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Ця   антиукраїнська  коруп-
ційна більшість упродовж 

позачергової сесії:
- відмовилась перевіряти ко-

рупційні оборудки в КП «Полта-
вафарм», яке очолює представ-
ник «непростих людей» Валерій 
Прядко;

- не проголосувала звернен-
ня до Верховної Ради України 
щодо підтримки законопроекту 
про визнання та вшанування 
політв’язнів радянського режи-
му, звернення до Президента 
України щодо поновлення звань 
Героїв України Степану Бандері 
та Роману Шухевичу;

- відмовилася підтримати про-
грами допомоги Національній 
поліції та аграрно-промисловому 
комплексу Полтавщини.

«Антиукраїнською корупцій-
ною більшістю в обласній раді 
наразі диригує народний депутат 
від ВО «Батьківщина» Руслан 
Богдан, котрий у своєму виступі  
перейшов на особистості і почав 
звинувачувати мене в хабар-
ництві, а нашого лідера Олега 
Ляшка - у співпраці з Президен-
том. Заполітизувавши питання 
зі звіту керівника КП «Полтава-
фарм», Руслан Богдан не тільки 
зірвав цей звіт, а й фактично по-
крив факт корупції на цьому під-
приємстві. Роблю висновок, що 
саме він, а не Олександр Білень-
кий, зараз здійснює керівництво 
новим «альянсом», – зазначив 
нардеп Ігор Мосійчук. 

Нагадаємо, що на останній 
сесії обласної  ради депутати від  

Радикальної Партії Олега Ляшка 
на знак протесту проти дій анти-
української корупційної більшості 
в Полтавській обласній раді, яка 
відмовилась розслідувати коруп-
цію в КП «Полтавафарм», поки-
нули засідання сесії. Народний 
депутат Ігор Мосійчук та депута-
ти облради, члени фракції РПЛ, 
зробили з цього приводу спільну 
заяву. Зокрема Ігор Мосійчук за-
явив, що фракція дійсно розгля-
дала можливість стати частиною 
гіпотетичної більшості в обласній 
раді задля консолідованої спів-
праці депутатів, однак після по-
кривання порушень законів на 
«Полтавафарм» фракція зупи-
няє свою участь у цьому процесі. 
Також нардеп наголосив, що він 
доведе справу щодо притягнен-
ня винних за порушення законів 
на комунальному підприємстві 
до логічного завершення, в тому 
числі за тими порушеннями, які 
знайшов у роботі цього підпри-
ємства Антимонопольний комі-
тет. Наразі Антимонопольний 
комітет виявив різке збільшення 
закупівель препаратів та супутніх 
товарів у ТОВ «Фарм Планета», 
керівником якого у всіх відкритих  
реєстрах зазначений Валерій 
Прядко. Тож насправді ситуація 
навколо «Полтавафарму» має 
виключно економічний та соці-
альний окрас, а хабарники на під-
приємстві та ті, що їм сприяють, 
намагаючись прикрити свої темні 
справи, переводять все у політич-
но-популістське поле. 

Це тільки початок історії, фі-
налом якої стане притягнення 
до відповідальності  керівництва 
«Полтавафарму» та тих, хто по-
криває фармацевтичну мафію 
на Полтавщині.

Юлія БОНДАР

ФАРМАЦЕВТИЧНА  МАФІЯ  
НАСТУПАЄ,  ДЕПУТАТИ    

НЕ  ЗДАЮТЬСЯ

На сесії обласної ради

Таке рішення прийняте у рамках 
Стратегії поводження з твердими по-
бутовими відходами. Її ініціатори та 
розробники — управління ЖКГ Пол-
тавської ОДА та науковці Полтавсько-
го національного технічного універси-
тету імені Юрія Кондратюка.

Згідно зі Стратегією, в області ма-
ють створити 5 субрегіонів — Полтав-
ський, Пирятинський, Кременчуцький, 
Хорольський і Котелевський. Також 
проведуть інвентаризацію діючих нині 
сміттєзвалищ і полігонів у всіх районах 
області.

 — Інвентаризовані звалища у 
кожному районі буде розділено на 
дві групи: ті, які необхідно вивести 
з експлуатації, та ті, що залиша-
ються для тимчасової експлуатації, 
— зауважила доцент Полтавського 
національного технічного універси-
тету імені Юрія Кондратюка Оксана 
Ілляш. — Із 647 звалищ, які ми на-
рахували на сьогодні, орієнтовно за-
лишиться 150. 

Також планують оновити парк 
комунальної спецтехніки та встано-
вити необхідну кількість контейнерів 
у всіх населених пунктах - до най-
менших і віддалених сіл.  Поступово 
мешканці області переходитимуть 
до роздільного збирання сміття, за-
значають розробники Стратегії. Не-
потріб вивозитимуть із населених 
пунктів за графіком і згідно з обся-
гами зібраного. У невеликих селах 

— раз на три дні, у містах — щодня. 
Зібране сміття сортуватимуть на 
спеціальних станціях. На всі субре-
гіони їх планують збудувати 17—19 
штук. Далі вторсировину відправля-
тимуть на сміттєпереробний завод. 
Непотріб, що не підлягає перероб-
ці, утилізуватимуть на полігонах. Їх 
буде 5 — по одному в кожному суб-
регіоні. 

Ілона БІЛОУС

Екологія

ЗАМІСТЬ  ЗВАЛИЩ  НА  ПОЛТАВЩИНІ  ПЛАНУЮТЬ  ЗБУДУВАТИ 
СУЧАСНІ  ПОЛІГОНИ  ТА  СМІТТЄПЕРЕРОБНІ  ЗАВОДИ

На Полтавщині планують збудувати 5 сучасних полігонів та 3 сміт-
тєпереробних заводи. А понад 600 сміттєзвалищ, що нині існують на 
території області, за декілька років хочуть повністю закрити. Про це 
повідомила прес-служба Полтавської облдержадміністрації.

«Вартість ліків в українських 
аптеках мінімум у 5-7 разів вища, 
ніж у сусідніх країнах. Люди захо-
дять в аптеку, як у музей. Через 
це у минулому році в Україні по-
мерло понад 400 тисяч людей від 
серцево – судинних захворювань. 
Це перше місце у світі. А цих лю-
дей можна було врятувати, якби у 
них були гроші на ліки. Якщо для 
прем‘єр – міністра «Корвалол» 
- не проблема, то для багатьох 
українців це є великою пробле-
мою», - зауважив політик. Аби 
українці могли дозволити собі 
лікуватись, фракція Радикальної 
Партії зареєструвала законопро-
ект, щоб кожен пенсіонер що-
місяця отримував безкоштовно 
найнеобхідніші медикаменти. Як 
розповів Олег Ляшко, така прак-
тика вже рік діє у Польщі.

Ще один польський приклад, 

яким варто скористатися україн-
ській владі. На думку політика, 
це зниження пенсійного віку. «Не-
щодавно польський Парламент 
за ініціативи Президента знизив 
пенсійний вік для жінок та чолові-
ків. А от Петро Порошенко наклав 
вето на аналогічний законопроект, 
ухвалення якого домоглася Ради-
кальна Партія у січні цього року. 
За цим законом українські жінки 
мали б можливість виходити на 
пенсію у 55 років. Коли польський 
Президент знижує пенсійний вік, 
український Президент ветує 
аналогічний закон. Для того, щоб 
українські жінки не пили «Корва-
лол» і няньчилися з онуками, я 
звертаюся до керівництва Парла-
менту з вимогою внести на роз-
гляд наш закон про подолання 
вето», - наголосив Ляшко.

з сайту www.liashko.ua

Пенсійний вік

Україна - ЄС

Нинішня влада довела українців до того, що вони і хочуть 
пити «Корвалол», але коштів на заспокійливі чи інші ліки не 

мають. Так відповів лідер фракції Радикальної Партії Олег 
Ляшко на заяву Володимира Гройсмана щодо роботи Уряду.

ЩОБ  УКРАЇНСЬКІ  ЖІНКИ  
НЕ ПИЛИ  «КОРВАЛОЛ» 

І  НЯНЬЧИЛИСЯ  З  ОНУКАМИ

Двадцять третього листопада на сесії Полтавської обласної ради де-
факто була  утворена антиукраїнська корупційна більшість, до якої входить 
уся фракція ВО «Батьківщина», фракція політичної партії «Партія простих 
людей Сергія Капліна», фракції екс-регіоналів «Відродження» і «Рідне місто», 
та всього 4 депутати з 15 від фракції «БПП «Солідарність» на чолі з головою 
обласної ради Олександром Біленьким.

БЕЗВІЗ  ДЛЯ  УКРАЇНСЬКОЇ 
ДЕРЕВИНИ

Ближчим часом Україна від-
мінить заборону на експорт 

необробленої деревини, що не 
давало можливості для отриман-
ня  траншу макрофінансової до-
помоги від Євросоюзу. Про це за 
результатами саміту Україна-ЄС 
в Брюселі заявив у четвер, 24 
листопада, президент Єврокомі-
сії Жан-Клод Юнкер.

«Я був радий, що український 
президент висловив намір зняти 
заборону на експорт деревини. 
Це було нашою умовою», – ска-
зав Юнкер.

За словами політика, це 
буде зроблено на наступних 
тижнях, що дозволить ЄС на-
дати Україні обіцяний транш 
на суму 600 млн. євро.
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За даними фахівців, порівняно 
з 2014 роком сьогодні ціни на ліки 
зросли більш ніж утричі. Станом 
на 2016 рік загальна вартість «ап-
течного кошика» (куди входить 32 
найбільш вживані медичні засоби) 
складає 1056 гривень. Середня 
вартість за 2016 рік збільшилася 
майже на 50% у порівнянні з мину-
лим роком. Здорожчання ліків при-
зводить до того, що люди економ-
лять на власному здоров’ї. Українці 
стали частіше приймати препарати 
тільки тоді, коли без них вже не 
можна побороти хворобу. Часто 
ліки купують, виходячи з їх вартос-
ті, а не ефективності. Врешті-решт 
своїм здоров’ям  і доводиться пла-
тити. Відсутність коштів у хворих на 
необхідні препарати – одна з при-
чин високої смертності населення в 
Україні.

НА ПРОГРАМИ 
ДЛЯ ГІПЕРТОНІКІВ

 І ДІАБЕТИКІВ НЕ ВИСТАЧИЛО 
ФІНАНСУВАННЯ

Ще кілька років тому в Україні 
запроваджували пілотні проекти з 
відшкодування вартості ліків для на-
селення. Добитися цього намагали-
ся двічі: у 2012 році для гіпертоніків 
і, починаючи з 2014 року, – для діа-
бетиків. Програма для гіпертоніків 
все ж таки працювала деякий час, 
але припинила свою дію у 2015 році. 
А от програма для діабетиків так і не 
запрацювала наповну. Серед при-
чин того, чому проекти провалили-
ся, чиновники називають відсутність 
належного фінансування і реєстру 
пацієнтів. 

Результати дії державної програ-
ми з відшкодування цін на ліки для 
гіпертоніків відчули на собі й аптеки, 
й українці. Аптеки не завжди отри-
мували вчасно компенсацію, та й до 
сьогоднішнього дня з деякими з них 
держава й досі не розрахувалася 
до кінця. Для населення програма 
мала позитивний наслідок: більше 
людей почали звертатися до лікаря, 
контролювати своє здоров’я, отри-
мувати необхідне лікування. Про 
це розповів головний позаштатний 
терапевт МОЗ України Василь Не-
тяженко. За  його словами, за час дії 
проекту близько 50% людей із під-
вищеним тиском прийшли до лікаря 
і почали лікуватися. Окрім цього, 
з’явилася тенденція до зменшення 
хворих із гіпертонічними кризами. 

У певних регіонах на 30% менше 
стало викликів швидкої допомоги із 
цього приводу. На 6,4% зменшилася 
кількість інсультів серед пацієнтів, 
які отримували лікування.

Сьогодні у результаті припинення 
дії  програми багато хворих пере-
стали купувати ліки через їх дорож-
нечу, або ж спробували замінити 
більш дешевими препаратами. Від 
цього знизилась ефективність ліку-
вання, проте збільшилась чисель-
ність негативних наслідків. Люди 
з підвищеним тиском стали більш 
уразливими до серйозних хвороб 
серцево-судинної системи, у тому 
числі інсульту. 

Якщо для гіпертоніків програма 
запрацювала хоч на деякий час, то 
для діабетиків влада цього так і не 
змогла зробити. Питання держав-
ного регулювання цін на препара-
ти інсуліну активно обговорювали 
з 2014 року. Але далі обговорення 
далеко не просунулися й відтермі-
нували запровадження компенса-
ції вартості препаратів інсуліну до 
1 січня 2016 року. Та й на сьогодні 
ситуація для хворих на діабет не 
змінилася. 

ЧИ СТАНУТЬ ЛІКИ 
БІЛЬШ ДОСТУПНИМИ 

У 2017 РОЦІ?
У наступному році влада обі-

цяє зробити ліки доступнішими для 
українців. Нещодавно, у листопаді, 
уряд ухвалив рішення про введен-
ня з 1 січня 2017 року реімбурсації 
– повного або часткового відшкоду-
вання пацієнтам вартості медпрепа-
ратів. Таку можливість отримають 
українці з серцево-судинними за-

хворюваннями, цукровим діабетом 
і бронхіальною астмою. За даними 
Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни, пацієнти зможуть отримувати 
необхідні ліки в аптеці безкоштовно 
або з суттєвою знижкою за рецеп-
том лікаря. Ліки призначатимуть 
лікарі первинної ланки (сімейні лі-
карі, терапевти, педіатри) за діючою 

речовиною, а не за комерційною 
назвою. Препарат конкретної тор-
говельної марки пацієнт вибира-
тиме в аптеці самостійно. Вартість 
ліків заплановано відшкодовувати 
за рахунок держави. На це в про-
екті Державного бюджету на 2017 
рік передбачено 500 мільйонів гри-
вень, ще 632 мільйони гривень за-
кладено на  відшкодування вартості 
інсуліну. 

Проте експерти зазначають, що 
ця програма має високі шанси про-
валитися, якщо будуть діяти «старі» 
фактори, які заважали працювати 
попереднім подібним проектам. Так 
само можуть виникнути складнощі у 
фінансуванні, з огляду на складну 
економічну ситуацію у країні. Також 
не змінилася ситуація з реєстром 
пацієнтів в Україні – його просто не-
має. До того ж, фінального проекту 
компенсації вартості препаратів у 
МОЗ досі немає. Експерти виясни-
ли й ще один цікавий факт: місцева 
влада визначатиме сама, які аптеки 
видаватимуть ліки безкоштовно. У 
такому випадку велика ймовірність 
виникнення корупції. У цій системі 
повинні брати участь всі аптеки, а не 
конкретна мережа (як у поширених 
корупційних схемах). 

Що ж, хочеться вірити, що, не-
зважаючи на всі ці негативні факто-
ри, для громадян України все-таки 
з’явиться можливість купувати не-
обхідні препарати і підтримувати 
своє здоров’я на належному рівні. 
Але поки що ліки з предмету пер-
шої необхідності перетворюються 
на розкіш, яка не кожному по ки-
шені…

Богдан ДІДЕНКО

Люди з великою наді-
єю та сподіваннями 

на краще вірять в те, що за-
вдяки об’єднанню вони ста-
нуть заможнішими та неза-
лежними. Зможуть будувати 
дороги, утримувати інфра-
структуру всіх населених 
пунктів. А їх у громаді аж 13. 
На жаль, на сьогоднішній 
день невирішених проблем 
дуже багато. Одна з найбо-
лючіших – це дороги. Цього 
року у селі Сергіївка було 
відремонтовано тільки ма-
леньку частину центральної 
дороги. А от далі - катастро-
фа. Дорога з величезними 

ямами веде із Сергіївки до 
Розбишівки. Те ж саме й у 
інших населених пунктах. 
А вже після дощу не кожен 
водій зважиться їхати цими 
шляхами. А пішки пройти 
та ще й темними вулицями 
увечері – не кожен пішохід 
відважиться. З громадським 
транспортом теж проблеми. 
Лише до Розбишівки кур-
сує державний автобус. А 
мешканцям інших населе-
них пунктів можна виїхати 
до райцентру або власним 
транспортом, або «попут-
ним». До школи учнів возять 
шкільним автобусом, але 

зупинки є не скрізь, і в хо-
лодну пору року дітям ніде 
сховатися від вітру, чекаючи 
автобус.

Відремонтована дорога 
в Сергіївці радує всіх меш-
канців. Та ходять чутки, що 
будуть ремонтувати під нею 
водогін. То хіба це по – гос-
подарськи? Спочатку про-
класти, а потім зруйнувати? 
Турбує громаду і постачан-
ня питної води, адже водогін 
пролягає не по всіх вулицях 
Сергіївки, а комунальне під-
приємство замість того, щоб 
прокладати нові водопрово-
ди, банально вдає ілюзію 

роботи та замінює нові тру-
би, щоб «вимити» кошти.

Сьогодні у територіаль-
них громад є унікальна мож-
ливість самим вирішувати 
значну частину соціальних 
та економічних питань. 
Об’єднання у громаду надає 
нові повноваження і можли-
вості, яких раніше не було. 
Тому варто обирати якісно 
нову владу, пріоритетом якої 
буде розвиток власної гро-
мади, створення нових ро-
бочих місць, господарський 
підхід та прозора політика у 
сфері землекористування. 

Ілона БІЛОУС

Тепер у селі немає до-
рослих свідків траге-
дії, про яку відомий 

український письменник і пу-
бліцист Дмитро Прилюк у кни-
зі «Сорочинські ранки» (Київ, 
видавництво «Дніпро», 1987) 
так і написав: «День 11 листо-
пада 1941 року для Сорочин-
ців залишається ще криваві-
шим, ніж грудневий день 1905 
року». То правда, як і правда 
те, що внуки і правнуки жертв 
тієї страшної війни через ане-
мічність місцевої влади про 
події у заморських країнах, 
буває, знають більше, ніж про 
достойні нашої пам’яті сто-
рінки з історії рідного села, 
які, хотів би хтось того чи ні, 
а невід’ємні від історії Украї-
ни. В’їзд на бригадне подвір’я 
був саме там, де нині стоїть 
пам’ятник славній колгоспній 
ланковій і партизанці Ользі 
Бондаренко. Це поруч із ма-
гістральною, на той час ґрун-
товою, дорогою з Миргорода 
через Великі Сорочинці і далі 
в напрямку Зінькова. Багато 
біженців із західних областей 
цією дорогою переважно гу-
жовим транспортом рухалися 
на схід.

А було все так. З повеління, 
звісно, німців поліцаї скла-
ли список комуністів, акти-
вістів, партизанів, колишніх 
командирів Червоної Армії, 
євреїв… Навіть нехрещені 
діти потрапили у їхні списки. 
У обумовлений день понад 
півсотні «неблагонадійних» 
арештували і закрили у Спа-
со-Преображенській церкві. 
З Миргорода прибув караль-
ний загін (ото карателі і їхали 
мимо нашої бригади). Поліцаї 
оточили місце страти. Прире-
чених вишикували на крутому 
березі Псла. Підрулили спеці-
ально обладнані для масових 
розстрілів людей мотоцикли. 
Скошені кулеметними чер-
гами жертви падали з кручі у 
річку, або на вузьку прибереж-
ну смужку глини. Сільський 
активіст Іван Лісовий сам ки-
нувся з високого берега у хо-
лодну воду Псла.

Хто подавав ознаки жит-
тя, дострілювали окремо. 
Трагічна доля тоді пораненої 
колгоспної ланкової Ольги 
Бондаренко, яку упирі розстрі-
лювали тричі, відома. Менше 
знаємо про підсобного робіт-
ника споживчої кооперації Ми-
хайла Зінченка. Коли настала 
рання осіння ніч, він затиснув 
рукою рану, виповз з-під за-
литих кров’ю тіл тих, хто при 
розстрілі стояв поруч. Крадь-
кома пробрався до хати роди-
чів. Але й це не врятувало не-
борака. Поліцаї кілька діб не 
дозволяли родичам розстрі-
ляних забирати їхні тіла для 
поховання. Лакеї фашистів 
продовжували розстрілювати 
та вішати тих односельців, хто 
їм не сподобався.

Біля церкви розстріляли 
вчителів Сергія Чунуя, Іва-
на Сідельника, лікаря Любов 
Лангман з неповнолітньою 
донькою, заступника директо-

ра Великосорочинської МТС 
Каністрата Величка, голову 
колгоспу ім. Шевченка Мак-
сима Тенянка, завідуючого 
пекарнею споживчого товари-
ства Якова Отрішка, комірни-
ка Архипа Теряника, названих 
партизанами конюха сільської 
ради Петра Мишаченка, кол-
госпників Олександра Дашка, 
Михайла Дмитренка, сім’ю 
Абрама Гіхта в повному скла-
ді, до немовляти включно. 
Всього у складених невдовзі 
після війни списках страчених 
біля церкви - 85 прізвищ.

Тепер уже не варто шука-
ти крайніх, з чиєї байдужості 
у реформаторсько-адміні-
стративній метушні трагічна 
сторінка в історії села поча-
ла забуватися. А то ж непо-
вага не тільки до розстріля-
них односельців, а й до всіх 
жертв тієї страшної війни. 
Так вирішив поважний пенсі-
онер В’ячеслав Підошва. Він 
розшукав у приватних архі-
вах оригінали списків жертв 
в окупованому фашистами 
селі. За погодженням із сіль-
ською радою створив громад-
ський комітет по вшануванню 
пам’яті односельців. Жодний 
з уродженців чи жителів Ве-
ликих Сорочинців не відмо-
вив у допомозі встановити 
на місці розстрілу мирних жи-
телів у листопаді 1941 року 
пам’ятний знак з іменами 
жертв. Встановити пам’ятний 
знак і благоустроїти довкілля 
допомогли будівельники під 
керівництвом Андрія Жереб-
ківського.

У по-сінньому погожий день 
18 листопада на відкриття 
пам’ятного знаку з квітами і 
своїми спогадами прийшли 
односельці, в їх числі і роди-
чі розстріляних, ветерани і 
школярі, громадські активісти. 
Мітинг пам’яті відкрив сіль-
ський голова Павло Поляков. 
Пам’ятний знак освятив свя-
щеник Іван Сидор. Краєзна-
вець Юрій Гмиря нагадав лю-
дям про події того трагічного 
дня. Спогадами про власну 
долю поділився ініціатор за-
ходу В’ячеслав Підошва. Від-
відали подію і представники 
Радикальної Партії Олега 
Ляшка, вшанувавши пам’ять 
про загиблих покладанням 
квітів. Про обов’язок ветера-
нів берегти і передати правду 
про історію села нащадкам 
тих, кому зобов’язані хоч і не 
легким, зате вільним життям 
в незалежній Україні, гово-
рив голова Миргородської 
єврейської громади Михайло 
Рутгайзер. Віднині хвилююча 
сторінка про історію Велико-
сорочинського Бабиного Яру 
відкрита для односельців та 
численних екскурсантів попу-
лярного туристичного марш-
руту «По гоголівських місцях», 
гостям Сорочинського ярмар-
ку і всім, кому дорога правда 
про героїчну і трагічну історію 
України.

Леонард НІКОЛАЄНКО, 
заслужений журналіст 

України

Ліки і ціни

Пам’ять

У  КОЖНОМУ  СЕЛІ 
БУВ  СВІЙ БАБИН  ЯР

ХВОРІТИ  НИНІ  НЕ  ПО  КИШЕНІ…
Сьогодні хворіти для більшості українців стає не по кишені. Осо-

бливо це стосується пенсіонерів. Їх невеликої пенсії все частіше не 
вистачає на потрібні препарати, адже вони постійно дорожчають 
і тим самим стають недоступними для малозахищених соціальних 
груп населення. При цьому пенсії і зарплати більшими не стають. 
Навпаки, все більше власних грошей потрібно віддати за комуналь-
ні послуги, за елементарні товари першої необхідності. А на те, 
що залишається, найчастіше неможливо нормально лікуватися чи 
просто підтримувати своє здоров’я. 

Децентралізація
 У ПЕРШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ 

СЕРГІЇВСЬКІЙ ГРОМАДІ ГАДЯЧЧИНИ 
ВИБОРИ ВІДБУДУТЬСЯ 11 ГРУДНЯ 2016 РОКУ

Громадське об’єднання радикальних змін

Невблаганний час віддаляє від нас події та роки. 
Утверджує подвиги, забирає у небуття дрібне і ви-

падкове. Сьогодні по-різному оцінюють героїчні і 
трагічні дні Великої Вітчизняної війни. Проте хто 
б що не говорив, а схожі на легенди долі покоління 
наших батьків та дідів-прадідів, як і все велике та 

значиме, краще бачиться на відстані. Однією з таких 
подій стало 75-річчя від часу розстрілу близько сотні 

мирних жителів села Великі Сорочинці біля Спасо-
Преображенської церкви на крутому березі Псла.
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«ДОПОМОГЛИ ДРУЖИНА 
ТА БАТЬКИ…»

У власності заступника голо-
ви Апеляційного суду Полтав-
ської області Сергія Гальонкіна -  
п’ятиповерховий маєток площею 
661 м2, що знаходиться в перед-
місті Полтави. Це найбільший за-
декларований будинок серед суд-
дів області. Таку  інформацію під 
час розслідування з’ясували учас-
ники інтернет-проекту PROSUD. 
За їх словами, будинок судді зовні 
нагадує церкву. І виникають зна-
чні сумніви щодо того, чи відпо-
відає цей маєток та інша нерухо-
мість офіційно вказаним доходам 
родини Гальонкіна, адже згідно з 
декларацією, щонайменше остан-
ні три роки саме його заробітна 
плата була основним доходом 
сім’ї. Зарплата судді, звісно, зна-
чно більша від доходів середньо-
статистичного українця, але й не 
настільки велика, щоб лише на ці 
гроші побудувати такий маєток. 
До того ж, чималенькі кошти по-
трібні й на щоденне утримання 
такої будівлі! 

Крім того, Сергій Гальонкін має 

й іншу нерухомість - земельну ді-
лянку розміром 30 соток в селі 
Дудникове Полтавського району. 
Дача судді розміщена біля сосно-
вого лісу на 9 паях дачного коо-
перативу «Зоря» та складається з 
4 житлових будинків. На сусідній 
ділянці у цьому ж селі розміщений 
будинок площею 245 м2, який на-
лежить дружині пана Гальонкіна. 
Та й це ще не все – в декларації 
у розділі «об’єкти незавершено-
го будівництва» суддя вказав ще 
один будинок в селі Дудникове. 
Тож, з огляду на дані факти, бу-
дівництво дачі ще триває. Окрім 
будинків, родина Гальонкіних во-
лодіє квартирою та двома офіса-
ми в Полтаві. Є також квартира 
в Києві, що належить тещі судді, 
придбала вона її вже перебуваю-
чи на пенсії у віці 66 років. У влас-
ності подружжя також 3 автомобі-
лі та мотоцикл. Володіє власним 
мотоциклом і син-студент. У 2015 
році на одному з місцевих теле-
каналів Сергій Гальонкін пояснив, 
як йому вдалося придбати таке 
майно: допомогли дружина, сім’я 
та батьки...

Можемо також спостерігати 
народження нової суддівської 
династії, адже старша донька 
судді Юлія Гальонкіна з 2015 
року працює суддею Октябр-
ського районного суду Полтави. 
А це означає, що винесені нею 
рішення можуть розглядатися її 
батьком, Сергієм Анатолійови-
чем, в апеляційному суді. А чо-
ловік Юлії Гальонкіної Дмитро Кі-
щак працює у Генпрокуратурі. У 
вересні цього року він фігурував 
у рейтинговому списку кандида-
тів на зайняття посад прокурорів 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури.

«ГОТІВКОВИЙ» 
РЕКОРДСМЕН СЕРЕД 

СУДДІВ ПОЛТАВЩИНИ
Суддя Полтавського окружно-

го адміністративного суду Сергій 
Іваненко відзвітував про 3,6 міль-
йона гривень готівки. Наразі це 
найбільша задекларована сума 
серед суддів Полтавщини. Згідно 
з електронною декларацією, з усі-
єї суми 2,5 мільйона гривень і 25 
тисяч доларів належать дружині 
Віталії Іваненко, що займається 
підприємницькою діяльністю. 500 
тисяч гривень – готівка Сергія Іва-
ненка. Ще 0,5 мільйона гривень 
– кошти, які дружина позичила 

третій особі. Загальний дохід ро-
дини у 2015 році склав 172 тися-
чі гривень. Сім’я також має три 
автомобілі: японський Daihatsu 
Terios 2007 року, BMW 523-І 2008 
року та вантажівку ГАЗ 66-1 1992 
року. Власником усіх трьох ма-
шин є дружина  Віталія Іваненко. 
Окрім цього, суддя Сергій Іванен-
ко задекларував шість об’єктів 
нерухомості: будинок на 46 м² та 
земельна ділянка на 2385 м² у 
Гавронцях Диканського району 
(власність чоловіка); два будинки 
на 56 м² і 183,3 м² та дві земельні 
ділянки на 3000 м² і 700 м² у Чуто-
вому (власність дружини).

Богдан ДІДЕНКО

Олександр Легеньковський  - 
екс-перший заступник про-

курора Полтавської області та 
одночасно виконуючий обов’язки 
прокурора області. Працює на 
своїй посаді з вересня 2015 року. 
За минулий рік він заробив біль-
ше 235 тисяч гривень. У деклара-
ції вказані й інші доходи – понад 
18 тисяч гривень. Дружина ж про-
курора  заробила в рази більше 
– понад 1 мільйон гривень, з яких 
тільки 71,5 тисячі гривень – зарп-
лата, інша частина – прибуток від 
підприємницької діяльності. Звід-
ки вона отримала ще 13,5 тисячі 
гривень – не вказано. 

У власності Олександра Ле-
геньковського – квартира пло-
щею 30 квадратних метрів і ма-
шина  Hyundai Sonata 2008 року 
випуску. Його дружина, знову ж 
таки, володіє більшим майном – 
двома ділянками землі на 1400 і 
3000 квадратних метрів, будин-
ком на 110 квадратних метрів, 
дачею на 50 квадратних метрів 
і гаражем на 30 квадратних ме-
трів.

Проте виявилося, що не всі 
дані, вказані в декларації екс-
прокурором, відповідають дійс-
ності. Відповідно до реєстру 
нерухомості, Людмилі Легеньков-
ській з 2004 року в місті Охтирка 
Сумської області належить бу-
динок площею не 110, а 126 ква-
дратних метрів. Саме такі дані 
були вказані її чоловіком у де-
кларації за 2014 рік, то чому ж у 
наступному році цифри змінили-
ся? І куди могли подітися ще 26 
квадратних метрів нерухомості? 
Але це вже не перший випадок 

подібних «непорозумінь» з май-
ном дружини прокурора. Журна-
лісти проекту «Наші гроші» ви-
явили, що в декларації за 2014 
рік Олександр Легеньковський 
«забув» вказати три нежилих 
приміщення загальною площею 
208 квадратних метрів, записа-
них на його дружину. А далі ви-
явився ще один цікавий факт – у 
екс-прокурора є дві декларації за 
2014 рік. Одна – без згаданих не-
жилих приміщень дружини, інша 
– вже з ними. У 2015 році ці дані 
знову не вказані. 

Заступник прокурора Полтав-
ської області Олександр Савенко 
почав свою кар’єру в 2006 році, а 
нинішню посаду зайняв у жовтні 
2015 року. Його декларацію мож-
на назвати «скромною». Минулий 
рік він прожив на одну зарплату в 
розмірі майже 185 тисяч гривень. 
Його дружина отримала більше 9 
тисяч гривень зарплати і 2 тисячі 
«інших доходів». Ні тобі власної 
нерухомості, ні землі, ні автомо-
біля. Разом з дружиною і сином 
проживає у службовій квартирі 
площею 46 квадратних метрів.

НОВОПРИЗНАЧЕНІ 
ПРОКУРОРИ: 

СИН ЗАХИСНИКА ЛУЦЕНКА 
ТА ВЛАСНИК ПОДАРУНКА-

КВАРТИРИ ЗА ПІВМІЛЬЙОНА 
ГРИВЕНЬ

Третього листопада в проку-
ратурі Полтавської області 

відбулося представлення нового 
керівника — 46-річного Кармазі-
на Миколи Анатолійовича. Цю мі-
сію виконав Генпрокурор України 
Юрій Луценко. 

П’ятнадцятого листопада Гене-
ральний прокурор України Юрій 
Луценко призначив двох нових 
заступників прокурора Полтав-
ської області - Олега Плескача та 
Олександра Баганця.

Про Олександра Баганця відо-
мо, що з 2014 року він  працював 
прокурором Оболонського райо-
ну Києва, а пізніше - начальником 
відділу ювенальної юстиції про-
куратури Києва. Новий заступник 
є сином Олексія Баганця, що у 
2011-2013 роках був адвокатом 
Юрія Луценка під час пересліду-
вання за президентства Віктора 
Януковича. Він також неоднора-
зово був заступником Генпроку-
рора України і встиг попрацювати 
на посаді прокурора  у Львівській, 
Дніпропетровській, Волинській, 
Донецькій, Рівненській областях. 

За даними електронної декла-
рації  за 2015 рік, в Олександра 
Баганця майже 600 тисяч гри-
вень готівки. При цьому сумар-
ний дохід родини в минулому 
році склав 167 тисяч гривень. З 
них 3,5 тисячі — соцвиплати на 
дитину, інше — зарплата проку-
рора. Сім’я заступника також має 
у власності чимало нерухомості: 
квартира у Києві площею 92,8 м², 
що належить Олександру Баган-
цю,  і ще одна квартира у Києві 
площею 100 м², якою він без-
оплатно користується з дозволу 
Ольги Баганець; дві земельні ді-
лянки на Київщині площею 980 м²
та 0,1 га у повній власності чо-
ловіка. Земельною ділянкою  на 
Київщині площею 980 м² воло-
діє й дружина Наталія Баганець. 
Згідно з декларацією, глава сім’ї 
їздить на Toyota Prado 2011 року, 
а його дружина – на Volkswagen 
Passat 2013 року.

Також варто зазначити, що 
його брат Віталій Баганець  підо-
зрюваний у сприянні гральному 
бізнесу. У 2015 році за цим фак-
том відкрито кримінальне прова-

дження. За даними прес-служби 
прокуратури Києва, за сприяння 
цього чоловіка в столиці неле-
гально працювало близько 100 
гральних салонів та підпільних 
казино.

Ще один новопризначений за-
ступник прокурора області - Олег 
Плескач. З 2004 року він встиг 
попрацювати у різних відділах 
прокуратури. У 2014 році займав 
посаду прокурора Київського ра-
йону Полтави, а в 2015 році очо-
лював Полтавську місцеву про-
куратуру. 

У декларації Олег Плескач за-
значив, що минулого року отри-
мав у подарунок квартиру в Пол-
таві площею 71,6 м² та вартістю 
525 тисяч гривень. Його дружина 
також є власницею харківської 
квартири площею 51,8 м². Окрім 
подарованої нерухомості, в 2015 
році родина отримала 146 тисяч 
гривень доходу. З них 5 тисяч — 
відсоток (проте не вказано, з чого 
саме), інше — зарплата проку-
рора. Задекларовано й автомо-
білі: Daewoo Lanos 2005 року та 
Honda Crosstour 2011 року, яким 
володіє дружина.

ЩО ЗАДЕКЛАРУВАЛИ 
ОЧІЛЬНИКИ МІСЦЕВИХ 

ПРОКУРАТУР?

Керівник Кобеляцької міс-
цевої прокуратури Лари-

са Коба в якості єдиного доходу 
за минулий рік вказала зарплату 
в розмірі трохи більше 112 тисяч 
гривень. Її чоловік задекларував 
14,5 тисячі гривень «інших дохо-
дів». У подружжя немає власного 
житла, особистий автомобіль є 
лише в чоловіка Лариси Коби - 
KIA Sportage 2013 року випуску.

Керівник Кременчуцької 
місцевої прокуратури Анато-
лій Скрипка у 2015 році отримав 
лише зарплату – майже 82 тисячі 
гривень і 1,5 тисячі гривень від-
сотків від вкладу. Дружина про-
курора заробила трохи більше 

54 тисяч гривень. На дружині ж 
зареєстрована квартира на 84 
квадратних метри, земля на 1000 
квадратних метрів і машина JAC 
J6 2014 року випуску. Разом вони 
володіють лише човном «Крим» 
1985 року випуску.

Керівник Лубенської місце-
вої прокуратури Олександр Со-
болєв задекларував 128,5 тисячі 
гривень доходу за минулий рік. 
Його дружина – понад 45 тисяч 
гривень. У власності прокурора 
маленька квартира на 19 ква-
дратних метрів, а разом з дружи-
ною вони володіють квартирою 
побільше – на 46,5 квадратних 
метра. На дружину записаний і 
будинок площею 108 квадратних 
метрів. Їздить прокурор на ста-
ренькому ВАЗ-2108 1987 року ви-
пуску, а на банківському рахунку в 
нього всього 900 гривень.

Керівник Миргородської міс-
цевої прокуратури Сергій Ши-
кунов разом з дружиною прожили 
минулий рік на одну зарплату: 
чоловік заробив 137,5 тисячі гри-
вень, а жінка – майже 79 тисяч 
гривень. У їх спільній власнос-
ті – квартира в Миргороді на 57 
квадратних метри. В автопарку 
прокурора -  ВАЗ-2107 2004 року 
випуску та AUDI А6 1996 року ви-
пуску.

Керівник Полтавської місце-
вої прокуратури Микола Дубин-
ка отримав у 2015 році майже 158 
тисяч гривень доходу, з них 151 
тисяча – зарплата, а 7 тисяч – 
виплати страхування.  Дружина, 
у свою чергу, заробила 36 тисяч 
гривень. Якщо вірити декларації, 
власної нерухомості в прокурора 
немає, квартира на 49,5 квадрат-
них метра записана на дружину. 
Зате він їздить на новенькому 
Peugeot 301 2014 року випуску, а 
його дружина – на Peugeot 107, 
що був куплений у тому ж році.

За матеріалами сайту 
«Прокурорська правда»

У  ПОЛТАВСЬКИХ  СУДДІВ - РЕКОРДНІ  СТАТКИ
Після нещодавнього оприлюднення електронних декла-

рацій Полтавщина здивувала своїми суддями-рекордсме-
нами. Голова Апеляційного суду Полтавської області 
Сергій Гальонкін виявився власником п’ятиповерхового 
будинку-палацу. А рекордну для області суму готівки 
задекларував Сергій Іваненко з Полтавського окружного 
адмінсуду - 3,6 мільйона гривень.

П’ятнадцятого листопада Гене- дження. За даними прес-служби 54 тисяч гривень. На дружині ж 

НА ЩО ЖИВУТЬ ПОЛТАВСЬКІ ПРОКУРОРИ?
У своїх деклараціях про доходи за минулий рік керівництво 

облпрокуратури та місцевих прокуратур Полтавщини пере-
важно продемонструвало, що живе на одну зарплату. Але при 
цьому багатьом із них та членам їх сімей вдається  купувати 
нерухомість і автомобілі. А у екс-першого заступника проку-
рора області Олександра Легеньковського взагалі виявилося 
дві декларації за 2014 рік, у яких деякі дані про майно дружини 

то з’являються, то зникають.

Е - декларування
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Смачного!

Рататуй

Астропрогноз
на 5-11 грудня

ПРОГНОЗ 
ПОГОДИ

на 5 - 11 грудня

ОВЕН. Як би вас не провоку-
вали в цей період, постарайтеся 
залишатися ввічливим і стрима-
ним. Не станете контролювати 
власні емоції, з’являться пробле-

ми. Початок грудня буде вдалим для тих, хто 
зібрався у відрядження або у відпустку. Все 
пройде відмінно. 

ТЕЛЕЦЬ. Зараз ви можете 
будувати плани на найближче 
майбутнє, вони мають всі шан-
си здійснитися. А ось важливі 
рішення у ці дні краще не прийма-

ти, особливо якщо вони стосуються фінансів. 
Будьте уважні до прохань оточуючих. Якщо 
можете, надайте допомогу, і вам зарахується. 

БЛИЗНЮКИ. Прийшов час, 
нарешті, побалувати себе! 
Серйозні справи зараз можна 
відкласти, зайнявшись власним 
зовнішнім виглядом. Це, до речі, 

допоможе боротися з осінньою нудьгою. 
РАК. Найближчий тиждень 

для вас буде розвантажуваль-
ним у всіх сенсах цього слова. 
Насамперед, вживайте легку 
їжу. На час забудьте про своє 

оточення і залишіться наодинці з собою. Не 
навантажуйте себе роботою по дому - вона 
почекає. І взагалі, більше відпочивайте.  

ЛЕВ. Ваша сім’я зараз дуже 
потребує уваги. Проводьте з 
домочадцями більше часу, від-
клавши на певний час всі інші 
справи. Не завадить зайнятися 

здоров’ям: можуть здолати зимова застуда та 
грип. Краще відразу піти на лікарняний - так 
хвороба відступить набагато швидше. 

ДІВА. Не час відпочивати! Так 
вважають зірки і радять вам у 
цей період працювати не покла-
даючи рук. Але це в будні, а у 
вихідні можете забути про робочі 

питання. Настійно не рекомендується зараз 
брати в борг - занадто велика ймовірність, що 
його не повернуть. 

ТЕРЕЗИ. Сприятливий період 
для здійснення покупок - як 
дрібних, так і великих. Речі бу-
дуть служити вам довго. Деяким 
Терезам зірки обіцяють знамен-

ну зустріч. Але перш ніж підпускати до себе 
нового знайомого, переконайтеся в його 
порядності. І тільки потім кидайтеся у вир з 
головою.

СКОРПІОН. Початок грудня ви-
явиться для більшості Скорпіонів 
дуже непростим. Найбільш важ-
кими будуть 5 і 6 грудня. Якщо 
відчуєте, що не можете справи-

тися з проблемами самостійно, кличте на до-
помогу близьке коло друзів. До кінця тижня 
ситуація стабілізується.

СТРІЛЕЦЬ. Найближчий тиж-
день стане успішним для вас, 
однак не всі цьому успіху бу-
дуть раді. Можуть з’явитися 
заздрісники, які не бажають вам 

щастя. Будьте пильні! Не залишайте без ува-
ги дітей. Якщо у вас самих зараз немає часу 
на спілкування з ними, нехай цим займуться 
інші домочадці.

КОЗЕРІГ. Козерогам, які пере-
бувають в стабільних відносинах, 
доведеться перевірити свої по-
чуття на міцність. Ситуації, які 
виникатимуть на цьому тижні, 

або зруйнують союз, чи ще більше зміцнять 
його. Зірки не радять зараз позичати гроші, 
особливо у родичів.

ВОДОЛІЙ. У найближчі дні 
відбудеться подія, яка переверне 
все з ніг на голову. У будь-яких 
рішеннях керуйтеся розумом, 
а не серцем. Зараз він зможе 

підказати вам більше. Тим, у кого є пробле-
ми з серцем, в першій декаді грудня не варто 
хвилюватися.

РИБИ. Якщо ви замислюва-
лися про зміну місця роботи, час 
здійснити свої мрії. Все складеться 
якнайкраще! У тих, хто займається 
спортом, з’явиться спокуса кинути 

тренування. Не піддаватися йому! Спорт - це 
те, що вам зараз потрібно для підтримки не 
тільки форми, але і здоров’я.

Насіння льону для очищення 
організму.

Необхідно щоранку, натщесер-
це, з’їдати одну столову ложку 
лляного насіння, добре розжову-
ючи його і запиваючи склянкою 
води. Краще робити це за 20 хви-
лин до сніданку. І невдовзі ваш 
шлунок почне працювати краще, 
а шкіра виглядатиме більш рівною 
і свіжою. Такий спосіб може допо-
могти й трішки схуднути.

Буряк для здоров’я крові.
До свого щоденного раціону вар-

то включити варений буряк. Його 
можна просто вживати шматочка-
ми, або ж додавати до салатів. Він 
однаково корисний і на сніданок, і 
на обід, і на вечерю. Цінність буря-
ка в тому, що це унікальний очисник 
крові. А здорова кров є запорукою 

гарної зовнішності 
та доброї роботи 
внутрішніх органів.

Горіхи для волосся і нігтів.
Корисні як звичайні волоські 

горіхи, так і їх різні види. Бажа-
но щоденно вживати не менше 
50 грамів горіхів. І вже через два 
тижні стан вашого волосся та нігтів 
значно покращиться.

Гірчична маска для розкішних 
локонів.

Маску з порошку сухої гірчиці 
спеціалісти рекомендують робити 
раз у три дні. Для цього потрібно 
лише розвести суху гірчицю до 
консистенції каші, додавши рос-
линну олію (найкраще реп’яха або 
зародків пшениці). Маску наносять 
на вологе волосся, тримають 20-
30 хвилин і змивають. Для гарного 

вигляду волосся засобом потрібно 
користуватися регулярно і не мен-
ше місяця.

Косметична олія для пишних 
вій.

Так, за віями теж можна і тре-
ба доглядати. Щоб вони стали 
густішими і трішки довшими, вар-
то використовувати олію зародків 
пшениці. Як нанести її на вії? Зна-
добиться порожній тюбик з-під 
туші для вій. Добре вимийте його 
разом з кісточкою, просушіть і про-
сто залийте всередину олію. Зма-
зуйте вії щовечора перед сном, 
але не захоплюйтеся і використо-
вуйте невелику кількість засобу.

Юлія БОНДАР

Ваше здоров’я

Процедури варто виконувати щодня, 
і тоді отримаєте чудовий результат! - 6
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Для  пригот ування  с оусу 
викладіть неочищені перчики на 
деко і запікайте при температурі 
175 °С протягом 25-30 хвилинок 
– поки вони не почнуть чорніти. 
Після того, як перчики охолонуть, 
наріжте їх кубиками, попередньо 
очистивши від насіннячка і 
шкірочки. Помідори опустіть в 
гарячу водичку, зніміть шкірку, 
дрібно наріжте цибульку  і 
часничок.

На повільному вогні 
обсмажте спочатку цибульку, 
потім добавте перець і 
чебрець, через кілька хвилинок – 
помідори, а також сіль і перчик за 
смаком і тушкуйте протягом семи 
хвилинок до загустіння. Після цього 
збийте отриману суміш блендером 
– соус готовий.

Наріжте кружечками кабачки, 
баклажани і помідори і викладіть їх 
у форму для запікання, наповнену 

соусом. Змішайте дрібно нарізану 
кінзу і часник з оливковою олією 
і полийте цією заправкою овочі 
в формі. Посоліть і поперчіть за 
смаком.

Накрийте форму фольгою і 
запікайте при температурі 170-180 ° С 
1 годину. Перед подачею збризніть 
страву бальзамічним оцтом.

НЕОБХІДНІ ІНГРЕДІЄНТИ: кабачки – 400 г, баклажани 
– 400 г, помідорчики – 400 г, часничок – 3 зубчики, кінза 

– 1 пучок, бальзамічний оцет – 15 мл, олія оливи.
ДЛЯ СОУСУ: червоний болгарський перчик – 300 г, 

помідорчики – 300 г, ріпчаста цибулька – 150 г, 
часничок – 2 зубчики, чебрець – 2 гілочки, олія оливи.

«ПЕРЕНОСИТИ ГРИП НА НОГАХ – ЦЕ БЕЗГЛУЗДЯ!» 
Лікар- інфекціоніст про лікування і  ризики хвороби

З приходом перших серйозних холодів почина-
ється сезон грипу. Наразі лікарі вже фіксують 

погіршення ситуації. Медики зазначають, що в епіде-
мічному сезоні 2016-2017 років в Україні, як і в усьому 
світі, циркулюватимуть три штами вірусу грипу – 
два типу А H1N1 (Каліфорнія), H3N2 (Гонконг, Вікто-
рія) та один тип В (Брісбен). При цьому різні види 
грипу мають однакові клінічні прояви та небезпечні 
наслідки для життя і здоров’я людини. Як вберегти-
ся від грипу та як правильно хворіти на нього, якщо 
вже інфікувалися, розповідає лікар-інфекціоніст 1-ої 
міської клінічної лікарні Полтави Ольга ШАПОВАЛ.

- Кожен має усвідомити, що 
грип небезпечний своїми усклад-
неннями, особливо в дітей мо-
лодшого віку, осіб похилого віку 
та людей з хронічними захво-
рюваннями. Це може бути запа-
лення легень, середнього вуха, 
гайморових пазух, бронхіти, ура-
ження нирок, мозку, серця, – гово-
рить медик.

За її словами, грип завжди 
починається раптово і супрово-
джується високою температу-
рою тіла, сильними головними 
болями, м’язовими, суглобними 
болями, слабкістю. Інфікувати-
ся можна не лише при чханні й 
кашлі хворого, а й перебуваючи у 
приміщенні чи транспорті, де зна-
ходився хворий.

ЗАХИСТИТИСЯ ДОПОМОЖЕ 
І ЩЕПЛЕННЯ, І ЩОДЕННІ 

КОРИСНІ ЗВИЧКИ

Активна профілактика гри-
пу допоможе захиститися від 
хвороби та її неприємних на-
слідків. Одним з найефектив-
ніших засобів фахівці назива-
ють вакцинацію.

– Щеплення 
проти грипу пока-
зані в першу чергу 
особам з високим 
ризиком захворю-
вання: дітям молодшого віку, 
особам похилого віку, дітям і до-
рослим із захворюваннями сер-
цево-судинної системи, органів 
дихання, ендокринною патологі-
єю, вторинним імунодефіцитним 
станом. Про вакцинацію варто 
подбати і працівникам торгівлі, 
охорони здоров’я, громадського 
харчування, житлово-комуналь-
ного господарства, транспорту 
та інших сфер життєдіяльності, 
які щоденно пов’язані із обслуго-
вуванням населення, - зауважи-
ла лікарка.

Фахівець також пояснила, що 
вакцинація попереджує післягри-
позні ускладнення, летальність, 
знижує рівень захворюваності. 
Імовірність того, що після вакци-
нації проти грипу людина захворіє 
на грип, є, але невисока. Робити 
щеплення слід не пізніше, ніж за 
місяць до очікування підйому за-
хворюваності.

Не менш важливо для попе-
редження грипу щодня робити 
все можливе, щоб підвищити рі-
вень свого імунітету.

Для цього потрібно спожива-
ти продукти з високим вмістом 
вітамінів (цитрусові, часник, ци-
булю), пити вітамінні чаї зі смо-
родини, горобини. Позитивний 
результат буде і тоді, якщо до-
тримуватися здорового способу 
життя, не палити та відмовити-
ся від інших шкідливих звичок. 
Необхідно прогулюватись на 
свіжому повітрі, робити фізичні 
вправи, - зауважила інфекціо-
ніст. - Бажано також обмежити 
відвідування місць із масовим 
перебуванням людей. Перед ви-
ходом із дому змазувати слизові 
оболонки носа оксоліновою маз-
зю, настоєм часнику в олії. Гор-
ло можна полоскати сольовими 
розчинами чи водним настоєм 
хрону.

ЛІЖКОВИЙ РЕЖИМ – 
НАЙПЕРША ПОРАДА ДЛЯ 

ЛІКУВАННЯ ГРИПУ
Якщо ж хвороба все-

таки прийшла, найкра-
щим рішенням буде за-
лишитися вдома. Адже 
переносити грип на ногах 
– це не геройство, а без-
глуздя, стверджують в 
один голос медики.

– Залишайтеся вдома, 
обов’язково викликайте лі-
каря й дотримуйтесь його 
рекомендацій! Нам, меди-
кам, відомі щорічні випадки, 
які закінчувалися трагічно 

для тих, хто не дбав про себе та 
не дослухався порад лікарів. Грип 
не проходить за день-два. Тож по-
трібно добре подбати про себе у 
цей період, дати можливість своє-
му організму відпочивати, щоб він 
міг боротися з вірусами. Це також 
допоможе уникнути небезпечних 
ускладнень грипу, - пояснила 
Ольга Шаповал.

Допоможуть і такі прості 
рекомендації:

• дотримуватися ліжкового 
режиму, водного балансу та 
дієтичного харчування;

• ізолювати хворого члена 
сім’ї, виділити для нього окре-
мий посуд;

• дотримуватися правил 
гігієни всіх членів сім’ї – ви-
користовувати маски, часто 
мити руки, протирати руки 
дезінфікуючими засобами.

Ілона БІЛОУС

Вам, любі жінки

ПОРАДИ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ 
РОЗКВІТНУТИ ВАШІЙ КРАСІ
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