 
Молодіжної ради прогрес 
Вікторія Криндач.

Юлія ГРІНЧЕНКО

Решетилівські борці 
завоювали призові місця 
на змаганнях у Черкасах

Нещодавно у Черкасах від-
бувся всеукраїнський турнір 
з греко-римської боротьби — 
Кубок міського голови 2022. 
На змагання приїхали понад 
250 юних спортсменів з різних 
куточків України, зокрема: 
Києва, Вінниці, Кіровоград-
щини, Полтавщини.

У змаганнях взяли участь 
борці з Решетилівки, які 
готувалися до змагань під 
керівництвом тренера Валерія 
Славка. Перше місце у ваговій 
категорії 65 кг посів Іван Оле-
фір, у ваговій категорії 85 кг 
першість завоював Владислав 
Божко. Єфим Сук у категорії 
26 кг здобув «срібло». Треті 

сходинки посіли Богдан Крав-
ченко (вагова категорія 60 кг) 
та Олександр Голуб (вагова 
категорія 65 кг).

Переможці нагороджені 
грамотами та медалями.

Віктор БІЛОКІНЬ

«Магія зимових свят»: у бібліотеці 
працювала тематична книжкова виставка

23 грудня, напередодні 
Різдва, у Решетилівській цен-
тральній міській бібліотеці 
ім. О. М. Дмитренка презен-
тували книжкову виставку 
та фотозону. Бібліотекарі 
прагнули показати в усьому 
розмаїтті традиції святкування 
зимових свят та їх атрибутику, 
тож презентували книжко-
во-ілюстративну виставку 
«Магія зимових свят» та 
фотозону «Різдвяно-новорічні 
фантазії». Усі охочі змогли заві-
тати до книгозбірні та зробити 
тематичне фото на згадку.

Традиційно напередодні 
новорічних свят у бібліотеці 
стає гамірно, адже в цей час 
сюди приходять найменші 
відвідувачі, щоб із користю 
провести час. Цього тижня 
у бібліотеку завітали учні 
2-Д класу. Діти в ігровій формі 
ознайомилися з традиціями 
святкування українських зимо-
вих свят, пограли в гру «Вінок 
добрих справ», де пригадали 

все добро, яке вони дарували 
своїм ближнім, читали вірші, 
переглядали відеоролики. Не 
обійшлося і без смаколиків, 

які на завершення отримали 
школярі.

Віта ШАФОРОСТ

У Решетилівці відбулися 
змагання із тенісу серед освітян

23 грудня у спортивному 
залі ОЗ «Решетилівський ліцей 
ім. І. Л. Олійника» пройшли зма-
гання з настільного тенісу серед 
працівників закладів та установ 
освіти. Всього у змаганнях взяли 
участь 15 представників відділу 
освіти, опорного закладу «Реше-
тилівський ліцей ім. І. Л. Олій-
ника», Демидівського ЗЗСО 
І-ІІІ ст., Кукобівської філії І-ІІ 
ст., Калениківського ЗЗСО І-ІІІ 
ст., Решетилівської філії І ст., 
ДЮСШ. Перед початком турніру 

учасників привітали начальник 
відділу освіти Алла Костогриз 
та голова профспілкового комі-
тету освітян громади Валерій 
Яременко.

У підсумку змагань І місце 
завоював Віталій Пісарєв, 
ІІ  місце посів Володимир 
Стешенко, ІІІ місце виборов 
Валерій Яременко. Учасники 
отримали заохочувальні наго-
роди та приємні емоції від гри.

Віктор БІЛОКІНЬ

«Найкраща ялинкова 
прикраса власними руками»: 
вихованці Решетилівської філії 
ОЦЕВУМ завоювали призові 
місця на конкурсі

Нещодавно відбувся щоріч-
ний конкурс «Найкраща 
ялинкова прикраса власними 
руками» серед вихованців гурт-
ків ОЦЕВУМу дошкільного та 
молодшого шкільного віку. 
Цього року на конкурс було 
подано 74 роботи у двох номі-
націях «Новорічна листівка» 
та «Новорічна іграшка власно-
руч». Вихованці своїми креа-
тивними, цікавими поробками 
створили казкову атмосферу 
новорічних свят. У номінації 
«Новорічна листівка» перші 

місця посіли вихованки гуртка 
образотворчого мистецтва 
«Кольорові фантазії» Решети-
лівської філії ОЦЕВУМ: Анаста-
сія Дуран, Злата Лабоневська, 
Аліна Васільєва. У цій же номі-
нації, але другі місця зайняли: 
Вероніка Колесник, Каріна 
Дрягун, Анна Шуть, Соломія 
Боберська. Третє призове місце 
посів Данило Драгун.

Усі переможці нагородженні 
дипломами.

Михайло ЧУБ

 

 

 

 

У сільських громадах відбулися 
благодійні заходи

М и н ул и х  в и х і д н и х 
у Пасічниківському сільському 
будинку під керівництвом 
завідуючої Інни Лазаренко 
було проведено благодійний 
концерт та ярмарок з метою 
підтримки військовослужбов-
ців. Співорганізаторами свята 
були староста Потічанського 
старостинського округу Віта-
лій Мищенко та громадський 
активіст і волонтер Максим 
Горобець.

Благодійна програма розпо-
чалася із концертної програми 
на чолі із Інною Лазаренко під 
супроводом місцевих аматорів 
та ансамблю «Родина». Артисти 
подарували незабутні емоції 
та підняли настрій не тільки 
вокальними здібностями, а і 
театральними мініатюрами.

У рамках благодійного заходу, 
було проведено ярмарок-ви-
ставку місцевих майстрів. 
Під час торгів було продано 
виробів на суму 8056 гривень. 
Кошти передали волонтерам 

Решетилівщини — Діані Савенко 
та Олегові Мотузко для при-
дбання необхідних речей на 
потреби ЗСУ на передовій.

Окрім цього, благодійний 
захід організували і у Пащен-
ківській громаді. Концерт та 
ярмарок відбулися 25 грудня 
у сільському будинку культури. 
Під час заходу присутні змогли 
почути виступи місцевих ама-
торів сцени та гостей із Ново-
санжарщини. На благодійному 
ярмарку можна було придбати 

вироби місцевих умільців, 
напої, домашні страви тощо.

Загалом під час благодійного 
заходу зібрали майже 12 тисяч 
гривень. Усі кошти направили 
у Решетилівський волонтер-
ський центр.

Під час заходу до присутніх 
звернулася староста Олена 
Іванюк та привітала громаду 
із новорічно-різдвяними 
святами.

Віта ШАФОРОСТ
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АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Оксана ДЯДЮНОВА: «Усією громадою наближаємо Перемогу, 
допомагаємо ЗСУ і землякам, які тримають нам небо на передовій»

Грудень — традиційний 
час, аби підвести під-
сумки року, що минає. 

Нинішній — не виняток, попри 
повномасштабну війну. Ворогу 
напевно дуже хотілося б, аби 
ми опустили руки й бідкалися, 
а ще краще — підняли їх догори 
й здалися. Та Україна бореться, 
кожна її громада, і рідна 
Решетилівська зокрема, — живе, 
працює, тримає тил і допомагає 
фронту. Про складний воєнний 
2022-ий ми говорили із міським 
головою Оксаною Дядюновою.

— Оксано Анатоліївно, 
2022-ий рік Решетилівська 
територіальна громада зустрі-
чала з прийнятим бюджетом 
і амбітними планами, на які 
в цьому бюджеті було закладено 
фінансування. Проте у лютому 
почалася повномасштабна 
війна. Які проекти довелося 
поставити на паузу? І скільки 
недоотримав міський бюджет 
із запланованого через війну?

О. Д.: Бюджет нашої гро-
мади дійсно був прийнятий 
ще в грудні 2021 року. Значна 
частина коштів була закла-
дена на капітальні видатки, 
на розвиток. Зокрема, були 
виділені кошти на завершення 
будівництва ЦНАПу, на рекон-
струкцію будинку культури по 
вул. Полтавська, 85 (Цибулівка). 
Також планували розпочати 
будівництво нового, сучасного 
спортивного залу в початковій 
школі у Решетилівці, капіталь-
ний ремонт водогону в селі 
Шевченкове та багато іншого. 
Але після повномасштабного 
вторгнення росії всі плани кар-
динально змінилися. Оскільки 
на початку війни незрозуміло 
було, як довго це триватиме і де 
зупиниться ворог, з об’єктивних 
причин частина підприємств 
нашої громади скоротила 
виробництво, деякі частково 
призупинили свою діяльність. 
Це вплинуло на доходи насе-
лення і, відповідно, на сплату 
ПДФО із заробітної плати. Тож 
за час повномасштабної війни 
бюджет громади недоотримав 
майже 7 мільйонів гривень 
саме цього податку. Через 
зменшення власних доходів 
населення не змогло в повній 
мірі сплатити земельний пода-
ток та орендну плату. А це теж 
відчутний мінус у бюджеті. 
Також Уряд в березні цього 
року, щоб стримати ріст цін на 
пальне, відмінив акцизний збір. 
Результат — наша громада недо-
отримала понад 10 мільйонів. 
Та завдяки спільній співпраці 
із керівництвом області напри-
кінці року вдалося залучити 
додаткові надходження до 
бюджету громади. Додаткові 
кошти дозволили повністю 
розрахуватися за енергоносії, 
виплатити заробітну плату 
працівникам закладів освіти, 
культури, соціальної сфери. 
Також на сесіях міської ради 

було виділено кошти на облаш-
тування місць проживання 
для внутрішньо переміщених 
осіб та на виплату грошової 
допомоги мобілізованим до 
лав Збройних сил України 
землякам. На сьогодні таку 
допомогу отримали вже 500 
військовослужбовців.

— До війни громада брала 
активну участь у конкурсах, 
залучала додаткові кошти на 
власний розвиток. 24 лютого 
всі ці вікна можливостей 
закрилися?

О. Д.: Звісно, субвенційні 
можливості зменшилися і через 
воєнний стан, і через казначейські 
обмеження на час війни. Проте 
не закрилися остаточно. Так, всі 
обласні конкурси, в яких громада 
щороку приймала активну участь, 
призупинено: кошти по них пере-
несені, переможці не отримували 
відповідного фінансування, нові 

конкурси не стартували. Все 
відновиться вже після перемоги. 
Натомість з початком воєнних 
дій розширилися можливості 
щодо залучення грантових коштів 
на потреби населення, ВПО та 
бізнесу. Наша громада виграла 
іміджевий проект у колаборації із 
Агенцією регіонального розвитку 
Полтавської області «Офіс Євро-
інтеграції». Подано дві заявки 
на проєкт «ZMINA 2.0». Йдеться 
про облаштування двох пунк-
тів Незламності та двох місць 
компактного проживання ВПО 
у громаді. Так, майже 140 тис. 
грн буде надано відділу освіти 
Решетилівської міської ради для 
придбання 2 генераторів для місць 
компактного проживання ВПО. 

Міська влада активно співпра-
цює із соціально-відповідальним 
бізнесом, який діє в громаді, 
охоче підставляє плече допомоги. 
Для прикладу, два підприєм-
ства з нашої громади вирішили 
взяти участь у проекті «Курс на 
Незалежність». Виконком надав 
гарантійні листи підтримки. За 
результатами конкурсу серед 
переможців і представник нашої 
громади — садівниче товари-
ство «Мрія». Відповідно до умов 
конкурсу та поданого пакету 
документів, переможець отримає 
417 тис. грн та має створити 
мінімум три робочих місця для 
соціально вразливих груп. До 
того ж, переможець протягом 
12 місяців після запровадження 
діяльності по бізнес-плану переда-
ватиме 10% виробленої продукції 
на користь потребуючих осіб 
у громаді.

— Оксано Анатоліївно, а як 
із ремонтом доріг?

О. Д.: Ремонтували попри 
війну і фінансову скруту, нехай 
і не в тих масштабах, що плану-
вали на цей рік. Відразу зауважу, 
що на час дії воєнного стану 
Кабмін встановив обмеження 
щодо фінансування ремонту 
доріг. Ремонтні роботи можна 
було розпочинати лише після 
затвердження переліку автошля-
хів обласною військовою адмі-
ністрацією. Після погодження 
нам вдалося виконати поточний 
ремонт асфальтового покриття. 
Зокрема, у Решетилівці було 
виконано ремонти на вулицях 
Покровській, Старокиївській, 
Грушевського, Великотирнів-
ській, Горького, Гарячківській, 
Підгірній, Полтавській, Озе-
рянській, Шевченка, Садко-
вій, Базарній, Джерельній; 
у Покровському — на вулицях 
Калиновій, Миру та Мічуріна; 
у Сухорабівці — на вулиці Миру, 
Фестивальній та Медичній. Як 
і торік, виділяли кошти у рамках 
співпраці з ДП «Агентство місце-
вих доріг Полтавської області».

— Давайте пройдемося про 
важливих галузях: медицина, 
соціальна сфера — як вони 
фінансувалися цього року?

О. Д.: У повній мірі. Жодна 
програма того ж соціального 

захисту не була згорнута під час 
воєнного стану, всі допомоги 
мешканці громади і вимушено 
переміщені особи отримували 
в повному обсязі. На паузу поста-
вили хіба капітальні видатки, як 
то запланована реконструкція 
КНП «Решетилівська центральна 
лікарня Решетилівської місь-
кої ради». Загалом у 2022 році 
в рамках програми підтримки 
цього медичного закладу було 
передбачено понад 2,3 мільйона 
гривень. Окрім підготовки до 
опалювального сезону, сплати 
за комунальні послуги, ці кошти 
витрачали також на закупівлю 
ліків і, зокрема, для забезпечення 
окремих категорій громадян 
лікарськими засобами за піль-
говими рецептами. У списку 
витрат — і «віяння» воєнного 
часу: цього року розпочали 
ремонт підвальних приміщень 
під споруди цивільного захисту. 
Дуже добре, що раніше нам вда-
лося встановити сучасну систему 
безперебійного живлення, тож 

Центральна лікарня у громаді 
працює попри відключення 
світла та блекаути, надаючи 
якісні медичні послуги. Додат-
ково було закуплено генератори 
для ЦПМСД, аби забезпечити 
належне зберігання вакцин.

Щодо соціальної допомоги, 
зауважу, що попри важкий рік, 
ми не відмовляли у підтримці 
мешканцям нашої громади. 
При потребі необхідні кошти 
на лікування отримували 
діти й родини, що опинилися 
у складних життєвих обстави-
нах. Дев’ять родин отримали 
допомогу для ліквідації наслідків 
негоди. Традиційно до Дня міста 
грошову допомогу надавали 
учасникам бойових дій, осо-
бам з інвалідністю внаслідок 
війни, учасникам бойових дій 
на території інших держав та 
ліквідаторам наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. І цьогоріч 
дітки із родин, що опинилися 
у складних життєвих обставинах, 
отримали набори першачків, а з 
нагоди Дня Святого Миколая — 
солодкі подарунки, разом із 
дітками-сиротами і малечею, що 
виховується у багатодітних та 
малозабезпечених родинах. Так 
само з міського бюджету відшко-
довували витрати перевізникам 
за безоплатний проїзд пільгових 
категорій мешканців об’єднаної 
територіальної громади, як 
у міському транспорті, так і у 
приміському автомобільному та 

залізничному. Тобто соціальні 
програми і всі виплати були 
профінансовані у повному обсязі.

— Закладам освіти цього 
року довелося виконувати 
непритаманні функції — через 
війну вони ставали притулком 
для внутрішньо-переміщених 
осіб. А ще у міському бюджеті 
довелося шукати кошти на 
ремонт укриттів. Чи не так?

О. Д.: На жаль, такі реалії 
воєнного стану. Організація 
освітнього процесу в умовах 
воєнного стану, під час сигналу 
«повітряна тривога», дійсно стала 
викликом. Проте підготовка до 
початку нового навчального 
року, не зважаючи ні на що, 
розпочалася вчасно. Коштом 
міського бюджету було закуплено 
будівельні матеріали та господар-
ські товари, проведена своєчасна 
підготовка до опалювального 
періоду. Важливо, що попри 
труднощі цьогоріч вдалося при-
дбати такий необхідний новий 
шкільний автобус для опорного 
закладу «Решетилівський ліцей 
ім. І. Л. Олійника». Обов’язковою 
умовою для відкриття закла-
дів 1 вересня була наявність 
укриттів. З 30 закладів освіти на 
сьогодні 29 мають укриття — або 
власні, або розміщені поблизу на 
території інших об’єктів господа-
рювання. Роботи по покращенню 
умов в укриттях продовжувати-
муться і надалі. Проте кошти ми 
вкладали не лише в укриття. 
Восени було завершено роботи 
зі встановлення систем автома-
тичної пожежної сигналізації та 
оповіщення в Решетилівській 
філії І ступеню ОЗ «Решетилів-
ський ліцей ім. І Л. Олійника» та 
Покровському опорному закладі. 
З міркувань безпеки були вста-
новлені тривожні кнопки у п’яти 
найбільших за кількістю дітей 
закладах освіти. А на майбут-
ній рік плануємо будівництво 
цивільного укриття біля ліцею, 
бо це єдиний освітній заклад 
у громаді, де немає сховища.

— Оксано Анатоліївно, 2022 
рік ставив на паузу багато 
проектів, перекреслював 
плани і привчав жити у стані 
війни. Чого чекаєте від року 
прийдешнього?

О. Д.: Зараз всі українці мають 
одне єдине бажання на всіх — 
Миру й Перемогу нашій Незлам-
ній країні! Бо насправді ця війна 
не те щоб поставила на паузу 
плани, вона зупинила поступ 
і розвиток нашої країни й нашої 
громади. Та ми обов’язково наз-
доженемо згаяне через російську 
агресію, відбудуємо і відновимо 
нормальне мирне життя, реалі-
зуємо всі плани, збудуємо сучасні 
архітектурні об’єкти. Зробимо все 
після Перемоги. Тому зараз усією 
громадою наближаємо Перемогу, 
допомагаємо ЗСУ і землякам, які 
тримають нам небо на передовій.

Настя ТОПОЛЯ

“Жодна програма 
соціального захисту 
не була згорнута 
під час воєнного 
стану, всі допомоги 
мешканці громади 
і вимушено 
переміщені особи 
отримували 
в повному обсязі.

“Завдяки спільній 
співпраці 
із керівництвом 
області наприкінці 
року вдалося 
залучити додаткові 
надходження 
до бюджету громади
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Історичний рік, або як «периферійна» Україна сіла 
за один різдвяний стіл із найвпливовішими світовими 
гравцями, а росія лишилася за бортом історії

… і символи 
та символізм візиту

Як приймали Зеленського 
у Вашингтоні, транслювали 
українські та світові ЗМІ. Спікер 
Палати представників Ненсі 
Пелосі й американські жур-
налісти, котрі коментували 
виступ українського прези-
дента у Конгресі, порівняли 
цей виступ і візит з іншою істо-
ричною подією — виступом 
Черчилля в Конгресі США у 1941 
році. Тим більше, що в обох 
випадках йшлося про підтримку 
Америкою країни, яка захища-
ється від потужного агресора.

Цей візит був насправді 
просякнутий символами та 
символізмом. Володимир 
Зеленський став третім укра-
їнським президентом, після 
Ющенка та Порошенка, котрі 
виступали перед обома пала-
тами у Конгресі. Під час його 
промови конгресмени та сена-
тори 21 раз аплодували стоячи. 
Із української незламної фортеці, 
з Бахмуту до Вашингтону лідер 
української держави привіз укра-
їнський прапор, підписаний 
бійцями ЗСУ і подяку амери-
канському народу за підтримку 
нашої боротьби за нашу свободу. 
«Вони просили дати цей прапор 
членам палати та сенаторам. 
Тим, чиї рішення можуть вря-
тувати мільйони людей. Нехай 
ці рішення будуть ухвалені, 
а цей прапор буде з вами», — 
зазначив президент. У відповідь 
Ненсі Пелосі передала прапор 
США — той самий, що підняли 
над Капітолієм з нагоди візиту 
українського президента. Напе-
редодні, відвідуючи Білий Дім та 
президента Джо Байдена, Зелен-
ський зробив ще один знаковий 
подарунок, передавши лідеру 
США особисту медаль україн-
ського капітана, що командує 
батареєю HIMARS у Бахмуті. Це 
дарунок хороброму президенту 
за підтримку України. «Незаслу-
жено, але дуже ціную, дякую», — 
відреагував Джо Байден.

Нагадаємо, що Україна отри-
мала черговий пакет допомоги 

від США на майже 2 мільярди 
доларів, де вишенькою на торті 
стала батарея Patriot. І це лише 
початок, бо свого часу HIMARS 
ми теж отримували «поштучно».

Та не ППО єдиними важли-
вий цей візит. Політологи та 
експерти зауважують: найго-
ловніше — це підтвердження 
двопартійної підтримки Укра-
їни. У візиті був зацікавлений 
і Байден. Адже незабаром 
після приїзду Зеленського було 
прийнято бюджет на 2023 рік, 
а в ньому рекордна сума на 
військову підтримку України. 
По-друге, зустріч двох пре-
зидентів була сигналом діду 
в бункері, аби той не сподівався, 
що підтримка України у 2023-
му зменшиться. Тут і натяк на 
можливі перемовини: Байден 
вкотре озвучив, що США на боці 
України й саме Україна і тільки 
Україна вирішуватиме коли, як 
і в який спосіб варто сідати за 
стіл перемовин з росією.

Третій важливий момент — 
це озброєння. «Крім того пере-
ліку, який США озвучили під 
час візиту Зеленського — буде 
й інше озброєння. Президент 
України дуже правильно сказав, 
що за нас воювати не потрібно, 
ЗСУ без жодних проблем розбе-
руться з тим, що їздить, а також 
з тим, що літає. Це прозорий 
натяк на літаки. Не здивуюся, 
якщо найближчим часом ці 
питання зрушать з мертвої 
точки, — переконаний полі-
толог Ігор Рейтерович. — Мені 
здається, що після візиту Зелен-
ського до США ми побачимо ту 
зброю, на яку давно чекаємо. 

І йдеться не тільки про сис-
теми Patriot. Гадаю, що питання 
з тими ж далекобійними раке-
тами, зокрема ATACAMS, буде 
нарешті вирішено».

Про приклад для партнерів 
по НАТО годі й говорити — 
у Берліні й Парижі уважно 
стежили і за самим візитом, 
і за знаками та ляпасами по 
кремлівській морді. А саме так 
охрестили візит Зеленського 
до США — гучним ляпасом 
путіну і всій росії, від якого 
за «порєбриком» довго не змо-
жуть відійти.

«Впевнений, більшість з нас 
зі мною включно не до кінця 
розуміють, що відбулося. Ми 
просто не готові усвідомити 
масштаб подій, в епіцентрі 
яких перебуваємо, — написав 
журналіст Сергій Іванов. — Нас 
століттями насильно вчили бути 
периферією — географічною та 
ментальною — і ось нарешті 
ми повернули собі право нею 
не бути. Так, Україна не визна-
чає світову політику, але тепер 
світова політика є немислимою 
без України. Ця подія визначить 
хід історії на багато десятиліть 
уперед і в цьому майбутньому 
не буде росії. Принаймні в тому 
вигляді, в якому вона зараз існує. 
І ми отримаємо будь-яку зброю, 
яка допоможе це зробити. Дякую 
тобі, Боже, що я українець».

До речі, за декілька днів 
після візиту відоме видання 
The Week помістило на свою 
обкладинку у США та Велико-
британії путіна та Зеленського. 
Проте, як то кажуть, є один 
нюанс…

Про безпрецедентні 
заходи безпеки…

Поїздка до США стала пер-
шим візитом Володимира 
Зеленського за межі країни 
з початку повномасштабного 
вторгнення. Всі ці 10 місяців 
війни він спілкувався зі сві-
товими лідерами, проводив 
телефонні перемовини чи 
зустрічі у режимі онлайн, не 
полишаючи Києва. Зі сто-
лиці виїздив лише на фронт. 
У переддень візиту якраз 
побував у Бахмуті, де зараз 
найгарячіше, а вже наступного 
дня летів до Вашингтону. І тут 
справа не лише й не стільки 
в тому, що свого часу, висту-
паючи перед американськими 
студентами, коли постачання 
Україні знаменитих протипо-
вітряних комплексів Patriot 
було примарною мрією, Зелен-
ський пообіцяв, що приїде 
отримувати цю зброю особи-
сто. Якби йшлося лише про 
системи ППО, то візиту б не 
було, тим більше, що про поста-
чання першої батареї США 
повідомили напередодні. Тут 
йдеться про високу геополітику 
й символізм підтримки Укра-
їни першою державою світу 
зокрема. Заходи безпеки та 
підготовка до цієї поїздки були 
безпрецедентні, інформацію 
про неї тримали у великому 
секреті. Після того, як на мос-
ковських болотах завили в один 

голос представники кремля 
та пропагандисти, питання 
«чому» відпало саме по собі.

Як повідомляє ВВС, Воло-
димир Зеленський прибув до 
Вашингтона літаком ВПС США. 
Щоб привезти українського 
президента до столиці США 
і назад, вжили екстраординар-
них заходів безпеки. Це свід-
чить про те, наскільки обидві 
країни цінують свої відносини. 
Британська служба новин 
повідомляє, що Зеленський 
доїхав потягом до Польщі, а вже 
звідти військовим літаком аме-
риканських ВПС дістався до 
Вашингтону. Під час польоту 
літак-розвідник НАТО скану-
вав місцевість над Північним 
морем до того, як літак увій-
шов у повітряний простір 
Британії, адже відомо було, 
що море патрулюють російські 
підводні човни. Частину шляху 
політ українського президента 
супроводжував американський 
винищувач F-15. У самому 
Вашингтоні заходи безпеки 
були не менш жорсткі — тут 
вже відпрацьовували агенти 
Секретної служби. Як пові-
домили джерела телеканалу 
ABC, навіть у США побоюва-
лися можливих дій кремля. 
«Ми чудово розуміємо, що 
росія в цій країні має агентів, 
і вона може спробувати щось 
зробити, — сказав телеканалу 
один з високопосадовців. — 
Ми знаємо, що поставлено 
на карту».

2022 рік, що минає 
і лишається в історії, без 
зайвої скромності можна 
назвати Роком України 
у світі. Навіть на віддалених 
континентах та у країнах, 
де про нас ніколи не чули, 
тепер знають, що Україна — 
це точно не росія, що це 
край незламних, вільних 
і сміливих людей, котрі 
за власну свободу ладні 
покласти життя. Найвідо-
міший у світі пес — ряту-
вальник Патрон із Чернігова, 

найвідоміший кіт — Степан із 
Харкова, котрий повернувся 
до рідного міста й на багато-
мільйонну аудиторію підпис-
ників розповідає про мужнє 
місто і рідну розстріляну 
Салтівку. До нас їдуть світові 
зірки, проте не на концерт 
чи прем’єру фільму, а щоб 
зварити борщ, потиснути 
руку воїнам й надихнутися 
атмосферою свободи. Хлопці 
й дівчата із ЗСУ переплюнули 
супергероїв із Марвелівського 
всесвіту. І все — через одного 

бункерного діда з кремля, 
котрий спав і бачив, як 
він входить у історію 
величним лідером нового 
тисячоліття. В результаті 
в історію він вляпався, став 
вигнанцем і посміховиськом 
у цивілізованому світі.

Ну, а епічним завершенням 
цього складного воєнного 
року (і дзвінким ляпасом 
кремлівському диктатору) 
став візит президента Воло-
димира Зеленського до 
Вашингтону.
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Продовжуємо  
тримати тил і в 2023-му

У Новий рік Полтавщина 
в с т у п а є  у п е в н е н о 
і з надією. Депутати 

прийняли бюджет на 2023 рік. 
Причому, як зауважив голова 
обласної ради Олександр 
Біленький, бюджет Полтавщини 
приймали сесійно, а не розпоря-
дженням керівника військових 
адміністрацій, як це було у двох 
третинах областей. Доходи 
обласного бюджету затверджені 
в обсязі 4,7 млрд грн, зокрема, 
без урахування дотацій та суб-
венцій — у розмірі 3 млрд 620 млн 
грн, що на 372 млн грн більше 
затверджених показників за 2022 
рік. Обсяг видатків обласного 
бюджету заплановано в обсязі 
4 млрд 551 млн грн. Зокрема по 
загальному фонду — 3 млрд 114 
млн грн, по спецфонду — 1 млрд 
437 млн грн. Бюджет розвитку — 
466 млн грн. Ці кошти підуть на 
капітальні ремонти, будівництво 
і реконструкцію обласних кому-
нальних закладів.

«Цей рік був непростий — 
війна. Вона змусила по-іншому 
подивитися і на нашу державу, 
і на відносини один з одним, на 
багато чинників, зробити сер-
йозну переоцінку цінностей. 
Тому пріоритет — це допомога 
Збройним силам України, що 
прослідковувався у роботі 

обласної ради 2022 року», — 
зауважив Олександр Юрійович, 
підсумовуючи під час онлайн 
зустрічі зі ЗМІ рік, що минає. 
З початком війни Полтавська 
обласна рада змінила регла-
мент своєї роботи і перейшла 
в онлайн режим. Як зауважив 
Олександр Біленький, це було 
його рішення, аби не ризи-
кувати життям людей. Засі-
дання проводили і проводять 
онлайн з міркувань безпеки, 
аби у ворога не було спокуси 
завдати ракетного удару по 
урядових будівлях, як це було 
в інших регіонах. Та й на час 
війни облрада зараз відіграє 
іншу роль, бо в період воєнного 
стану більшість управлінських 
рішень приймає ОВА.

«Одним із викликів було 
бомбардування супостатом 
критичної інфраструктури. 
Ця ракетна навала не обійшла 
і Полтавщину, — говорить Олек-
сандр Біленький. — Основну 
силу удару масованих бомбар-
дувань прийняв на себе Кремен-
чук». Тож обласній раді довелося 
вирішувати головне завдання 
щодо відновлення теплопо-
стачання мешканцям наддні-
прянського міста. Технічно 
рішення було непросте, проте 
його вдалося виконати завдяки 

спільним зусиллям народних 
депутатів, міської та обласної 
влади, Уряду й майстровитим 
рукам працівників «Полтава-
теплоенерго» — ця синергія 
дозволила повернути тепло 
у помешкання жителів Кре-
менчука. За словами голови 
обласної ради, ракетні обстріли 
спонукали переглянути роботу 
підприємств критичної інфра-
структури. Тому було прийнято 
рішення про додаткове фінан-
сування з обласного бюджету 
комунальних підприємств. 

На одній із нещодавніх сесій 
для «Полтаватеплоенерго» та 
«Полтававодоканалу» депу-
тати виділили 150 мільйонів 
гривень. Частина цих коштів 
піде на закупівлю спецтехніки. 
Олександр Юрійович пояснює, 
що Полтавщина нині активно 
допомагає звільненому Хер-
сону. А там у комунальників 
після хазяйнування «визволи-
телів» не лишилося нічого — ні 
ноутбука, ні екскаватора. Тому 
обласні комунальні підпри-
ємства передають херсонцям 
все необхідне — оргтехніку, 
комунальну техніку. До допо-
моги долучаються і громади 
області. Натомість полтавським 
комунальникам мають при-
дбати сучасне обладнання та 
спецтехніку.

Що ж до допомоги військо-
вим, яка була пріоритетною, 
у 2022 році область витратила зі 

свого бюджету понад 130 міль-
йонів гривень. За ці кошти було 
повністю укомплектовано пол-
тавську 16-ту бригаду теробо-
рони. Йдеться не лише про одяг 
та взуття — літні й зимові — а й 
будматеріали, дизельні гене-
ратори різної потужності, 
санітарні та житлові модулі, 
вантажівки «КрАЗ». Підтримка 
захисників буде пріоритетною 
і в наступному році. Хоча, як 
і кожен мешканець нашої кра-
їни, голова Полтавської ради 
сподівається, що рік 2023 таки 
стане переможним для Укра-
їни. «Я постійно повторюю 
цю фразу, хоч вона й не моя, 
та дуже мені подобається: ми 
не наляканий тил, а надійний 
другий фронт. Тому допомага-
ємо ЗСУ і віримо в перемогу, 
як ніколи!»

Настя ТОПОЛЯ

Що зірки віщують Україні у Новому році?
Переддень Нового року — 

традиційний час не лише для 
підведення підсумків, а й для 
прогнозів. У них можна вірити 
чи ні, проте прислухатися 
варто. Тим більше, коли про-
гнози позитивні і стосуються 
рідної України. Так, вітчиз-
няна астрологиня Марина 
Скаді (Марина Соколова) 
зауважує, що 2023 для Укра-
їни стане одним із найваж-
ливіших в історії, але менш 
трагічним, порівняно з 2022. 
Західні партнери й надалі під-
тримуватимуть нашу країну, 
допомагатимуть ресурсами та 
військовою технікою для звіль-
нення українських територій, 
окупованих терористичним 
режимом РФ.

«Весна 2023 буде насичена 
подіями, особливо березень. 
Ідеї та плани почнуть втілю-
ватися в реальність та прино-
сити плоди в період транзиту 
Юпітера Тельцем, який роз-
почнеться 16 травня 2023 року 
та закінчиться 26 травня 2024 
року та допоможе закласти 
основу майбутнього добробуту. 

Для України це сприятливий 
період, бо наша країна зна-
ходиться під заступництвом 
Тельця, а Юпітер — це планета 
«великого щастя» в астрології. 
Слушний час для великих 
вкладень та придбань, будів-
ництва, фінансових справ. 
Від середини травня 2023 року 
відновиться робота підпри-
ємств після тривалого про-
стою, з’явиться можливість 
заробити, розпочати або 
розширити бізнес. Держава 
почне більше уваги приділяти 
питанням розвитку промисло-
вості, сільського господарства, 
енергетичного сектору», — вва-
жає астролог.

За прогнозами у другій 
половині 2023 року активні 
військові дії ru-агресора 
в Україні закінчаться, але 
остаточне врегулювання 
питань, зокрема окупова-
ного Кримського півострова, 
продовжиться дипломатич-
ним шляхом.

А от росії нічого хоро-
шого у 2023 році не світить. 
За прогнозами астролога 

у федерації почнуться сер-
йозні трансформаційні 
незворотні процеси. росія 
перебуває під впливом 
Водолія, у листопаді 2024 
року у цей знак вступає 
Плутон, і за ці роки росія 
припинить існувати у тому 
вигляді, в якому вона є зараз. 
З іншого боку вплив Плу-
тона у Водолії сприятиме 
відродженню важкої та легкої 
промисловості, особливо 
у країнах, які зазнали жор-
сткої трансформації — насам-
перед це Україна. Відкриття 
та винаходи в різних галу-
зях, інновації в технологіях 
і техніках, сприятимуть 
конструктивним перебу-
довам у всьому світовому 
співтоваристві. Очевидні 
результати будуть до кінця 
2024 року, а 2023-го тільки все 
починається, відбувається 
зміна світового порядку. 
Росія йде з міжнародної 
арени, а Україна посідає 
гідне місце серед цивілізо-
ваних держав та впевнено 
дивиться у майбутнє.

«Цей рік був непростий — війна. Вона змусила по-іншому 
подивитися і на нашу державу, і на відносини один з одним, 
на багато чинників, зробити серйозну переоцінку цінностей. 
Тому пріоритет — це допомога Збройним силам України, 
що прослідковувався у роботі обласної ради 2022 року».
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ОФІЦІЙНО

РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(двадцять восьма сесія восьмого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я
21 грудня 2022 року  № 1249-28-VІII

Про бюджет Решетилівської міської територіальної громади на 2023 рік
16515000000

(код бюджету)

Керуючись  Бюджетним 
кодексом України, Законом 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», враховуючи 
висновки постійної комісії 
з питань бюджету, фінансів, 
планування соціально-еконо-
мічного розвитку, цін, розвитку 
підприємництва, Решетилів-
ська міська рада

ВИРІШИЛА: 
1. Визначити на 2023 рік:
доходи бюджету Решетилів-

ської міської територіальної 
громади у сумі 286  519  300 
гривень, у тому числі доходи 
загального фонду бюджету 
Решетилівської міської терито-
ріальної громади — 284 604 300 
гривень та доходи спеціального 
фонду бюджету Решетилівської 
міської територіальної гро-
мади — 1 915 000 гривень згідно 
з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету Решети-
лівської міської територіаль-
ної громади у сумі 286 519 300 
гривень, у тому числі видатки 
загального фонду бюджету 
Решетилівської міської терито-
ріальної громади — 283 554 300 
гривень та видатки спеціаль-
ного фонду бюджету Решети-
лівської міської територіальної 
громади — 2 965 000 гривень;

повернення кредитів до 
бюджету Решетилівської місь-
кої територіальної громади 
у сумі 150 000 гривень, у тому 
числі повернення кредитів до 
спеціального фонду бюджету 
Решетилівської міської тери-
торіальної громади — 150 000 
гривень;

надання кредитів з бюджету 
Решетилівської міської терито-
ріальної громади у сумі 150 000 
гривень, у тому числі надання 
кредитів із спеціального фонду 
бюджету Решетилівської місь-
кої територіальної громади — 
150 000 гривень;

профіцит за загальним фон-
дом бюджету Решетилівської 
міської територіальної гро-
мади у сумі 1 050 000 гривень 
згідно з додатком 2 до цього 
рішення;

дефіцит за спеціальним 
фондом бюджету Решетилів-
ської міської територіальної 
громади у сумі 1 050 000 гри-
вень згідно з додатком 2 до 
цього рішення;

оборотний залишок бюджет-
них коштів бюджету Решети-
лівської міської територіальної 
громади у розмірі 100  000 
гривень, що становить 0,04 
відсотка видатків загального 

фонду бюджету Решетилів-
ської міської територіальної 
громади, визначених цим 
пунктом;

резервний фонд бюджету 
Решетилівської міської тери-
торіальної громади у розмірі 
180 000 гривень, що становить 
0,06 відсотка видатків загаль-
ного фонду місцевого бюджету, 
визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні 
призначення головним роз-
порядникам коштів бюджету 
Решетилівської міської тери-
торіальної громади на 2023 
рік у розрізі відповідальних 
виконавців за бюджетними 
програмами згідно з додатками 
3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік 
міжбюджетні трансферти 
згідно з додатком 5 до цього 
рішення.

Надати право Виконавчому 
комітету Решетилівської місь-
кої ради приймати рішення 
щодо розподілу та перероз-
поділу обсягів трансфертів 
з державного та місцевих 
бюджетів у період між сесіями 
міської ради відповідно до 
частини сьомої статті 108 
Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити розподіл 
витрат бюджету Решетилів-
ської міської територіальної 
громади на реалізацію міс-
цевих/регіональних програм 
у сумі 284  324  300 гривень 
згідно з додатком 7 до цього 
рішення.

5 .  Ус т а н о в ит и ,  щ о 
у загальному фонді бюджету 
Решетилівської міської тери-
торіальної громади на 2023 рік:

1) до доходів загального 
фонду бюджету Решетилівської 
міської територіальної громади 
належать доходи, визначені 
статтею 64 Бюджетного кодексу 
України, та трансферти, визна-
чені статтями 97, 101, 1032 , 
1034 , 1036 Бюджетного кодексу 
України (крім субвенцій, визна-
чених статтею 691 та частиною 
першою статті 71 Бюджетного 
кодексу України);

2) джерелами формування 
у частині фінансування 
є надходження, визначені 
пунктом 10 частини першої 
статті 71 Бюджетного кодексу 
України;

3) джерелами формування 
у частині кредитування 
є надходження, визначені 

пунктом 11 частини першої 
статті 691 Бюджетного кодексу 
України.

6. Установити, що дже-
релами формування спе-
ціального фонду бюджету 
Решетилівської міської тери-
торіальної громади на 2023 рік:

1) у частині доходів 
є надходження, визначені 
статтями 691, 71 Бюджетного 
кодексу України;

2) у частині фінансування 
є надходження, визначені 
пунктом 10 частини першої 
статті 71 Бюджетного кодексу 
України;

3) у частині кредитування 
є надходження від повернення 
кредитів, наданих у минулих 
роках громадянам на будів-
ництво (реконструкцію) та 
придбання житла.

7. Установити, що у 2023 році 
кошти, отримані до спеціаль-
ного фонду бюджету Решети-
лівської міської територіальної 
громади згідно з відповідними 
пунктами частини першої 
статті 691, частини першої 
статті 71 Бюджетного кодексу 
України, спрямовуються на 
реалізацію заходів, визначених 
частиною четвертою статті 
13, частиною другою статті 70 
та частиною другою статті 71 
Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2023 рік 
відповідно до статті 55 Бюджет-
ного кодексу України захи-
щеними видатками бюджету 
Решетилівської міської тери-
торіальної громади видатки 
загального фонду на:

— оплата праці працівників 
бюджетних установ;

— нарахування на заро-
бітну плату;

— придбання медика-
ментів та перев’язувальних 
матеріалів;

— забезпечення продуктами 
харчування;

— оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв;

— соціальне забезпечення;
— поточні трансферти міс-

цевим бюджетам;
— оплату енергосервісу;
— програму державних 

гарантій медичного обслуго-
вування населення.

9. Відповідно до статей 43 та 
73 Бюджетного кодексу Укра-
їни надати право начальнику 
фінансового управління отри-
мувати у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, 
позики на покриття тимчасо-
вих касових розривів бюджету 
Решетилівської міської терито-
ріальної громади, пов’язаних 
із забезпеченням захищених 
видатків загального фонду, 
в межах поточного бюджетного 
періоду за рахунок коштів єди-
ного казначейського рахунку 
на договірних умовах без 
нарахування відсотків за 
користування цими коштами 
з обов’язковим їх поверненням 
до кінця поточного бюджет-
ного періоду.

10. Відповідно до частини 
другої статті 78 Бюджетного 
кодексу України надати 
право виконавчому комітету 
Решетилівської міської ради 
здійснювати обслуговування 
бюджетних коштів у частині 
бюджету розвитку та влас-
них надходжень бюджетних 
установ установами банків 
державного сектору відповідно 
до порядку, визначеного Кабі-
нетом Міністрів України.

11. Головним розпоряд-
никам коштів забезпечити 
виконання норм Бюджетного 
кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів 
бюджетних програм протягом 
45 днів з дня набрання чинно-
сті цим рішенням;

2) здійснення управління 
бюджетними коштами у межах 
встановлених їм бюджетних 
повноважень та оцінки ефек-
тивності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, 
результативне і цільове вико-
ристання бюджетних коштів, 
організацію та координацію 
роботи розпорядників бюджет-
них коштів нижчого рівня та 
одержувачів бюджетних коштів 
у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю 
за своєчасним поверненням 
у повному обсязі до бюджету 
коштів, наданих за операці-
ями з кредитування бюджету, 
а також кредитів (позик), 
отриманих територіальною 
громадою, та коштів, наданих 
під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності 
інформації про бюджет відпо-
відно до законодавства, а саме:

здійснення публічного 
представлення та публікації 
інформації про бюджет за 
бюджетними програмами та 
показниками, бюджетні при-
значення щодо яких визначені 
цим рішенням, відповідно 
до вимог та за формою, вста-
новленими Міністерством 
фінансів України, до 15 березня 
2024 року;

оприлюднення паспор-
тів бюджетних програм 
у триденний строк з дня затвер-
дження таких документів;

5) взяття бюджетних 
зобов’язань, довгострокових 
зобов’язань за енергосервісом 
та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному 
обсязі проведення розрахун-
ків за електричну та теплову 

енергію, водопостачання, водо-
відведення, природний газ, 
інші енергоносії, комунальні 
послуги та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними 
установами, та укладання 
договорів за кожним видом 
відповідних послуг у межах 
бюджетних асигнувань, затвер-
джених у кошторисі.

12. У межах загального 
обсягу бюджетних призна-
чень за бюджетною програмою 
окремо за загальним та спе-
ціальним фондами бюджету 
фінансове управління Решети-
лівської міської ради за обґрун-
тованим поданням головних 
розпорядників коштів здійснює 
перерозподіл бюджетних асиг-
нувань, затверджених у розписі 
бюджету та кошторисі, в розрізі 
економічної класифікації 
видатків бюджету.

У винятковому випадку, 
за обґрунтованим поданням 
головних розпорядників 
бюджетних коштів перерозподіл 
видатків в межах їх загального 
обсягу за бюджетними про-
грамами, а також збільшення 
видатків розвитку за рахунок 
зменшення інших видатків 
(окремо за загальним та спе-
ціальним фондами бюджету), 
здійснюється за рішенням 
виконавчого комітету пого-
дженим з постійною комісією 
міської ради з питань бюджету, 
фінансів, планування соціаль-
но-економічного розвитку, цін, 
розвитку підприємництва, 
з наступним затвердженням 
на сесії міської ради.

13. З бюджету Решетилів-
ської міської територіаль-
ної громади здійснюються 
видатки на забезпечення 
діяльності бюджетних установ, 
закладів, визначених у додатку 
8 до цього рішення, відповідно 
до розмежування видатків 
між бюджетами, визначеного 
Бюджетним кодексом України.

14. Рішення набирає чинно-
сті з 01 січня 2023 року.

15. Додатки № 1–5, 7, 8 до 
цього рішення є його невід’єм-
ною частиною.

16. Дане рішення опублі-
кувати в десятиденний строк 
з дня його прийняття відпо-
відно до частини четвертої 
статті 28 Бюджетного кодексу 
України на офіційному сайті 
Решетилівської міської ради та 
в засобах масової інформації.

17. Організацію виконання 
даного рішення покласти на 
виконавчий комітет Решети-
лівської міської ради, контроль 
за його виконанням  — на 
постійну комісію міської ради 
з питань бюджету, фінансів, 
планування соціально-еконо-
мічного розвитку, цін, розвитку 
підприємництва.

Міський голова 
О.А.ДЯДЮНОВА
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ЗНАЙ НАШИХ

Анжела СТОРІЖКО: «Береш у свій 
дім не живу іграшку, а ще одного 
члена родини»

Прийдешній рік пройде 
фактично під покро-
вительством двох 

тварин  — Кролика та Кота. 
Останній не лише зайняв 
своє чільне місце у Східному 
гороскопі, а й лишається чи 
не наймістичнішою твари-
ною у цілком прагматичному 
й матеріалістичному світі. 
Подейкують, що коти бачать 
потойбічний світ, принаймні 
з цим пов’язують котячу звичку 
втупитися у одну точку, шипіти, 
вигинати спину й корчити вуса 
так, ніби бачать у порожньому 
куті щось страшнюче. А ще 
вони — гарні лікарі, стрес так 
точно знімають. І стали остан-
німи одомашненими тваринами, 
щоправда навіть хатні мурко-
туни періодично регулярно 
вмикають режим «кота, що гуляє 
сам по собі й мандрують світ за 
очі». Кіт сам приходить у ваше 
життя, обирає вас сам і вибір 
цей не випадковий. Так було 
і в житті Анжели Сторіжко, яку 
в Решетилівській громаді добре 
знають всі власники чотирила-
пих, вухатих, пернатих та іншої 
домашньої живності.

Про «криптоніт» для 
ветеринарного лікаря

У ясноокого й допитливого 
дівчати із Лиману Першого 
було три дороги у доросле 
життя — стати медсестрою, 
звичайним лікарем чи вете-
ринаром. А як інакше, коли 
живеш у родині справжніх 
«айболитів», де бабуся, татко 
і два дядьки — ветеринарні 
лікарі. Тож і для малої Анжели 
особливих табу чи таємниць 
природи, зокрема, пов’яза-
них із появою на світ нового 
життя, не існувало. Крові 
не боялася, за щастя було, 
коли тато брав із собою на 
ферму, де працював. А ледь 
не першим пацієнтом Анжели 
ще в дитинстві стала улю-
блена киця Маша, з якою 
няньчилася і в якої успішно 
приймала пологи. Сміється: 
дитинство було цікаве. Після 
школи без зайвих роздумів та 
вагань вступила на ветеринар-
ний факультет Полтавської 
аграрної академії. Закінчивши 
виш, працювала на м’ясо-
комбінаті «Ясні зорі», доки 
підприємство не закрилося. 
Нині — у державній лікарні 
ветеринарної медицини. За 
цей час які тільки пацієнти 
не потрапляли до рук вправ-
ного лікаря. Тим більше, що 
Анжела вузької спеціалізації 
не має, тож лікує все, що 
тримають вдома мешканці 
громади — від корів-годуваль-
ниць, кабанчиків, домашніх 
чотирилапих псів-сторожів 

до котів. Серед екзотичних 
пацієнтів лікаря Сторіжко — 
пухнасті шиншили (їх ще 
називають інтелектуалами 
у світі гризунів) і лелека. 
Птаху з перебитим крилом 
на порятунок до ветери-
нарного лікаря привезли 
місцеві мешканці. Травма 
була настільки серйозна, 
що лікарка накладала шину, 
проте лелеку таки виходила.

Щоправда, на початку 
своєї кар’єри у безстрашної 
«супервумен» від ветеринарії 
був свій «криптоніт» — Анжела 
катастрофічно боялася… собак. 
Як тільки в лікарню заходив 
власник зі своїм псом, у неї 
автоматично виділявся адре-
налін. Собака це відчувала — 
і починала агресувати на лікаря 
й гарчати. «Звідки той страх, 
навіть не знаю, — зізнається 
молода жінка. — От просто 
боялася і все. Одного разу 
привели собаку на повідку, 
та зиркнула, гарикнула — я аж 
у кутку опинилася. Та від улю-
бленої роботи відмовитися 
не могла, тож долала страх — 
ходила на огляди разом із Анас-
тасією Кузьменко, вчилася, 
як правильно поводитися із 
собаками, як їх заспокоювати. 
Зараз все нормально, страху 
немає. Коли веду прийом, 
перед кожним таким паці-
єнтом мию руки, аби вони 
не чули чужий запах. Даю 
понюхати руку, аби тварина 
заспокоїлися». Проте й зараз 
лікарка попереджає власників 
собацюнь, що найкраще їх 
оглядати і лікувати у лікарні. 
І тут питання не в страху, 
а в емоційному стані чотири-
лапого пацієнта. Незалежно 
від розмірів, породи та рівня 
агресії кожна собака, навіть 
дрібна чихуахуа, що труситься 
від холоду без улюбленого 
пальтечка, вдома охороняє 
свою територію і свою людину. 
У цьому служінні вона готова 
й лікаря за руку цапонути. 
Так що краще не провокувати 
собаку зайвий раз на агресію, 
тим більше коли вона й так 
почувається зле.

Першого котика 
впустили на одну ніч, 
другого принесли 
з дня народження 
у коробці з-під торта

Хоча Анжела малою й була 
котячою мамою, проте вже 
у дорослому житті заводити 
вдома живність не поспі-
шала. Молода родина жила 
в орендованій квартирі, так 
що про тварин навіть не 
йшлося. Коли придбали влас-
ний будинок, кіт там з’явився 
через традиції. Адже першим 
у новий дім на щастя потрібно 
впускати саме кота. У випадку 
Анжели — кішечку із доволі 
щемною історією. Мурка наро-
дилася у ветеринарній лікарні, 
декількох котят мама-кицька 
забрала, а Мурку покинула 
напризволяще, мовляв, давайте, 
людиська, відповідайте за тих, 
кого приручили. «Вигодовувала 
малечу інша кицька — моєї 
мами. От на одну ніч, аби дотри-
мати традиції, ми і впустили 
у новий будинок малу Мурку. Та 
одна ніч розтяглася на роки — 
живе собі киця, життю радіє. 
Зараз вона улюблениця і сина, 
і чоловіка. Потім пішли на день 
народження у «Зодіак» — це 
я вже про другого кота роз-
повідаю, — сміється жінка. — 
А там бігає сіреньке кошенятко, 
місяців йому 4 може й немає. І в 
чотирьох місцях переламаний 
хвіст. Грайливий такий котик, 
цікавий. Кажу чоловікові: «Давай 
заберемо». Він — категорично 
ні, мовляв, нам і Мурки виста-
чить». Ну, де один кіт, там і два. 
Так от до кінця вечора сірого 
Томаса спакували у коробку 
від торта — і поїхав він жити 
у власний дім. Малого дове-
лося виходжувати — відрізали 
зламаного хвоста, бо рятувати 
було нічого вже, пролікували, 
робили уколи, боролися із 
закрепами через поламаного 
хвоста. У любові та піклуванні 
виріс розкішний кіт. «Томаса 
забрали у серпні, а у листопаді 

до двору прибився ще один 
котик. Місяців 5, — розповідає 
лікарка. — Чоловік бурчить: 
„Не годуй. Що ти їх стягуєш“? 
Зранку пішла по дрова, а він 
у дрівнику сидить, чекає. „Ну 
що, пішли до Томаса“. Отак 
з’явився Оскар. Його тут уся 
вулиця знає, бо вдома йому 
не сидиться. Місяця півтора 
хтось із „добрих“ людей при-
клався так, що кіт шкутильгав. 
Наші коти в теплу пору року 
движують на вулиці. Взимку 
у будинку, але коли хочуть на 
двір — сідають під дверима 
і просяться. До речі, жоден 
кіт територію в домі не мітив. 
Попри те, що не кастровані».

Врятувати 
«нерядового» бенгала

А цієї воєнної весни 
у будинку родини оселилися 
екзотичні й дорогі бенгали. 
Про таких кицьок, що окрасом 
нагадують диких тварин, та за 
характером лагідні й люблять 
спілкуватися із господарями 
своєю котячою мовою, багато 
хто мріє. От тільки ціни куса-
ються: в Інтернеті за кошеня із 
офіційного розплідника у Києві 
просять близько 20 тисяч гри-
вень. Проте у Анжели екзотичні 
красуня Танзанія із породистим 
і харизматичним татусем Сай-
моном з’явилися так само, як 
і Томас із Оскаром — у рамках 
рятувальної операції. Цього 
разу — із охопленою війною 
Сумщини. Анжелі зателефону-
вала волонтерка Діана Савенко, 
з якою вони добре знайомі вже 
не перший рік. До Решетилівки 
мали привезти врятованих бен-
гальських котів. Діана просила 
ветеринарного лікаря взяти 
вагітну кицю, котра мала ось-
ось народити. Домовилися за 
Танзанію, про Саймона мова 
не йшла, та коли з’ясувалося, 
що кота нікому прилаштувати, 
добре серце Анжели тьохнуло — 
не лишати ж красеня на вулиці. 
Хоча у перші тижні з бенгалами 
було дуже складно. «Тварин 
привезли з-під обстрілів, — 
пояснює ветеринарний лікар. 
Вони дивом уціліли у будинку, 
хоча на подвір’я прилітало. 
Власники, котрі розводили бен-
галів, були змушені терміново 
евакуюватися з-під обстрілів. 
Котів вивезти не змогли, їх 
годували сусіди, раз на декілька 
днів, бо добиратися до будинку 
потрібно було під постійними 
обстрілами, ризикуючи жит-
тям. Так що самі уявляєте, 
в якому стані вони були — і в 
фізичному, і в емоційному. 
Знервовані, шипіли. Танзанія на 
мене лише зиркала і мовчала. 
А порода ж така, що бенгали 
дуже балакучі з господарями. 
Вони спілкуються, говорять до 
людей своєю мовою, розпові-
дають на різні інтонації, коли 
їм добре чи зле. Це зараз я вже 
розумію, коли вона сердиться, 
коли лається, а коли щось про-
сить чи дякує».

Довіру Анжела завойовувала 
поступово. Норовлива Танзанія 
підпустила до себе нову хазяйку, 

коли настав час народжувати 
і тварина відчула, що сама вона 
не впорається. Пологи були 
складні й тривали з 10-ї вечора 
до 6 ранку. На світ у новому домі 
з’явилося четверо плямистих 
красенів — двоє хлопчиків і двоє 
дівчаток. Нині вони щасливо 
живуть у нових родинах, 
з якими Анжела підтримує 
стосунки і зі щемом спостерігає, 
як росте малеча, залюблена 
своїми котобатьками. Жінка 
зізнається, що плакала, коли 
віддавала малечу: не тому, що 
жалко було — просто любила їх, 
мов власних дітей. Два місяці 
до того з ними няньчилася, 
давала перший прикорм, 
вчила їсти самостійно і пити 
воду після корму, привчала 
до горщиків». Тут не хочеш, 
а прикипиш серцем до цікавої 
і кумедної котячої малечі. Тому 
й плакала — переймалася, аби 
котодіток у нових сім’ях так само 
любили і не ображали. Коли 
запитую, чи не протестував 
чоловік проти появи у домі 
пари вимогливих бенгалів, 
Анжела посміхається, бо його 
протести — то про людське 
око. Він сам любить тварин, 
та й норовлива Танзанія (до 
слова, чемпіонка України), 
обрала його у якості улюбле-
ної людини. Максим у киці 
навіть другі пологи приймав, 
рятував кошенят, а дружина 
консультувала телефоном.

Любов у цьому житті 
головне — переконана Анжела 
Сторіжко. І в стосунках між 
людьми, і в ставленні до братів 
наших менших. Тим, хто хоче 
завести кота, радить тричі 
подумати, перш ніж зробити 
вибір. Якщо батьки поступа-
ються наполяганням власної 
дитини, яка скиглить і випрошує 
кошеня, проте обоє дорослих 
категорично проти й на дух 
котів не переносять, краще не 
заводити муркотуна. Бо рано 
чи пізно він ризикує опини-
тися на вулиці. «Йдеться не 
про породу, а про готовність 
взяти на себе відповідальність 
за чуже життя, бо береш у свій 
дім не живу іграшку, а ще одного 
члена родини. Фраза про те, що 
ми відповідальні за тих, кого 
приручили — не просто красиві 
слова, — зауважує Анжела. — Тва-
рин не лише годувати потрібно, 
прибирати після них. Головне — 
любити. Бо приходиш додому 
і всім потрібно приділити увагу 
після напруженого робочого 
дня — і чоловікові, і синові, 
і чотирьом хвостикам. Бо Мурка 
лізе на руки, Оскар вимагає 
їсти, Саймон — уваги, Танза-
нія вимогливо скандалить. Це 
ніби другі діти і члени сім’ї, 
кожен — зі своїм характером. 
Моя родина любить цих тва-
рин». Ну, а тварини, у свою 
чергу, відчувають добре людське 
серце на якомусь містичному 
рівні і щедро дарують щастя 
тим, хто зігріває любов’ю і дає 
дім беззахисним хвостатим 
і вусатим — тим, за кого ми 
таки справді відповідаємо на 
цій планеті.

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

Приватне підприємство «ПРИВАТ.ЗЕМ»  
пропонує якісні та швидкі послуги із 
землеустрою,
а саме : розробка проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, технічних 
документацій із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
технічних документацій із землеустрою щодо поділу 
(об’єднання) земельної ділянки, розробка XML, допомога у присвоєнні 
земельним ділянкам кадастрових номерів, представництво у судах із 
земельних спорів і т.д. 

Звертатись за телефоном:  
(050) 249-10-64, Жанна Олександрівна

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

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

У селі Нова Михайлівка  
виготовляють окопні свічки. 
Волонтери потребують нашої з вами допомоги.  

Для виготовлення окопних свічок завжди потрібні:  
пусті банки з-під консерв, парафін та віск. 

За детальною інформацією можна звертатися за номером 
телефону: 098-959-85-22. 

Також залишити матеріали можна у Решетилівському 
волонтерському центрі!
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ПОРАДИ

СТРАВА ТИЖНЯ

Свинина 
з ароматною 
шкірочкою

Інгредієнти: 1 кг свиня-
чої корейки, цедра 1 лимону, 
1 гілка розмарину, 1,5 ч.л. мор-
ської солі, 1 ч.л. чорного перцю 
горошком, 1 ч.л. сушеного час-
нику, 1 ч.л. зерен коріандру, 
3 ст.л. оливкової олії

Маринування м’яса: 
4 години.  Час приго-
тування:  1 година 20 
хвилин. Загальний час приго-
тування: 5 годин 20 хвилин

Свинину помити, просу-
шити паперовим рушником. 
Якщо є верхній шар жиру, 
ножем зробити надрізи 
у вигляді сіточки. Спеції, 
цедру і розмарин змішати 
з сіллю і оливковою олією. 
Добре розтерти в ступці 
або подрібнити блендером. 
Натерти свинину ароматної 
сумішшю.

М’ясо загорнути в харчову 
плівку і покласти, як мінімум 
на 2 години, в холодильник. 
(Можна залишити навіть 
на ніч). Дістати за 2 години 
до запікання і тримати при 

кімнатній температурі. Якщо 
будете маринувати лише дві 
години, залишити м’ясо при 
кімнатній температурі.

Розігріти духовку до 
200˚С. Розмотати свинину 
і перекласти в жаротривкий 
посуд, бажано з решіткою, для 
хорошої циркуляції повітря. 
Запікати у розігрітій духовці 
15 хвилин, зменшити тем-
пературу до 170˚С і пекти 
до готовності. Приблизно 
1 год. Дістати м’ясо з духовки, 
залишити «відпочити» на 
15 хвилин. Подавати страву 
гарячою, хоч дуже смачно і в 
холодному виді.

Залишки м’яса можна порі-
зати на порційні шматки, 
викласти на тарілку і залити 
таким маринадом: 50 мл 
яблучного оцту, 50 мл олив-
кової олії, 25 мл кленового 
сиропу або меду. Накрити хар-
човою плівкою і на наступну 
трапезу маєте нову страву. 
М’ясо можна розігріти як є, 
в маринаді, а можна подати 
в холодному вигляді.

Зустрічаємо 2023-ий —  
рік Чорного Водяного 
Кролика або Кота
До Нового року зали-

шилося зовсім трохи, 
а це значить, що незва-

жаючи на війну, сумувати 
не варто — варто готуватися 
до зустрічі найважливішого 
свята в році. Воно цього року 
буде особливе — без петард та 
салютів, і з комендантською 
годиною, відтак — домашнім, 
як і Різдво, у найближчому 
колі друзів та рідних. Усе — як 
любить тварина-покровитель 
прийдешнього Нового року за 
східним гороскопом. Тож далі 
детальніше про те, які традиції 
та особливості потрібно знати, 
щоб наступні 365 днів були 
вдалими та радісними.

Новий Рік 2023 —  
кого задобрювати

Згідно зі східним гороско-
пом, 2023-й рік пройде під 
заступництвом  Чорного 
Водяного Кролика або Кота. 
Справа в тому, що у китайській 
мові обидві ці тварини позна-
чаються одним і тим же 
ієрогліфом. Така дуальність 
пов’язана ще й із тим, що 
у Південно-Східній Азії та 
Китаї астрологи ведуть різні 
календарі. У Китаї символом 
цього року є Кролик — сим-
вол довголіття, жвавості та 
біганини, а у В’єтнамі — Кіт. 
Вважається, що по зодіакаль-
ному колу це четвертий за 
рахунком покровитель і, більш 
того, найщасливіший.

За китайським календарем. 
Кролик характеризується як 
інь, асоціюється з елементом 
«дерево», символізує такі 
якості, як доброта, співчуття, 
стриманість, але, з іншого боку, 
нерішучість і боязкість. Біль-
шість астрологів схиляються 
до думки, що 2023 рік принесе 
чимало кардинальних змін на 
світовому рівні.

Рік Кролика повноцінно 
набере чинності 22 січня 
2023 року і триватиме до 
9 лютого 2024.

Прогнози на 2023 
рік — яким 
обіцяє бути

Рік Чорного Водяного Кро-
лика або Кота обіцяє бути більш 
спокійним, ніж драматичний 
та різкий рік Тигра. Тварини, 
що уособлюють 2023 рік мають 
тихий (в порівнянні з тигром) 
норов та допоможуть заспоко-
їтись, відпочити та з новими 
силами іти до реалізації звер-
шень. Втім, розслаблятись 

не варто — безініціативність 
буде жорстко каратись. Тож, 
пам’ятайте, що Кролик та Кіт 
люблять тих, хто знає, чого 
хоче і не сидить склавши руки.

Зазвичай роки Кролика 
наповнені непередбачува-
ними подіями та карколом-
ними поворотами. Ймовірно, 
такий непередбачуваний 
ритм нестиме саме вода, яка 
присутня у знаку Чорного 
Водяного Кролика. Разом 
з тим рік Кролика обіцяє бути 
спокійнішим за попередній 
рік Тигра, адже тварини дуже 
відрізняються поведінкою та 
норовом. Стихія прийдеш-
нього року наступаючого 
року — Вода, тому ви повинні 
вирішувати будь-які конфлікти 
м’яко, обходячи гострі кути. 
Злякати птицю щастя можна 
тільки великими сварками, 
розбіжностями і ворожнечею, 
так що, експерти з езотерики 
рекомендують утриматися від 
будь-яких подібних енергій 
у взаєминах.

Успіх Чорний Кролик при-
несе ініціативним людям, тож 
просто плисти за течією — 
не найкращий варіант 
у прийдешньому році.

Також рік під покровитель-
ством Чорного Кролика буде 
сприятливим для тих, хто 
проявить чесність, щирість 
і легкий характер. Кролик 
і Кіт — тварини сімейні, тому 
саме в наступаючому році 
любовна сфера кожної людини 
буде щасливою, а будинок — 
повною чашею. Люди, які 
шукають серйозних відносин, 
обов’язково отримають їх, 
а сімейні пари реалізують всі 
свої заповітні бажання.

Вдалим буде і квартирне 
питання,  і  подорожі, 
і відрядження — астрологи 
обіцяють, що протягом усього 
2023-го року людям, які бажа-
ють обзавестися власною неру-
хомістю, зробити ремонт або 
відвідати різні країни, посміх-
неться удача.

Щасливці 2023-го
Найбільш прихильним 

господар 2023 року буде 
до тих, хто народився у рік 
Кози, Собаки, Кабана і самого 
Кролика. У Козі Кролик цінує 
витонченість та артистизм, 
у Собаці — вірність, а Кабан 
подобається йому серйозністю.

На кого 
чекають невдачі 
у році Кролика

Півень дуже полюбляє вихва-
лятися, а Кролику це не до 
вподоби, тож він вказуватиме 
пернатому, де його місце. А от 
кому найбільше дістанеться 
випробувань долі у 2023-му, 
так це Щуру. У Кролика-Кота 
до нього сильна неприязнь, 
зважаючи на котячу частину 
тварини-покровителя. Неод-
нозначне ставлення Кролика 
до Тигра. Перший потай заз-
дрить другому. Ще б пак: Тигр 
сильніший, відваги йому не 
бракує. Тому Кіт вдаватиметься 
до дрібних капостей. Тож, 
Тигри, будьте дуже обереж-
ними у 2023 році.

Що готувати на свято 
і в чому зустрічати 
Новий рік

Привітний Кролик, який 
цінує затишок, буде радий, 
якщо ви зустрінете Новий рік 
в колі рідних і близьких вам 
людей. Акцент в стравах варто 
зробити на овочі і легкі закуски, 
а від запеченого кролячого 
м’яса краще відмовитися — не 
варто ласувати своїм же покро-
вителем. Щоб задобрити Кота, 
можете приготувати страви 
з риби, птиці або м’яса — пух-
настий звір буде тільки радий.

У с ер в і р о в ц і  с т ол у 
краще використовувати 
білі і золотисті відтінки, 
а також придбати декоративні 

прикраси синього і чорного 
кольорів  — вони сим-
волізують стихію води 
в прийдешньому році.

Кролик і Кіт не люблять 
вишуканьства і незручності, 
тому краще уникати наря-
дів, в яких вам незатишно. 
Високі підбори і речі, що 
сковують ваші рухи — не най-
кращий вибір на Новий рік 
2023. Складні укладання для 
волосся і яскравий манікюр 
також краще залишити на 
невизначене «потім» — виби-
райте нюдові відтінки лаку для 
нігтів і прості, але елегантні 
зачіски.

Віддавайте перевагу наря-
дам з м’яких матеріалів, приєм-
них до тіла, кольори — чорний, 
сірий, синій. У жодному разі не 
використовуйте анімалістичні 
принти, інакше Кролик зляка-
ється хижака і не буде йому 
допомагати в новому році.

Обираємо подарунок
Символ 2023 року не шанує 

різкі запахи. Тому під заборону 
потрапляють парфуми, аро-
мопалички та інші джерела 
яскравих ароматів. Поганим 
варіантом подарунка стане все, 
що пов’язане із водними про-
цедурами. Не варто дарувати 
гелі, шампуні, банне приладдя, 
бальзами, капці чи рушники. 
Це дуже практично, але не 
цього року. Стихія Кролика —це 
вода, а отже, всі предмети сти-
хії-антагоніста Вогню теж під 
забороною. До них відносяться 
прикраси з будь-якого металу.

Кролик шанує сімейні цін-
ності та затишок, тому чудо-
вим подарунком стане все, 

що з цим пов’язано — альбом 
для сімейних фотографій, 
фоторамка, домашня атри-
бутика, подушки, пледи. При 
цьому варто пам’ятати, що 
для символу року ціна пода-
рунка особливого значення не 
має — можна дарувати речі, 
зроблені власноруч. Важливо, 
щоб подарунок викликав пози-
тивні емоції, був практичним 
та корисним.

Ще один нюанс  — пода-
рунок має бути екологічним 
та натуральним. Уникайте 
натурального хутра чи 
шкіри — це Кролику точно 
не сподобається. Можна 
подарувати вироби зі скла 
чи кришталю — фужери, ваза, 
келихи. Будь-яке кухонне 
начиння, крім ножів — стане 
чудовим подарунком.

Символ року любить подо-
рожі, тож гарним подарунком 
стане путівка чи запланована 
поїздка. Також чудовим пода-
рунком стане все, що пов’я-
зано з подорожами — рюкзак, 
валіза, косметичка. З цікавих 
подарунків, які сподобаються 
Кролику, можна вибрати кар-
тину із зображенням річки, 
моря, лісу, водоспаду. А ось гір 
чи хижих тварин на картині 
не повинно бути.

І не забудьте про голов-
ний символ року — Кролика. 
Фігурка або зображення сим-
волу року стане талісманом 
протягом усього наступного 
року. Також можна дарувати 
фігурки жаби, слона чи чере-
пахи. Не можна дарувати 
фігурки дракона, хижих тва-
рин та птахів фенікс.

Настя ТОПОЛЯ
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КАЛЕЙДОСКОП
РешетилівщинаUA

Гороскоп
на тиждень

(2.01 — 8.01)

a
Овен. Тиждень розпочнеться 
з наведення порядку на роботі, вдома 
і в душі. Важливо викинути все зайве — 

сміття, спогади, все, що може гальмувати на 
шляху до нових цілей. Не варто нагнітати 
ситуацію. 

b
Телець. Представники цього знака 
почнуть тиждень з реалізації давно 
запланованих справ. Позитивні 

результати принесе командна робота. Все 
вдасться закінчити за допомогою колег. 
Кінець тижня буде активним.

c
Близнюки. Вам доведеться проявити 
стриманість на початку тижня, не 
варто ризикувати, щоб не розгрібати 

чужі помилки. Ви можете витратити більше 
грошей, ніж планували. Середина і кінець 
тижня пройдуть в напрузі.

d
Рак. Початок тижня — сприятливий 
час, щоб проявити свої таланти. Не 
критикуйте близьких. Це може їх 

образити. Також в ці дні можете отримати 
великий прибуток або грошову винагороду.

e
Лев. Вас очікує значна активність 
на роботі. Завдяки цьому вдасться 
зробити безліч справ. В середині 

і в кінці тижня доведеться доводити свою 
правоту і сперечатися. У ці дні ви зможете 
виконати купу роботи.

f
Діва. Гороскоп на тиждень радить все 
чітко спланувати, щоб не заплутатися 
в діях і нічого не забути. Завдяки цьому 

ви завершите всі важливі справи. Також 
варто стримувати емоції, незважаючи на 
активні провокації оточуючих.

g
Терези. Представникам цього знака 
захочеться почати нове життя. 
Гороскоп на тиждень радить слі-

дувати прийнятому рішенню і змінити 
життя. При цьому не варто вчити інших, 
як правильно жити.

h
Скорпіон. Представникам цього знака 
доведеться проявити свої таланти, 
щоб зробити їх основним заняттям. 

Будь-яке творче заняття принесе прибуток. 
В середині тижня краще бути стриманими, 
щоб не накликати біду.

i
Стрілець. Тиждень розпочнеться 
з вирішення складних питань. Вам 
допоможуть обставини і оточуючі 

вас люди. Гороскоп радить приймати всі 
пропозиції та винагороди. Не варто забувати 
про правильне харчування.

j
Козеріг. Варто притримати свої 
емоції на початку тижня, щоб не 
розігралася велика сварка. Ситуація 

швидко зміниться спокоєм. Очікують хороші 
новини. Гороскоп на тиждень для Козерогів 
обіцяє вирішення проблеми.

k
Водолій. Потрібна робота над 
помилками. Обміркуйте і оцініть 
все, щоб більше не повторилися 

неприємності. Особливої уваги заслуговує 
здоров’я. Не варто піднімати велику вагу 
і експериментувати з важкою роботою.

l
Риби. Прислухайтеся до порад 
рідних, які допоможуть вирішити 
всі проблеми. В кінці тижня вам 

доведеться надати допомогу близькому 
другові.
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Відповіді

з №51

ІСТОРІЇ ТА АНЕКДОТИ
А ви також, коли щось 

купуєте, то кажете, що по 
акції, або применшуєте 
вартість вдвічі, а то і втричі, 
щоб чоловік, або дружина 
не сварилися?

***
На зупинці я терла око, 

щось потрапило. Поруч 
бабуся, промовила: «Не 
плач. Я ще страшніша, ніж 
ти, була і то вийшла заміж».

***
Цього року Дєд Мороз не 

прилетить, працює ППО 
України. А святий Миколай 
прийде. Правильно пояс-
нюйте дітям обставини!

***
«Господині на замітку… 

Сьогодні зрозуміла: коли 
робиш відбивні, то про 
росіян краще не думати — 
інакше виходить фарш».

***
Що повинен вміти чоло-

вік: 1. Не мовчати, якщо 
приготовлено смачно. 
2. Мовчки їсти, якщо не 
смачно...

***
— Столиця росії, 6 літер, 

перша «М» ... — Мордор.
***

—  Ось що ворогу не 
побажаєш?

—   Щоб його сусідом 
була росія!

***
Тяжко догодити чоло-

вікам: одні жінки їм не до 
душі, інші — не по зубах, 
а треті — не по кишені.

***
Сьогодні чоловік, з яким 

я зустрічаюсь, прийшов 
і сказав, що нам потрібно 
зробити паузу у відносинах. 
Я сказала: «Без проблем, 
день паузи  — 10 тисяч 
гривень».

***
Кажуть, що люди, котрі 

матюкаються, довше 

живуть. Я, певно, буду 
жити вічно!

***
Бережіть дружину! 

Наступна може бути ще 
гірша...

***
Зараз стільки шахраїв 

розвелось в інтернеті. 
От мій чоловік замовив 
мені на свята в подарунок 
парфуми і нижню білизну, 
а прислали набір тесляра 
і вудку для риболовлі. Тому 
замовляйте лише на пере-
вірених сайтах з відгуками!

***
— Тату, дай грошей!
— Всі гроші у банко- 

матері, синок!
***

—  Коханий, хочеш, 
я подарую тобі своє серце?

—  Ти мені нерви 
поверни!

***
Якщо вам зранку 2 січня 

будуть дзвонити і говорити, 
що потрібно на роботу — 
заблокуйте їх. Це шахраї.

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