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Äî ïðèáóòòÿ ðÿòóâàëüíèê³â óæå ãî-
ð³ëè äåðåâ’ÿí³ êîíñòðóêö³¿ ñò³í, ïåðå-
êðèòòÿ òà äàõ áóäèíêó. Ïëîùà çàéìàííÿ 
ñêëàëà 15 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. ×åðåç 
ãîäèíó ïîæåæó âäàëîñÿ ëîêàë³çóâàòè. 
Ïðè÷èíîþ çàãîðàííÿ ñòàëî êîðîòêå 
çàìèêàííÿ åëåêòðîïðîâîäêè.  

Çà öèìè ñêóïèìè ðÿäêàìè ³íôîðìà-
ö³éíîãî ïîâ³äîìëåííÿ — äîë³ ëþäåé, ÿê³ 
ö³º¿ õîëîäíî¿ ïîðè çàëèøèëèñÿ ïðàêòè÷íî 
íà âóëèö³. Ó âö³ë³ëèõ ê³ìíàòàõ íåìàº í³ 
åëåêòðîåíåðã³¿, í³ ãàçîïîñòà÷àííÿ. ×à-
ñòèíà ïðèì³ùåííÿ îáãîð³ëà é ïîòðåáóº 
ñåðéîçíîãî â³äíîâëåííÿ. Ñàìîòóæêè ç 
òàêîþ á³äîþ ðîäèí³ íå âïîðàòèñÿ.

Íåáàéäóæ³ çåìëÿêè âèñòàâèëè ïîñò ó 
ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ: «Ïîòð³áíà äîïîìî-
ãà!» ×èìàëî ëþäåé çðàçó â³äãóêíóëèñÿ: 
«ª äèòÿ÷³ ðå÷³. Çàçíà÷òå ðîçì³ðè îäÿãó 
òà âçóòòÿ», «Ìîæó ï³äâåçòè øèôåð», 
«Ñêèíüòå íîìåð áàíê³âñüêî¿ êàðòêè», 
«Äîïîìîæó ç òèì÷àñîâèì æèòëîì».

²ç ñ³ì’ºþ ïîãîð³ëüö³â çóñòð³âñÿ ì³ñü-
êèé ãîëîâà Âîëîäèìèð Ìàêñèì. Ðàçîì 
³ç íèì ó Ïðàñîëîâèõ ïîáóâàëà é íàøà 
êîðåñïîíäåíòêà.

…²ç âóëèö³ ìàëåíüêèé áóäèíîê çäà-
ºòüñÿ îõàéíèì. Ñò³íè ïîôàðáîâàí³ ó 
ñ³ðèé êîë³ð. Íà äîðîãó âèõîäÿòü òðè 
â³êíà. Òà êîëè ïîòðàïëÿºø íà ïîäâ³ð’ÿ, 
áà÷èø çîâñ³ì ³íøó êàðòèíó. ×óòè çàïàõ 
ãîð³ëîãî. 

Óäîìà çàñòàëè äîíüîê ãîñïîäèí³ 
îñåë³ Àë³íó Ïðàñîëîâó ³ Òàì³ëó Ðóäü. 
Âîíè ìåøêàþòü ðàçîì ³ç ìàìîþ òà 
â³ò÷èìîì. Ñèí Àë³íè — Àíäð³é Ïðàñî-
ëîâ — áóâ íà óðîêàõ. Â³í íàâ÷àºòüñÿ ó 
ïåðøîìó êëàñ³ ÍÂÊ ¹ 2.

— Íåíÿ ïåðøîþ ïîì³òèëà ïîæåæó, 
ðîçáóäèëà íàñ. Ïðîâîäêó çàìêíóëî ïðàê-
òè÷íî íà âõîä³ â áóäèíîê, òîæ êîðèäîð 
çíèùåíî âîãíåì ïîâí³ñòþ, — ðîçïîâ³äàº 
Àë³íà. — Ïîøêîäæåíèé äàõ ïåðåêðèëè 

Після пожежі 
у будинку 
не можна жити

Після пожежі 
у будинку 
не можна жити

_____ Чужого лиха не буває _____

Вісімнадцятого січня 
о четвертій годині ранку 
до Красноградського 
районного відділу ДСНС 
України надійшло 
повідомлення про 
пожежу, що сталася 
у домоволодінні 
на вулиці Київській, 67.

ñâî¿ìè ñèëàìè, àëå öå ëèøå òèì÷àñîâå 
ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè. Îáãîð³ëà ñò³íà, 
ïðîâàëèëàñÿ ñòåëÿ, íåìàº íîðìàëüíèõ 
äâåðåé. Áðàêóº êîøò³â òà ìàòåð³àë³â äëÿ 
ðåìîíòó áóäèíêó. Ñïîä³âàºìîñÿ ëèøå íà 
äîïîìîãó íåáàéäóæèõ. 

Íèí³ ñ³ì’¿ äàëè ïðèòóëîê çíàéîì³. Àëå 
ïîâí³ñòþ çàëèøèòè äâ³ð ïîãîð³ëüö³ íå 
ìîæóòü. Íå âñ³ æ ëþäè îäíàêîâ³… Òîìó 
íàéá³ëüø íàãàëüíà ñïðàâà — â³äíîâ-
ëåííÿ ïîäà÷³ åëåêòðîåíåðã³¿. Ïðîñÿòü 
äîïîìîãè â î÷³ëüíèêà ì³ñòà. 

Â³í òåëåôîíóº êåð³âíèöòâó ðàéîíó 
åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ. Çãîäîì ïðàö³âíèêè 
ÐÅÌó îãëÿäàþòü áóä³âëþ. Óõâàëþþòü 
ð³øåííÿ ïðî ïîäà÷ó ñâ³òëà, õî÷à é òèì-
÷àñîâî. Àëå ðîäèíà ðàäà é öüîìó.

Çâàæàþ÷è íà ñèòóàö³þ, ì³ñüêèé ãî-
ëîâà íåâ³äêëàäíî êëîïîòàòèìå ïåðåä 

äåïóòàòàìè ïðî âèä³ëåííÿ êîøò³â íà 
áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. 

Ñâ³ò íå áåç äîáðèõ ëþäåé. Ï³ä ÷àñ 
íàøîãî ñï³ëêóâàííÿ ç æ³íêàìè íåçíà-
éîì³ êðàñíîãðàäö³ ïîîá³öÿëè äîñòàâèòè 
âèêîðèñòàíèé øèôåð. ×ëåíè áàòüê³â-
ñüêîãî êîì³òåòó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî 
êîìïëåêñó ¹ 2 ñüîãîäí³ ìàþòü ï³äâåçòè 
äîøêè. Ùå ïîòð³áí³ øëàêîáëîê, ã³ïñî-
áëîê àáî ðàêóøíÿê, öåãëà, ïîë³åòèëåíî-
âà ïë³âêà, êàáåëü äëÿ çàì³íè åëåêòðî-
ïðîâîäêè òà ³íøå.  

Îòæå, àäðåñó, äå ÷åêàþòü äîïîìîãè, 
âè çíàºòå. 

Òåëåôîí ãîñïîäèí³ áóäèíêó Àííè 
Äìèòð³âíè Ïðàñîëîâî¿ 0501860847.

²ííà ÃÎÐÁÀÍÜ

Ïðîäîâæåííÿ òåìè íà 2 ñ.

3 с.

Супутникове 
телебачення 
за гроші:
фахівці допоможуть 
із підключенням

4 с.

Не зупинятися 
на досягнутому, 
а щодня робити 
крок уперед
Міський голова 
Володимир Максим
відзвітував про роботу 
у 2019 році

5 с.

Ефективність 
лікування 
починається 
з діагностики
Сучасний метод 
обстеження судин 
відтепер доступний 
і красноградцям

6 с.

Фестиваль 
колядок, 
щедрівок 
і вертепів
Свято у районному 
Будинку культури 
повертає нас 
до народних традицій 

День пам’яті 
Героїв Крут

Äâàäöÿòü äåâ’ÿòå ñ³÷íÿ 1918 ðîêó. 
Çáðîéíå ç³òêíåííÿ íà çàë³çíè÷í³é 
ñòàíö³¿ á³ëÿ ñåëà Êðóòè, ÿêà ðîçòà-
øîâóâàëàñÿ íà 130-ìó ê³ëîìåòð³ â 
ï³âí³÷íî-ñõ³äíîìó íàïðÿìêó â³ä Êèº-
âà. Ó÷àñíèêè ïîä³¿: íåâåëèêèé çàã³í ç 
áîêó Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè 
(ìàéæå 600 îñ³á) ³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ 
×åðâîíî¿ àðì³¿, ùî çíà÷íî ïåðåâè-
ùóº ñâî¿õ âèìóøåíèõ ñóïðîòèâíèê³â 
÷èñëîì, áîéîâèì ïîòåíö³àëîì òà äî-
ñâ³äîì. Ðåçóëüòàò áîþ íå âàæêî áóëî 
ïåðåäáà÷èòè.

Àëå ìóæí³ñòü þíèõ óêðà¿íö³â íå 
ìîæå íå çàõîïëþâàòè. Áî ñàìå çàâäÿ-
êè òàêèì ïàòð³îòàì, ìè  ìàºìî ñâîþ 
íåçàëåæíó êðà¿íó.

Íåäàðìà Äåíü ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â Êðóò 
â³äçíà÷àºòüñÿ íà äåðæàâíîìó ð³âí³.

_____ Календар _____


