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ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 41,00 ГРН

Усі важливі 
сфери громади 
мають 
ефективно
працювати
Про що йшлося на сесії
міської ради та які 
рішення ухвалили 
депутати

Дитячий світ
Сторінка для 
наймолодших читачів

Любов ніколи 
не минає
Доля часто буває 
непередбачуваною. 
Ось і герої цієї розповіді 
через багато років 
зустрілися у рідному селі

44 ccccc..44 cccc..

66 cccc..66 ccc..

7 ccccc..7 cccc..

Òàê óæå ñêëàëîñÿ, ùî Þë³ 
äîâåëîñÿ ðîáèòè íåëåãêèé 
âèá³ð — àáî çîñòàâàòèñÿ ç³ 
ñâî¿ìè øêîëÿðèêàìè â òèëó, 
àáî ðàçîì ³ç íàéð³äí³øèìè 
âî¿íàìè ñòàâàòè íà çàõèñò 
Óêðà¿íè. Ð³øåííÿ áóëî âàæêå, 
àëå, íà ¿¿ ïåðåêîíàííÿ, ïðà-
âèëüíå. Ìîëîäø³ ñèíè çàëè-
øèëèñÿ ç áàòüêàìè ÷îëîâ³êà â 

òåïë³, äîáð³ ³ òóðáîò³. À âîíà 
ïîì÷àëà ó â³éñüêêîìàò.

Ïðî Þëþ Ñà÷êî äîñ³ ÿ 
áàãàòî ÷óëà. À çóñòð³ëàñÿ ç 
íåþ ëèøå íà óðî÷èñòîñòÿõ ó 
ìóçå¿ ç íàãîäè ðîêîâèí Ëåñ³ 
Óêðà¿íêè. Çãàäóþ÷è âèäàòíó 
îñîáèñò³ñòü, ïðèíàã³äíî òóò 
âøàíîâóâàëè ñó÷àñíèõ æ³íîê, 
ÿê³ áîðîíÿòü Áàòüê³âùèíó â³ä 

ðîñ³éñüêèõ îêóïàíò³â. Íåç-
ëàìíó ñèëó äóõà äåìîíñòðóº 
³ íàøà çåìëÿ÷êà. Âîíà ñàìå 
ïåðåáóâàëà â êîðîòêîòðèâà-
ë³é â³äïóñòö³. Òîæ ³ç ìîëîä-
øèìè ä³òüìè â³äâ³äàëà çàõ³ä. 
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ óðî÷èñòî¿ 
÷àñòèíè ïîïðîñèëà Þë³þ 
â³äïîâ³ñòè íà ê³ëüêà çàïèòàíü 
äëÿ ÷èòà÷³â ãàçåòè. Æ³íêà ïî-
ãîäèëàñÿ. 

Îòîæ íàñàìïåðåä ö³êàâ-
ëþñü: ÿê âîíà, ìàò³ð òðüîõ 
ä³òåé, ïîòðàïèëà íà ôðîíò.

— Äâàäöÿòü ÷åòâåðòå ëþ-
òîãî 2022 ðîêó... Òîé äåíü, 
íàïåâíî, çàëèøèòüñÿ â íàø³é 
ïàì’ÿò³ íàçàâæäè. Æàõëèâà 
ðåàëüí³ñòü, ó ÿêó âàæêî ïî-
â³ðèòè: íàñ áîìáëÿòü. ðîñ³ÿ 
ïî÷àëà â³éíó ïðîòè Óêðà¿íè. 

Òîãî æ äíÿ ïåðøèì ó â³éñüê-
êîìàò ï³øîâ ñèí. Çàïèñàâñÿ 
â òåðèòîð³àëüíó îáîðîíó. Çà 
íèì â³äïðàâèâñÿ áàòüêî ³ òà-
êîæ âñòóïèâ äî ¿¿ ëàâ. Ó ìåíå 
çâè÷àéíèé ðîáî÷èé äåíü: 
êóõàðþþ íà áóðîâ³é. Äîäîìó 
ïîâåðíóëàñÿ ëèøå îï³âíî÷³. 
Ä³çíàþñÿ ïðî ð³øåííÿ ñâî¿õ 
÷îëîâ³ê³â ³ ìåí³ ñòàº çðîçó-
ì³ëî, ùî ðîáèòèìó íà ðàíîê. 
ß ìóøó áóòè ïîðÿä ç íèìè, 
àëå ïðè öüîìó ùå é ñòàòè 
êîðèñíîþ. Îñü òàê ìè âòðüîõ 
é îïèíèëèñÿ â àðì³¿. Ñïî÷àòêó 
íàâ÷àëèñÿ íà ì³ñö³, à âæå ç 
ïåðøîãî ñåðïíÿ â³äïðàâèëè-
ñÿ íà ïåðåäîâó. 

Ïðîäîâæåííÿ íà 5 ñ.
Ôîòî Ñâ³òëàíè Êàñüÿíîâî¿

Юлія Сачко: 
матуся, дружина 
і бойовий медик
Санітарний інструктор медичної служ-
би, бойовий медик, молодший сержант 
Юлія Сачко служить в одному баталь-
йоні з чоловіком Володимиром та стар-
шим сином Сергієм. А вдома їх чекають 
молодші хлопчики: 13-річний Микита і 
8-річний Леонід.

Цього місяця 
в Україні 
проіндексують 
пенсії
Ì³í³ñòåðêà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè 
Îêñàíà Æîëíîâè÷ ðîçïîâ³ëà, ÿê 
öå çðîáëÿòü.

— Ðîçðàõóíêè ïðîâîäèëèñü íà 
îñíîâ³ ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ, òîìó 
ùî ³íäåêñàö³ÿ çä³éñíþºòüñÿ çà 
ñêëàäíîþ ôîðìóëîþ. ²íôëÿö³ÿ 
— öå ëèøå ÷àñòèíà ôîðìóëè. Áå-
ðóòüñÿ ³ ïîïåðåäí³ ðîêè, ³ ñåðåäíÿ 
çàðîá³òíà ïëàòà, é ³íôëÿö³ÿ, ³ â 
òàêèé ñïîñ³á âèâîäèòüñÿ â³äñîòîê 
³íäåêñàö³¿ ïåíñ³é. Öüîãî ðîêó â³í 
ñêëàäå 19,7%, — çàçíà÷èëà ïî-
ñàäîâèöÿ.

Êð³ì òîãî, äåðæàâà çàïðîâàäè-
ëà ìåõàí³çì çáàëàíñóâàííÿ ïåíñ³é, 
àáè âñ³ îòðèìàëè á³ëüø-ìåíø ð³â-
íîì³ðíå ï³äâèùåííÿ.

— Ìè ïîäèâèëèñü, ùî íàé-
ìåíø³ ïåíñ³¿ íå ï³äïàäàþòü ï³ä 
³íäåêñàö³þ. Ùî ìàºòüñÿ íà óâàç³? 
ª ïðèáëèçíî 4 ìëí ëþäåé, ó ÿêèõ 
àáî ñòàæ íå íàäòî âåëèêèé, àáî 
çàðîá³òíà ïëàòà áóëà äóæå íèçüêà. 
² â³äïîâ³äíî ðîçðàõóíîê ¿õí³õ ïåí-
ñ³é ì³í³ìàëüíèé — öå ìîæå áóòè 
1,5 òèñ. ãðí ÷è 1,7 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, 
—  ïîÿñíþº ì³í³ñòåðêà.

Âîíà çàçíà÷àº, ùîá çáàëàíñó-
âàòè ö³ ïåíñ³¿ ââåëè ê³ëüêà äåðæàâ-
íèõ äîòÿæîê.

— ßêùî ó âàñ òàêà ìàëåíüêà 
ïåíñ³ÿ, àëå âàì, íàïðèêëàä, 70 ðî-
ê³â ³ ó âàñ ïîâíèé ñòðàõîâèé ñòàæ, 
òî îòðèìàºòå 3 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Öå 
îçíà÷àº, ùî äî âàøî¿ 1,5 òèñ. ãðí 
äàäóòü äîòÿæêó. Òîìó ìè ïðèéíÿëè 
çà ôàêò òó ïåíñ³þ, ÿêà â ëþäèíè 
áóëà íà ìîìåíò ³íäåêñàö³¿, — íà-
ãîëîñèëà Æîëíîâè÷.
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