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Обіцяв зробити сьогодні, а вийшло як завжди 

Місто Сміла у листопаді 2018 року на початку опалювального сезону 

була без теплопостачання через безвідповідальність місцевої влади. Сміляни 

влаштовували мітинги і просили владу увімкнути опалення. 

На цю проблему відреагував Петро Порошенко та заявив на засіданні 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій щодо запобігання надзвичайній ситуації у місті Сміла через 

відсутність теплопостачання.  Він заявив, що бере на себе відповідальність, 

як зазначив він: «включити вентиль». Та забезпечити теплопостачанням 

громадян вже сьогодні (15.11.2018 року) не зважаючи на оформлення всіх 

необхідних документів під його відповідальність. «Даю вам декілька годин – 

доповісти мені як Президенту, що тепло запущене і дали газ», – поставив 

чиновникам дедлайн Порошенко.  

Отже, Петро Порошенко заявив, що постачання тепла у місто Сміла 

буде відновлено за декілька годин під його відповідальність. 

На офіційному сайті Смілянської міської ради опублікована стаття де 

написано, що відновлення опалення у місті Сміла, з моменту втручання 

Перта Порошенка, відбулося протягом двох діб та всі доручення він передав 

новогу голові Черкаської обласної державної адміністрації Олександру 

Вельбівцю. Та дав пораду Вельбівцю як правильно розпочати врегулювання 

ситуації. 

Отже, як вердикт можна сказати, що обіцянка Петра Порошенка це 

звичайна в деякій мірі маніпуляція та брехня. Він взяв на себе 

відповідальність перед людьми, що увімкне тепло через декілька годин, не 

зважаючи на оформлення документів і т.д, а вийшло так, що газ було подано 

тільки через дві доби і всі справи були передані новому голові Олександру 

Вельбівцю, тобто Петро Порошенко здав свої позиції і обіцянку він вчасно не 

виконав. Як на мене це просто «гучна» заява перед людьми щоб показати 

який тодішній Президент України захисник прав людини і може вирішити 

все і відразу але він, нажаль, не підтвердив свої слова. Звісно газ увімкнули 

але коли? Обіцяли одне, а вийшло як завжди. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Покликання на статтю, сайт «5 канал»: 

https://www.5.ua/suspilstvo/nehaino-daite-liudiam-v-smili-haz-i-teplo-

poroshenko-dav-chynovnykam-kilka-hodyn-181251.html  

Покликання на відео: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9jMUZBGzBHY  

 

Покликання на сайт 

офіційний сайт Смілянської 

міської ради: https://smila-

rada.gov.ua/content/президент-

україни-доручив-новому-

керівнику-черкащини-особисто-

проконтролювати-забезпечення  
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