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ЗОЛОЧІВЩИНАЗОЛОЧІВЩИНА

Не відразу зрозуміло для чого 
будинок №1 по вулиці Мо-
лодіжній в Одноробівці ще раз 
обкладали. За розібраною пер-
шою стіною з білої силікатної 
цегли видніється червона стіна, 
значно старіша.

Люди, які тут мешкають, пе-
реконані, що робилося те, аби 
стіни так не сиріли. І воно таки 
вийшло добре. Якби друга стіна 
не почала „відходити”.

Любов Василівна Черниш 
розповіла, що тоді начальник 
місцевого ЖКГ попросив меш-
канців дому почистити цеглу й 
скласти її. Люди так і зробили, 
чекаючи, що незабаром стіну 
відремонтують.

Але ту цеглу забрали на будів-
ництво гаража. Нас до нього 
возили, показали. Дірка ж ли-
шилася і стурбований народ 
почав писати заяви та прохан-
ня. Їм відповіли, приміром так:

„ Р о з г л я -
н у в ш и . . . 
Вашу заяву 
17 березня 
2008 року 
с і л ь с ь к а  
рада пові-
домляє, що 
згідно ін-
ф о р м а ц і ї , 
наданої Од-
норобівсь-
ким ЖКГ 
№28 від 20 березня 2008 року, 
при підготовці до осінньо-зи-
мового періоду 2008-2009 років 
планується провести ремонтні 
роботи вашого будинку.

Сільський голова 
С.Л.Чорний”

Щоправда, ще 26.09.07 року 
той же С.Л.Чорний відписав 
мешканцям будинку №1 іншо-
го листа. Його також наведем:

„Одноробівська 
сільська рада пові-
домляє, що фун-
дамент для кладки 
цегли зроблений, 
ведуться підготовчі 
роботи, а саме: за-
куплений цемент, 
завезений пісок та 
цегла. Заключений 
договір з працівни-
ком, який викону-
ватиме роботу...”

От вам і думайте!

Але, як ви-
я в и л о с я , 
певні робо-
ти таки ви-
конувалися. 
Цемент не 
зіпсувався. 
Хоча роз-
шивку на 

новій кладці можна пальцем 
відколупати. Та це так, до сло-
ва. Бо дуже поганенько вигля-
дає і сама цегла. Хороша, як 
ми вже пригадали, „пішла” на 
інший об’єкт. А сюди завезли 
поганеньку, облущену. Й кла-
де її явно не спеціаліст. Та й 
зима почалася. І не 2008 року, 
а дев’ятого-десятого. Є всі під-
стави думати, що стіна, падаю-

чи, зірве газові 
труби. І тоді 
буде біда.

Але без газу 
біда й тепер 
п о ч н е т ь с я . 
Тому мешканці 
не дуже скар-
жаться. Боять-
ся, що їх від-
ключать.

Що  ж до 
якості робіт, то в  
народі кажуть, 
що за таку, як 
тут, треба руки 
майстру повід-
бивати.

Отже, стіна недороблена в 
Одноробівці. Правда, перед 
нашим приїздом біля будинку 
побував трактор комунальни-
ків. Вони навели порядок, бо 
Вікторія Щоткіна пожартува-
ла, ніби запросила сюди теле-
бачення.

Гумор жеківці оцінили. Але, 
коли ж таки вони докладуть 
стіну? Хто повинен сюди ще за-
вітати? І як розцінювати листи 
від влади?

„Зоря” бере питання на свій 
контроль і радить відповідаль-
ним особам потурбуватися про 
людей.

Василь Мірошник
Фото автора

«Прийде час, коли людина буде дивитись на 
вбивство тварини так, як зараз дивиться на 
вбивство людини»

Леонардо да Вінчі

…От тільки час цей ніяк не настане. На 
вулицях Золочева продовжуються жахливі 
убивства – місцеві мисливці відстрілюють 
безпритульних собак. Хоча, чому безпритуль-
них? Вбивають якраз домашніх, приручених і 
довірливих чотирилапих, що випадково вис-
кочили за двір. 

- Наших Жульку та Малючка застрелили 
прямо під хвірточкою… Собаки були догля-
нуті, привиті, жодних ознак агресії ніколи 
не проявляли, - розповідає мешканка вулиці 
Фрунзе, в якої після побаченої картини стався 
серцевий напад. Це був понеділок, 7 грудня, 9 
година ранку. Невідомі особи з вогнепальної 
зброї в упір розстріляли собак, залишивши 
трупи тварин біля їх же домівки. Жах! Іншого 
слова не підбереш! 

Телефоную до селищної ради і чую такі пояс-
нення від голови Федорова Миколи Андрійо-
вича:

- Так, сьогодні йде плановий відстріл. Всі 
дозволи на це ми отримали. І депутати, і 
керівництво РДА дали погодження, бо іншого 
шляху подолання цієї проблеми немає! В се-
лищі безліч безпритульних собак, які вже не 
раз нападали на людей.

Отож, «гуманне» рішення було прийняте на 
вищому рівні! Але, скажіть, будь ласка, ша-
новні керівники, чи не забули ви, бува, що 
користуватися вогнепальною зброєю в межах 
населених пунктів не можна – це по-перше! 
По-друге, в країні діє Закон України «Про за-
хист тварин від жорстокого поводження» і роз-
стрілювати, а подекуди просто ранити та по-
лишити помирати - це не тільки безжально, 
безбожно, а й досить серйозно карається. 

Ваша мотивація: «немає іншого виходу» - 
більше нагадує дурне, замкнуте коло, в якому 
страждають і люди, і беззахисні тварини! Бо, 
як свідчить практика, подібне криваве дійство 
не тільки, повторюю, примітивне і жорстоке, 
а ще й малоефективне. Безпритульних собак 
менше не стає. Всіх тварин одночасно пострі-
ляти неможливо (скільки б смертельних рей-
дів поспіль не виїжджало), а популяція неод-
мінно відновиться, причому, в дуже короткий 
термін.

«Що ж робити?» - запитає читач. Все не так 
складно, правда, якщо трішки подумати та до-
класти деяких зусиль. Я не буду зараз наводити 
приклад європейських країн, де стерилізація 
є найдієвішим (і при цьому дійсно гуманним) 
методом зменшення кількості безпритуль-
них тварин у містах. Звісно, вона розрахована 
в середньому на 5 років і передбачає певний 
розмах (не по три собачки на тиждень). Фі-
нансування також необхідне. Але…ми живе-
мо в Україні, де не те що на собачок коштів 
немає - старики голодають. Щоправда, ряд 
чиновників “умудряються” таки змінити за 
рік по декілька іномарок. З арифметичною 
прогресією зростання вартості автомобіля, 
звичайно...   

Свій варіант запропонували сусіди-бого-
духівці. Вони відкрили в місті притулок для 
бездомних собак. І люди вже не жахаються 
бродячих тварин, і ті самі тварини - цілі, не-
ушкоджені, неагресивні. Звісно, проблеми є й 
там, але крові та вбивств на вулицях не має!

...Замість епілога, хочеться навести вислів 
Махатма Ґанді: «Про велич країни та її мо-
ральний стан можна судити з того, як в ній 
ставляться до тварин».  Як у нас ставляться ми 
-  вже знаємо…

І ще одне - православна істина говорить чіт-
ко: “Вбивства “во благо” не буває!“

Наталія Кіріченко

ВбивстваВбивства
«во благо» не буває!«во благо» не буває!

ЇДЕМ НА ВИКЛИКЇДЕМ НА ВИКЛИК

Стіна в Одноробівці - Стіна в Одноробівці - 
не-до-роб-ле-на!не-до-роб-ле-на!

Проїхати повз таку красу я не зміг. На неймовірно 
яскравій і по-своєму граціозній імпортній дисковій 
бороні сиділо двоє дуже привабливих дівчаток. 
Вони плюхали соняшник і, здавалося, не звертали 
жодної уваги на вже морозний вітер.

- Що значить молодість! – подумав я, ховаючись 
за піднятий комір куртки, вийшов з машини. Зап-
ропонував красуням сфотографуватися. Цей кадр 
видався особливо вдалим від близькості важкого 
металу до тендітної дівочої вроди.

- То чого чекаєте? – запитую з надією таки 
познайомитись.

- Автобус.
- Так ви школярки?
- Ні, вчимося в Одноробівському аграрно-

му ліцеї на кухарів-кондитерів.
Галя Тягій - з Івашків, а Оксана Лукач - 

лютівська. Обидві хвалять вчителів і свій уч-
бовий заклад. Розповіли, що в їхньому гур-
тожитку  тепер вже тепло. А додому їздять 
просто на вихідні автобусом фермерського 
господарства „Альфа”. Оксана тут навіть 
практику проходила. Їй сподобалося. А чи 
вдасться працевлаштуватися - покаже час.

Зараз він іще тягнеться. Другий курс... А 
потім.

- Ви б не сиділи на холодному, простуди-
тесь!

- Звикли. В селі ж виросли.
„Зоря” вже писала про аграрні ліцеї з Красно-

кутщини й Богодухівщини. Мабуть, настала черга 
й Одноробівського. Колись цей заклад славився в 
області. А тепер? Побачимо. Дівчата нас запроси-
ли в гості.

Василь Мірошник
Фото автора

Буде зустрічБуде зустріч ДОРОЖНІ ЗАМІТКИДОРОЖНІ ЗАМІТКИ

В.А.ЩоткінаВ.А.Щоткіна

Шматок стіни відпавШматок стіни відпав

Цегла з будинку “Цегла з будинку “
пішла“ на гараж. Чий?пішла“ на гараж. Чий?

А цегла - різна!А цегла - різна!


