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Зі Світлим Святом Великодня!
Дорогі брати і сестри!

Щиросердечно вітаю вас з найбільшим християнським Святом
Світлого і Преславного Воскресіння Господа Бога і Спасителя
нашого Ісуса Христа!
Пасха – це свято, яке дає можливість духовного очищення і
просвітлення, це початок нового
життя, в якому буде трохи більше
віри ніж зазвичай.
Бажаю всім щастя, успіхів, здоров’я і спасіння. Любімо Бога, свого
Творця і Спасителя. Любімо своїх
ближніх, навіть якщо вони не є такими, якими б ми хотіли їх бачити.
З настанням Пасхальних днів пробуджується не тільки земля, а й
усі людські надії й сподівання на добру долю.
Направимо наші молитви на добрі справи, світлі помисли, відродження нашої держави. Нехай Воскреслий Спаситель благословить
нашу Українську землю і весь наш народ, відверне від нас ворога і дарує мир у нашій державі.
Залишаймося завжди людьми та проявляймо турботу один до одного, особливо до тих, хто її сьогодні найбільше потребує.
Ще раз вітаю усіх Вас, дорогі брати і сестри, з Пасхою Христовою.
Бажаю вам бути стійкими у вірі, молитися і трудитися на благо Святої
Церкви і нашої Української землі, прославляти Господа за Його великі
милості до нас і вірити у наше з Ним Воскресіння.
Воістину Воскрес Христос!

Христос Воскрес!

Сердечно поздоровляю всіх
вас, дорогі брати і сестри, з найбільшим нашим Християнським
святом Преславного Воскресіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.
Ці Великодні свята усім нам
доводиться відзначати в умовах
воєнного стану та кровопролитної війни, яка точиться на
нашій українській землі.
Віримо, що до радості Пасхальної Господь додасть нам
і радість нашої Перемоги над
агресором, який віроломно напав на нашу незалежну державу.
Вітаю з Пасхою Господнею всіх християн нашої Кобеляцької громади та всіх, хто тимчасово став членом нашої громади, хто покинув
свої домівки, втікаючи від війни. Серед цих вітань з особливим почуттям вдячності ділимося Великодньою радістю з тими, хто на фронті і
в тилу несе служіння українському народові зі зброєю в руках, захищаючи нас від російської агресії. Від усього серця бажаю воїнам, які
жертовно захищають всіх нас, які обороняють незалежність України,
Божого захисту й Перемоги! Нехай Воскреслий Христос береже всіх
вас і наповнює духовною силою, якої прагне всяка людина, але яка є
тільки у Бога, силою, яка необхідна для подолання труднощів, хвороб
і страхів, якими сьогодні наповнений світ.
Воістину Христос Воскрес!
Благочинний Кобеляцького округу УПЦ,
настоятель Свято-Миколаївського храму,
протоієрей Василій Сверлович

З молитвою за всіх вас
настоятель Свято-Покровського храму
протоієрей Георгій Момоход

Хай добрий Господь дарує нам мирне небо
над Батьківщиною! Христос Воскрес!

стор.2

Гуманітарна допомога стор.3

Благоустрій громади стор.7
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З ВІРОЮ У ПЕРЕМОГУ!

Війна змінила життя кожного з нас, змінила наші цінності та пріоритети. Але незмінним залишається одне – віра в Україну і в
нашу Перемогу.
Війна проходить не лише по лінії фронту –
війна всередині кожного з нас. Ми не можемо
її програти. Як не можемо пробачити окупантам зруйнованих житлових масивів, пологових будинків, закатованих мирних жителів
та понівечені душі дітей. Ми на своїй землі
відстоюємо власну незалежність, і силу духу
нашого народу не зламати. Кожен із нас на
своєму місці наближає Перемогу.
Зараз немає неважливої роботи, немає неважливих людей. Ми всі разом повинні допомагати державі та громадянам, які цього потребують.
Територіально Кобеляцька громада знаходиться в області, котра перебуває в тилу. Тож
наш обов’язок підтримувати армію, надавати
допомогу іншим містам, які постраждали від
російської навали.
Міська рада постійно підтримує Збройні Сили України. Для військових, які беруть
участь у бойових діях на території Запоріжської,
Харківської, Київської та Сумської областей постійно передаються знеболювальні, жарознижувальні, противірусні засоби, перев’язувальні
матеріали, військове обладнання, продукти хар-

До уваги тимчасово
переміщених осіб
та мешканців
нашої громади!
Доводимо до вашого відома, що
отримати консультації стосовно надання медичної допомоги
у нашому лікувальному закладі
можна за телефонами:
Приймальне відділення тел.: 3-17-74
моб. Vodafone (095) 059-52-57
Реєстратура поліклінічного
відділення - тел.: 3-13-03
моб. Kyivstar (068) 308-14-91

чування, теплі речі, автотранспорт тощо.
Слід зазначити, що до таких гуманітарних
акцій наша громада долучається все частіше та
робить по можливості за першого прохання.
У Кобеляцькій міській раді зареєстровано
близько 3500 внутрішньо переміщених осіб, з
них до 700 – діти. Кожного дня безкоштовно
харчується близько 500 чоловік. Надається гуманітарна допомога, житло.
На території громади чотири заклади комунальної власності приймають вказану категорію громадян – Перегонівський садочок,
Кобеляцький ліцей № 1 та Кобеляцький ліцей Полтавської обласної ради.
Окрім того, міська влада продовжує турбуватися про соціально незахищені верстви населення та багатодітні родини, які мешкають
на території громади. Так, продуктовими наборами забезпечено понад 5000 жителів громади вказаної категорії.
Усі підприємства та організації, об’єкти
критичної інфраструктури Кобеляцької громади працюють у звичному режимі.
Закликаю керівників установ та організацій різних форм власності – відновлюйте
свою роботу, сплачуйте податки, адже саме
так ви підтримаєте нашу країну, армію та громадян, які залежать від соціальних виплат.
Кобеляччина завершує посів ранніх зернових культур. Сільськогосподарські підприємства та фермерські господарства сіяли: пшеницю, ячмінь, горох, ріпак, жито та інші культури.
Комунальні служби працюють у штатному режимі. Окремі аварії на водомережах
ліквідовувалися, вивозиться сміття. На території громади розпочалися роботи по благоустрою населених пунктів. Закликаю всіх
мешканців долучитися до місячника благоустрою та чистоти.
Патрулювання та охорона громадського
порядку й об’єктів критичної інфраструктури здійснюється у визначеному порядку.
Загони самооборони та рота територіальної
оборони щоденно несуть патрулювання по
всій території громади.
Значно збільшилась кількість сигналів повітряної тривоги, які лунають по кілька разів

Додаткові обмеження
на Великодні вихідні
У Полтавській області діятимуть певні обмеження на перебування людей у громадських місцях
під час Великодніх свят.
Від 13:00 23 квітня до 6:00 26
квітня не проводяться масові
церковні служби ні в храмах, ні на
територіях поруч із ними. Богослужіння цими днями проводитиметься у приміщеннях – без вірян.
Піклуємося один про одного.
Відповідне рішення ухвалила
Рада оборони Полтавської області

протягом доби. Полтавська область неодноразово потрапляла під обстріли, є трагічні
випадки. Вкотре наголошую та прошу мешканців громади не наражатися на небезпеку й
обов’язково ховатися в укриттях та дотримуватися режиму світломаскування.
Нагадую, що з 10 квітня 2022 року на території громади змінено тривалість комендантської години. Вона розпочинається о 21.00 год
та триватиме до 05.00 год наступного дня. У
цей час діє заборона пересування населеними
пунктами без спеціальної перепустки та документів, що посвідчують особу.
Звертаюся до всіх жителів та гостей громади обмежувати себе у прийнятті спиртних
напоїв. Пам’ятайте – зараз діє воєнний стан.
Трішки приємної статистики. З початку
воєнних дій на території нашої громади зареєстровано 44 шлюби, з них 10 – уклали переселенці. За цей період народилося 24 малюки:
12 хлопчиків та 12 дівчаток, з них – 8 народили матусі з категорії переміщених осіб. Це
говорить про те, що життя продовжується.
Народжується нація українців.
Щиро дякую і пишаюся кожним, хто зараз
робить усе можливе для наближення Перемоги. Завдяки вам, дорогі жителі громади, воює
не лише зброя – воює український дух, який
неможливо здолати! Разом ми переможемо!
На завершення, хочу привітати мешканців
та гостей нашої громади з одним із найбільших та найсвітлішим свят – Великоднем. Воно
завжди несе нам радість, дарує надію та впевненість у майбутнє, поселяє спокій у серцях,
укріплює віру та живить душу.
Нехай Великодня радість стане благодатним початком нових звершень та надій. Хочу
побажати всім нам здоров’я, щастя, любові,
душевного спокою та найголовніше – Миру.
Бажаю, щоб ніколи не залишало вас і ваших рідних Боже благословення.
Христос воскрес!
Воістину Воскрес!
З повагою –
Кобеляцький міський голова
Олександр Копелець

Як стати
добровольцемрятувальником
Громадяни, бажаючі взяти участь у
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а саме:
розбір завалів, рятування людей, надання допомоги потерпілим, розвантаження гуманітарних вантажів та інші заходи, можуть долучитися до добровільних
формувань цивільного захисту. Дані формування утворюються органами місцевого самоврядування на тимчасовій основі.
Детальніше на сайті ДСНС України
https://dmpo.dsns.gov.ua/ р.
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ЯК ГРОМАДА НАБЛИЖАЄ ПЕРЕМОГУ

Не лишається осторонь підтримки військових Збройних Сил
України Кобеляцька міська рада.
По кілька разів на тиждень вона
передає продукти харчування,
ліки та речі першої необхідності
для наших захисників.
На початку квітня за рішенням
Ради оборони Кобеляцької міської ради передано два транспортні засоби для потреб ЗСУ.

Працівники ККП «Водоканал
Плюс» за короткий термін здійснили поточний ремонт автомобілів, які знаходилися у незадовільному технічному стані.
Окрім автомобілів військовим
ЗСУ, які дислокуються під Києвом, були передані одяг, ковдри
та продукти харчування.
Також передавалися продукти харчування, крупи, борошно,
посуд, медикаменти, перев’язувальний матеріал, ноші, постільна білизна, ковдри для військових
першої та другої лінії, які ведуть

бойові дії на Харківщині та для
Харківського військового шпиталю. Для передачі цих вкрай необхідних предметів були задіяні
волонтери Олександр Давидов
та Оксана Єсакова, які доставили
допомогу власним транспортом.
Неодноразово міська рада
спільно з волонтерами ГО «Янголи надії» здійснювали поїздки на
передову, саме туди, де воюють
наші земляки. Допомога складалася з продуктів харчування,
рацій, скотчів, ножів, маскувальних сіток, годинників та прапорів
України, які військові встановлюють у відвойованих у загарбників населених пунктах. Продукти
харчування та військове обладнання надали жителі села Канави.
Волонтери
мали
можливість зустрітися з нашими воїнами-земляками з сіл Іванівка,
Красне, Бутенки, Бережнівка та
міста Кобеляки.
Дякуємо жінкам, хто з любов'ю
готував смаколики, жителям громади, які приносять власні продукти харчування, волонтерам,
які, ризикуючи життям, відвезли
таку необхідну допомогу нашим
захисникам.
Кобеляцька громада не стоїть
осторонь потреб наших воїнів,
які перебувають на лікуванні після поранень у військових шпиталях. Зокрема, Кобеляцька місь-

ка рада опікується Охтирським
військовим шпиталем. У складі
допомоги, яка була доставлена – вкрай необхідні речі як для
поранених, так і для медичного
персоналу (ковдри, постільна білизна, рушники, медичний одяг,
чоловіча білизна, шкарпетки, милиці, перев’язувальний матеріал,
джгути кровоспинні та ін).
Кобеляцька міська рада й надалі всебічно підтримуватиме
Збройні Сили України та буде
міцним тилом для нашої армії.
Наша громада надає також
підтримку і цивільним жителям
міста Харків. Наразі, там складна
ситуація з продуктами харчування та речами першої необхідності. Тож Кобеляцька міська рада
не стоїть осторонь цих проблем,
намагаючись підтримати харків’ян, які залишились у місті, не
зважаючи на постійні обстріли.
Нещодавно був відправлений
гуманітарний вантаж, а саме: хліб,
крупи кукурудзяна, пшенична й

домашня локшина. Ініціатором
цього був міський голова Олександр Копелець. На його прохання ПП Карнаух Д.М. погодився
пекти соціальний хліб.
Гуманітарну допомогу передали
громадській організації «Спілка
Ініціативних Рухів» (Ірина Денисова). Представники даної громадської організації займаються наданням допомоги малозахищеним
верствам населення, пенсіонерам,
пологовим будинкам, перинатальним центрам, ЗСУ, шпиталям та ін.
Транспортування гуманітарної
допомоги до міста Харків здійснював волонтер Василь Карамушка,
який тимчасово проживає зі своєю
сім’єю на території нашої громади.
Дякуємо фермерам, приватним
сільськогосподарським підприємствам, жителям нашої громади,
всім, хто у такий складний час всіляко допомагає тим, хто цього потребує.
Разом до Перемоги!

«Ми завжди готові підставити плече людям, які звертаються
до нас за допомогою», – Олександр Копелець
Кобеляччина здавна славилася щедрими та
добрими людьми. Нинішні жителі нашої громади можуть сміливо назвати себе їх нащадками.
До Кобеляцької міської ради надходять численні усні звернення та листи зі словами вдячності за надану допомогу у такий складний для
нашої держави та кожного жителя час.
Розпочнемо з внутрішньо переміщених
осіб, мешканців Харківщини та Сумщини,
які за збігом обставин опинилися у Кобеляцькій громаді.
Ці населені пункти одними з перших потрапили під обстріли російських окупантів.
Наразі більшість жителів змушені покинути
свої зруйновані домівки, шукаючи прихисток у
різних куточках нашої держави чи за кордоном.
Відрадно, що жителі Кобеляцької громади
підтримують цю категорію людей, надаючи
їм житло.
Окрім того, місцева влада надає гуманітарну допомогу у вигляді одягу, продуктів харчування, підгузків, дитячого харчування та
інше. Також другий місяць поспіль готуються
безкоштовні гарячі обіди для внутрішньо переміщених осіб.
«Дякуємо за доброту та щедрість жителям громади та місцевій владі. Щиро дякуємо
всім вам за чуйність і небайдужість, за те, що

допомагаєте вирішувати наші проблеми! Також хочемо відзначити працівників дитячих
садочків міста Кобеляки, які щодня готують
смачні безкоштовні обіди для нас», - саме такі
слова звучать від жителів невеличкого міста
Дергачі, що на Харківщині, які вже близько
місяця проживають у м. Кобеляки.
«Висловлюю щиру вдячність подружжю
Василя та Ганна Беляєвих за теплу та щиру зустріч, за надану допомогу та небайдужість у
такий скрутний для нас час. Вони безкоштовно надали житло та подбали про наш добробут. Дякуємо Людмилі Федорівні Строніній,
яка надала одяг, посуд, продукти харчування
та заморожені ягоди для малечі», – сказала
жителька м. Харків Валентина Шевченко.
«Ви дали нам їсти та дах над головою. Наші
діти мають змогу продовжувати навчання. У вас
ми почуваємось як вдома…», - ці, та інші слова
вдячності можна почути щодня від людей, які
зараз проживають на території нашої громади.
Також міська влада неодноразово передавала гуманітарну допомогу (продукти харчування – хліб, крупи тощо) жителям міста
Харків, які не покинули свої домівки і залишилися у зруйнованому місті. ГО «Спілка
Ініціативних рухів», яка займається волонтерством, передала лист-подяку міському го-

лові О.Копельцю та всім жителям Кобеляцької громади за надану допомогу.
Окрім допомоги жителям регіонів, де проходять бойові дії, Кобеляцька міська рада активно
підтримує Збройні Сили України та військові
шпиталі. Неодноразово для частин Запорізької,
Харківської та Київської областей були передані
медикаменти, продукти харчування, транспорт,
одяг, військове обладнання та інше.
Опікується міська рада також двома військовими шпиталями, яким надавалися ноші,
милиці, постільна білизна, одяг, медикаменти,
перев’язувальний матеріал, продукти харчування та посуд.
За надану допомогу Кобеляцька міська
рада отримала листи-подяки від:
- Віктора Бабича – головного лікаря
«Охтирської центральної лікарні», на базі
якої діє військовий шпиталь;
- начальника філії «Східна» Концерну «Військторгсервісу» Миколи Кадная за підтримку
92 ОМб ім. Івана Сірка, 93 ОМб «Холодний
Яр», шпиталів м. Краматорськ та м. Харків.
Запевняємо усіх, що Кобеляцька міська
рада й надалі буде надавати допомогу Збройним Силам України, військовим шпиталям,
громадянам, які прибувають із місць, де проходять військові дії, усім, хто цього потребує.
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ТРИВАЄ МІСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЮ ТА ЧИСТОТИ
НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА КОБЕЛЯКИ
санітарну чистку насаджень.
Великим гуртом було побілено стовбури
дерев та бордюри вздовж вулиці Шевченка.
Також наведено лад на Алеї героїв.
Окрім того, у рамках реконструкції парку
ім. Богдана Хмельницького було висаджено
понад 200 кущів троянд.

Традиційно, напередодні Великодніх свят
Кобеляцька міська рада проводить місячник
благоустрою та чистоти.
Сьогодні, 15 квітня, видалась сонячна днина, і працівники міської ради, її структурних
підрозділів, освітніх, медичних закладів та інших підприємств, установ та організацій, які
розміщені на території міста, провели традиційне весняне прибирання центральної вулиці, парків ім. Богдана Хмельницького, «Піонерський» та «Перемоги».
З ентузіазмом та гарним настроєм кобелячани зібрали сміття, прибрали торішнє листя,
обрізали кущі та дерева, розчистили територію від гілок, попідмітали доріжки, провели

не встигли долучитися до прибирання, впорядкувати прилеглі території.
Звертаємося до всіх мешканців міста, як
до дбайливих господарів, прибрати біля своїх
домівок, а по можливості – і біля покинутих
дворів, які завжди стають територіями накопичення сміття. Місячник благоустрою та чистоти продовжується.
Звертаємось до жителів та гостей нашої
громади з проханням дотримуватись чистоти на території населених пунктів, викидати
сміття тільки у спеціально відведених для
цього місцях і не засмічувати природу! Тільки
від нас самих залежить стан навколишнього
середовища, в якому жити нам, нашим дітям і
дітям наших дітей.

Тож маємо надію, що у травні нас та гостей
міста будуть вражати розмаїттям кольорів
цвітіння тюльпанів, а в літку подарують свою
красу троянди.
Дякуємо усім хто взяв участь у весняній
толоці та привів причепурив наше місто.
Закликаємо керівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які ще

«Я ЛЮБЛЮ СВОЄ СЕЛО, Я ЗРОБЛЮ ЙОГО НАЙКРАЩИМ!»
сти порядок у парках, на центральних вулиця
та цвинтарях, біля пам’ятників та обелісків.
Гарний настрій, чудова погода, кілька годин дружної праці – і корисна справа зроблена.
Висловлюємо подяку жителям сіл: Шенгури, Озера, Коваленківка, Лучки, Морози, Прощаруди та Правобережна Сокілка, які підтримали прохання старости Наталії Камінської
та долучилися до весняної толоки.

Шенгури

Озера

Саме під такою назвою жителі Шенгурівського старостинського округу проводять у
себе місячник благоустрою та чистоти, які
одні з перших розпочали прибирання території Кобеляцької громади.
Для забезпечення екологічного благополуччя жителі Шенгурівського старостату на
початку квітня зібралися всі разом, щоб наве-

Лучки
й безладі чи в чистоті та порядку.
Пам'ятаймо, що чиста громада – справа
спільна для всіх!
Місячник благоустрою продовжується. Закликаємо постійних та тимчасових жителів
нашої громади не залишатися байдужими та
долучатися до його проведення.

Коваленківка

Щира вдячність усім власникам техніки
за надану безкорисну допомогу у вивезенні
сміття.
Ми всі маємо зрозуміти, що ніхто не прийде до нас в село чи місто наводити лад. Тільки від нас самих залежить – жити нам у бруді
Наша адреса: м. Кобеляки,
вул. Касьяна, 29
Контакти: тел. (05343) 3 12 05
міський голова
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21051562@mail.gov.ua
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