2022

Наша громада
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

КОБЕЛЯЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

березень №18

БЕЗКОШТОВНО

Н *Г

СТОЇМО МІЦНО: ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Бажаю здоров'я, українські герої! П'ята доба
повномасштабної війни Росії проти народу України. Стоїмо міцно. Ми пережили за цей час стільки, скільки іншим народам може не випасти й за
десятки років. Нам довго говорили, що українці
в чомусь не такі. В чомусь неправильні. Що мають десятиліттями виконувати так звані домашні
завдання. Через це ми часто не помічали, на що ми
з вами реально здатні. А от зараз проявили себе на
повну. І це надихає. Кожного. Кожну.
У кожній розмові з нашими партнерами я чую
щиру повагу. Українці показали світу, хто ми є. І
Росія показала, якою вона стала. Просто вдумайтесь: за час російського вторгнення – всього лише
за чотири доби – унаслідок російських обстрілів
загинули шістнадцять українських дітей. Шістнадцять! 45 діточок поранені.

Кожен злочин, кожен обстріл, які окупанти
скоюють проти нас, згуртовують нас і наших партнерів ще більше. Росія не вірила в таку солідарну
й потужну реакцію. Але українці змінили цю історію. Євросоюз вирішив постачати нам зброю. Ми
вдячні. Вчора я говорив з Урсулою фон дер Ляєн,
Президенткою Єврокомісії, про подальші, ще
більш сильні кроки. Європейці усвідомлюють, що
наші солдати борються за нашу державу, а отже, і
за всю Європу. За мир для всіх європейських країн, за життя дітей, за рівноправність, за демократію. І це дає нам повне право зробити наступне.
Ми звертаємося до Європейського Союзу щодо
невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за
те, що вони поряд із нами. Але наша мета – бути
разом з усіма європейцями і, головне, – бути на
рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслуговуємо. Я впевнений,
що все це можливо.
Вчора говорив з президентами Португалії, Литви, з Президентом Франції Еммануелем
Макроном, Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Особливо я вдячний Анджею Дуді за нашу
плідну роботу. Говорив з прем'єр-міністрами
Бельгії, Іспанії та Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Підтримка від нашої
антивоєнної коаліції безумовна й безпрецедентна.
Європа закрила небо для всіх російських літаків. Глобальний бізнес відмовляється від будьяких зв'язків з російськими компаніями. Подивимося, чим закінчиться цей тиждень для російської
валюти – яким буде падіння рубля. Поки триває

це злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, ніби війна пройшла їхньою територією. Для чого це все вам? Російським
матерям, російським учителям, російським підприємцям, просто звичайним людям. Для чого?
Вже чотири з половиною тисячі російських
солдатів убито. Заради чого ви всі сюди прийшли?
Заради чого колони вашої бронетехніки йдуть
проти нас? З нашого Криму. З Ялти, Євпаторії,
Судака, Сімферополя... Це ж не назви військових
таборів для танкістів. Ще раз: чотири з половиною
тисячі вбитих російських окупантів. Бросайте
вашу технику. И уходите. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто
спасите ваши жизни. Уходите.
Кожну годину ми присвячуємо посиленню нашої держави. Кожен, хто може долучитися до боротьби з окупантами, повинен це робити. Тому
було ухвалено рішення – непросте з моральної
точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту.
В умовах воєнного стану учасники бойових дій
– українці з реальним бойовим досвідом – будуть
звільнені з-під варти та зможуть компенсувати
свою провину в найгарячіших точках війни. Ще
з деяких людей – учасників АТО знімаються всі
санкції. Ключове зараз – оборона.
Коли я йшов у Президенти, я говорив, що кожен із нас – Президент. Бо ми всі відповідаємо за
нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А зараз
так сталося, що кожен із нас – воїн. Воїн на своєму
місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе.
Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ КОБЕЛЯЦЬКОЇ ГРОМАДИ

Шановні жителі громади, друзі!
Росія перейшла до відкритої військової агресії на низці напрямків по всій території України.
Зараз головне – зберігати спокій і чітко виконувати інструкції. Ті, хто не задіяні у роботі критичної інфраструктури – по можливості, залишайтеся вдома.
Всі дії, які відбуваються у нашій громаді, здійснюються відповідно до розпоряджень обласного та районного штабів. Кобеляцька міська рада робить все можливе, щоб завчасно інформувати населення про
ситуацію в громаді та забезпечити порядок і стабільність на нашій території.
Створений та цілодобово працює оперативний штаб, який вирішує нагальні питання. Зокрема, прийняті рішення щодо громадського правопорядку та роботи груп швидкого реагування у складі працівників
поліції та особового складу територіальної оборони на території громади.
Вжиті заходи щодо забезпечення медикаментами усіх фельдшерсько-акушерських пунктів і амбулаторій загальної практики сімейної медицини та створено резервний фонд медикаментів та медичних засобів
при міській лікарні на випадок відкриття госпіталю. Вирішено питання дислокації та забезпечення повноцінного функціонування роти територіальної оборони.
Здійснюється збір продуктів харчування для роти територіальної оборони. Пункти збору знаходяться у
приміщеннях шкіл, адміністративних будівлях колишніх сільських рад та у приміщенні міської ради.
Успішно діють у всіх сільських населених пунктах створені добровольчі загони, які здійснюють нічне чергування. Окрім того, для забезпечення громадського порядку триває спільне патрулювання на території громади
працівниками відділу поліції, міської ради та роти територіальної оборони.
Комунальна служба Кобеляцької міської ради працює у штатному режимі. Місто та села забезпечені питною водою та електроенергією.
На території міста та сіл громади облаштовані місця для укриття на випадок повітряної загрози. Хоч вони і не відповідають технічним характеристикам бомбосховищ, але вони зможуть бути використані як захисні споруди. Також захистом може бути погріб чи навіть оглядова автомобільна яма у приватних секторах.
Інформація змінюється постійно. Вкотре наголошую, що необхідно звертати увагу на підозрілих людей, предмети, об’єкти та обов’язково повідомляти про
це міську раду по телефонах: 098-995-63-93 або 066-418-76-81 або 0543-3-12-05, а також співробітників правоохоронних органів.
У нинішній непростій для України ситуації, коли російський агресор розпочав повномасштабну війну проти України та її громадян, прошу вас зберігати
спокій, адже масова паніка – це невизначеність у діях, яка може спричинити хаос, вигідний ворогу. Просимо вас читати та поширювати лише офіційну
інформацію, яка розміщується на сайті Кобеляцької міської ради та на сторінці у мережі фейсбук Кобеляцької міської ради. Про все, що відбувається ми
обов’язково повідомляємо вас.
Слава Україні!
Кобеляцький міський голова, голова ради оборони Олександр КОПЕЛЕЦЬ
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КОБЕЛЯЦЬКА ГРОМАДА. СИТУАЦІЯ НА СЬОГОДНІ
Триває п’ятий день війни!
Ситуація у Кобеляцькій міській
територіальній громаді спокійна та контрольована.
Ці п’ять діб показали, що жи-

та «Кобеляцький Центр первинної медико-санітарної допомоги».
Відрадно, що жодна аптека, яка
розміщена та працює на території
міста, не відмовила у наданні від-

телі громади згуртувались та
об’єднались, кожен у міру своїх
можливостей долучається до перемоги над агресором.
При Кобеляцькій міській раді
діє рада оборони, мета якої - координація роботи за усіма напрямками для протидії збройній агресії.
Починаючи з 24 лютого 2022
року щодня члени ради оборони вирішують нагальні питання.
Першочерговими серед них є питання: посилення охорони громадського порядку та об’єктів, які
забезпечують життєдіяльність населення; забезпечення транспортом та пальним Кобеляцького
відділу Полтавського районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки
у виконанні ними мобілізаційних завдань; вжиття заходів щодо
підготовки забезпечення роботи
в умовах воєнного стану та забезпечення медикаментами й засобами надання медичної допомоги
двох лікувальних закладів громади «Кобеляцька міська лікарня»

повідної допомоги.
Одним із головних завдань також є забезпечення приміщенням
та продуктами харчування особового складу роти територіальної оборони, яка буде задіяна для
захисту території нашої громади.
Також, для патрулювання території у сільських населених
пунктах було ініційовано створення загонів самооборони та
координовано їх дій, які успішно виконують свою роботу у
нічний час.
Щоб зменшити ризики для
життя дітей, усі шкільні, позашкільні та дошкільні навчальні заклади переведено на дистанційне
навчання.
Та нажаль, уже який день поспіль військові дії на території
України продовжуються. Здійснюються обстріли не лише промислової зони, але й житлові районі, гинуть люди.
Місцеві мешканці активно долучаються до захисту свого міста.
Так, у неділю, на території КП «Водоканал Плюс» зібралося чимало

містян, щоб допомогти засипати
пісок у мішки для блокпостів, які
будуть розміщені по всій території громади. Інші містяни будували перешкоди на виїзді з міста
Кобеляки у напрямку до Дніпра.
Чоловіки займалися облаштуванням самих блокпостів, забезпечивши не тільки робочу
силу, а й відповідну техніку, без
якої неможливо було б збудувати перешкоди для ворога. Наші
мешканці також долучились до
приготування коктейлів та протитанкових «їжаків».

ництва блокпостів для охорони
громади та укріплення міської
лікарні.
Дякую небайдужим і щедрим
людям, що приносять продукти
харчування.
Дякую всім за організованість і прагнення захистити
свою громаду.
Кобеляцька міська рада продовжує роботу по забезпеченню
доступу до укриттів на території
Кобеляцької міської територіальної громади.
Звертаємося до усіх керівників

Чимало жителів нашої громади відгукнулися на прохання
міського голови по збору продуктів харчування для роти територіальної оборони.
За останні дні зібрано велику
кількість продуктів, серед яких
консерва, тушонка, чай, кава, цигарки, крупи, цукор, овочі, фрук-

установ, підприємств, організацій, директорів шкіл, завідуючих
дошкільних закладів забезпечити
цілодобовий доступ до підвалів
під час повітряної тривоги.
Головам ОСББ, жителям багатоквартирних будинків прохання терміново організувати
наведення порядку в укриттях,

ти, м'ясо, яйця та ін.
Деякі місцеві підприємці погодилися надати холодильники для
тривалого зберігання продуктів.
Роботи по облаштуванню
блокпостів проводяться не лише
в місті. Жителі Іванівки, Орлика,
Красного, Придніпрянського та
інших населених пунктів також
долучились до цієї роботи.
Дякую всім учасникам будів-

підвалах будинків та забезпечити доступ до них.
Гарною перевіркою для жителів громади був сигнал сирени
про повітряну тривогу. Не забуваймо, що ми зараз живемо з
вами у тяжкі часи, тому повинні
швидко реагувати у таких ситуаціях.
Що робити, почувши такий
сигнал?
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Якщо лунає довгий сигнал
тривалістю до однієї хвилини,
то це означає - «Повітряна тривога».
Якщо лунає короткий сигнал
сирени до 5-10 секунд, це означає
- «Відбій повітряної тривоги».
Якщо ви почули звуки сирени, що тривають протягом кількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал.
Після сирени є три розвитки
подій: залишатись вдома, спускатись в найближче укриття. Якщо
громадянин перебуває вдома: повідомити про отриману інформацію сусідів; привести в готовність
індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри; провести
у квартирі (приватному будинку) протипожежні профілактичні заходи (вимкнути газ, водопостачання, електропостачання та
інше), підвищити захисні властивості квартири: зачинити вікна,
ущільнити їх; сховатися в укритті.
Кожен із вас у випадку необхідності повинен бути готовий
до евакуації і мати при собі так
ЗВАНУ ТРИВОЖНУ ВАЛІЗУ, з
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якою можна евакуюватися або ж
заховатися в укриття.
Зберіть її заздалегідь, покладіть найнеобхідніше: документи, засоби зв’язку, воду, кредитні
картки та готівку, дублікати ключів від будинку і машин, медикаменти, теплі речі і продукти першої необхідності.
Окрім того, у понеділок у кожному навчальному закладі міста
будуть проведені курси фельдшерської допомоги, які проведуть
медики для усіх бажаючих.
Кобеляцька міська рада звертається до жителів громади, активістів з проханням - усі свої дії
обов’язково узгоджувати.
Тільки спільними, злагодженими діями ми зможемо у найкоротший час убезпечити нашу
громаду від ворога.
Вкотре повідомляємо: міська
рада цілодобово працює у посиленому режимі. Ви не залишені
наодинці, ми готові в будь-який
час прийти на допомогу.
У разі виникнення нестандартної ситуації ви можете повідомити по телефонах:

ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ!

Повідомляємо, що на території міста Кобеляки можна знайти
укриття за адресами:
-вул. Шкільна, 1/28 – приміщення ОЗ «Кобеляцький ліцей № 1»;
-вул. Шевченка, 37/34 – приміщення ОЗ «Кобеляцький ліцей № 2»;
-вул. Київська, 1А – приміщення дитячого садка «Золотий півник»;
-вул. Жовтнева, 1А – приміщення колишнього управління сільського господарства;
-пл. Базарна, 1 – приміщення критого ринку;
-вул. Шевченка, 64 – приміщення санстанції;
-вул. Касьяна, 28/15 – приміщення магазину «Маркетопт»;
-вул.Броварська,3 - житловий будинок;
-вул.Полтавська,32 - житловий будинок.
Заздалегідь інформуємо, що ці укриття не відповідають технічним
характеристикам бомбосховищ, але вони можуть бути використані,
як захисні споруди.
Та найголовніше – потрібно пам’ятати, що паніка найбільший ворог у критичній ситуації. Спокій, обережність та розсудливість – головна запорука безпеки кожного з нас.
Жителі сільських населених пунктів під час сигналу повітряної небезпеки, можуть заховатися у підвальні приміщення навчальних закладів, сільських клубів та власні погріба.
Інформацію про початок повітряних тривог ви отримаєте через діловодів, на офіційному сайті та мережі фейсбук Кобеляцької міської ради.
Зберігаємо спокій.

Копелець Олександр Олександрович – голова ради оборони 0506308612; 0983219887.
Кузьменко Володимир Миколайович – начальник відділення № 2 Полтавського районного
управління поліції ГУНП в Полтавській області 0675307098
Андрушко Петро Анатолійович – начальник третього відділу Полтавського районного
територіального центру комплектування та соціальної підтримки 0503052851; 0688725980.
Оперативний черговий - телефонами:
(05343)
3-12-05;
0989956393; 0664187681.
Крім цього, у міській раді діє
постійний зв'язок з діловодами
(віддалені робочі місця), які працюють у колишніх сільських радах та постійно інформують про
все, що відбувається на території
громади.
Також повідомляю, що на території громади щоночі на 7-ми
автомобілях патрулюють групи
самооборони, у складі яких поліція, військові та працівники
міської ради.
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Вказані авто перевіряють територію сільських населених
пунктів. По місту патруль здійснюють 4 машини.
Хоч зараз і введено воєнний стан, міська рада продовжує працювати. Щодня свою
роботу виконують працівники
комунального
підприємства,
територіального центру надання соціальних послуг, лікарня.
Продовжуються виїзні прийоми
сімейними та профільними лікарями в амбулаторіях загальної
практики сімейної медицини.
У планах міської ради забезпечення соціальним хлібом людей
похилого віку, одиноких пенсіонерів. Маломобільні групи населення, які перебувають на обліку
у Кобеляцькому центрі надання соціальних послуг, матимуть
можливість отримати хліб.
Та найголовгіше, пам’ятайте
– у будь-якій складній ситуації
– паніка ваш головний ворог!
Тому зберігайте спокій і пам’ятайте: за нами правда, Україна
сильна, ми вистоїмо і переможемо!
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ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ НАШОЇ ГРОМАДИ!
приміщення колишніх сільських рад, відповідальні особи – діловоди міської ради.
Жителі міста Кобеляки звертаються у міську раду. Контактна особа – Поцелуйко Людмила Григорівна, тел.: 099 051 13 09.
Просимо всіх небайдужих долучитись до
цієї справи.
У єдності наша сила! Тільки спільним зусиллям місцевої влади та мешканців громади,
без чвар і непорозумінь разом прийдемо до
перемоги над ворогом. Усі разом стаємо на захист України!
Віримо в перемогу та в Україну!
Слава Україні!
На території Кобеляцької міської громади
Міський голова, голова ради оборони
організовано роту територіальної оборони.
Олександр Копелець
Для забезпечення особового складу роти
тероборони було оголошено збір товарів першої необхідності.
Щиро дякую усім, хто відгукнувся на прохання міської ради про допомогу, хто долучився до збору продуктів харчування.
Особливі слова вдячності працівникам
освітніх закладів міської територіальної громади, діловодам Кобеляцької міської ради,
усім небайдужим жителям громади, завдяки
яким зібрано продукти харчування у великій
кількості.
Збір продуктів триває по всіх населених
пунктах громади. Жителі сільських населених
пунктів продукти харчування приносять у

Комендантська година!
Відповідно до розпорядження Кобеляцького міського голови на території Кобеляцької територіальної громади, починаючи з 25
лютого 2022 року, введено комендантську
годину з 22.00 год. до 06.00 год.
Під комендантською годиною слід розуміти заборону перебувати на вулицях та в
інших громадських місцях без спеціально
виданих перепусток і посвідчень особи.

Заборона продажу
алкоголю!
До уваги всіх суб’єктів підприємницької
діяльності, які здійснюють продаж алкоголю на території Кобеляцької міської територіальної громади:
з 28 лютого 2022 року заборонено продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, в тому числі й пива!!!
Розпорядження Кобеляцького міського
голови від 27.02.2022.

МІСТО-ПОБРАТИМ ЗІНГЕН ВІДКРИЛО БЛАГОДІЙНИЙ
РАХУНОК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИКАМЕНТАМИ
ЖИТЕЛІВ МІСТА КОБЕЛЯКИ

Міста-побратими — це два міста в різних державах, між якими
встановлені партнерські відносини. Побратими співпрацюють
в різних сферах: культурі, освіті,
економіці, екології, туризмі, житлово-комунальному
господарстві. Вони обмінюються досвідом, культурною та історичною
спадщиною, проводять спільні
виставки і змагання, допомагають один одному у скрутні часи.
Місто Кобеляки багато років
поспіль підтримує дружні стосунки з містом Singen (Німеччина). За довгий період взаємовідносин встановлені міцні та
дружні стосунки.
Нещодавно, на ім’я міського
голови Олександра Копельця, надійшов лист
від обербургоміста міста-побратима Зінген –
Bernd Häusler, засновника дружніх стосунків
Wilhelm Josef Waibel та координаторки зв’язків між нашими містами – Carmen Scheide.
Вони стурбовані ситуацією, що склалася в
Наша адреса: м. Кобеляки,
вул. Касьяна, 29
Контакти: тел. (05343) 3 12 05
міський голова
Олександр Копелець
21051562@mail.gov.ua

на площі у знак солідарності та
підтримки міста-побратима Кобеляки.
Мер Бернд Хойслер, засновник товариства і почесний
громадянин міста Кобеляки Віллі Вайбель та офіцер партнерства пані Кармен Шайде повідомили присутнім про поточну
ситуацію в Україні, про загрозу
європейським країнам від цього
вторгнення та зачитали звернення міського голови Олександра Копельця до жителів міста
Зінген.
У своєму зверненні міський
очільник попрохав німецьких
друзів допомогти з медичними
засобами.
Україні та висловили віру в те, що у нашій
Під час акції жителі міста Зінген підтримадержаві найближчим часом запанує мир та, ли прохання передати медичні препарати для
найголовніше, вони запропонувала надати міської лікарні. Для цього вирішили відкрити
підтримку місту Кобеляки.
благодійний рахунок для збору коштів.
У суботу, 26 лютого, близько 300 жителів
Щиро дякуємо нашим друзям із міста-поЗінгена з українськими прапорами зібралися братима Зінген.
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