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«Ніколи б не по ду ма ла, що…»

Із такої фра зи по чи на ла ся чи не кож -
на роз мо ва в перші дні після російського
вторг нен ня на територію України. По -
при всі озвучувані розвіддані навіть іно-
земної розвідки, на вряд чи хтось все р-
йоз сприй мав можливість такої ата ки на
су ве рен ну дер жа ву в ХХІ столітті. Тим
більше з бо ку тієї території, мешканці
якої пов’язані тісними ро дин ни ми зв’яз-
ками з на ми. 

Не вірили й там, «за по реб ри ком».
Зок ре ма, в нас є родичі на Сахаліні. За -
те ле фо ну ва ти їм вирішили десь на
третій день після стар ту воєнної кам-
панії. «Я б ніколи не по ду мав, що…» -
по чу ли з то го бо ку. Зви чай но, бу ли не в
курсі всьо го, що відбувається. У нас від-
бувається. Че рез них відбувається…

Го ди ни, ро ки, епо хи

Го ди на ми вдо ма. Ро бо та - не та ка, як
раніше. По бут став на воєнні рей ки. Усе,
що зда ва ло ся та ким важ ли вим, миттєво
й непомітно відійшло навіть не на дру -
гий план, а взагалі в нікуди, осіло ма ре -
вом на горизонті. 

Пер ша світова - чо ти ри ро ки, дру га
світова - шість років… 

Звич но й розмірено рахує се кун ди
настінний го дин ник. Він пе ре жив більше
за нас. Він уже був у ті війни, вцілів.
Дістався чоловікові у спа док від діда.
Но ве покоління, но ве ви про бу ван ня - і

ста рий го дин ник. Ми зно ву вціліємо і
пе ре жи ве мо.

Географія та історія - 
на відмінно

Діти відтепер не тільки з но вою інто-
нацією ви мов ля ють відому й до те пер
лай ку, але й вив чи ли чи ма ло геогра-
фічних назв. Не на че за но во по гля ну ли
на кар ту України: «Ма мо, так а війна - це
ж так близь ко!» Гос то мель, Ірпінь, Бу ча,
острів Зміїний, Енер го дар, Чугуїв - те -
пер учні швид ко і без по мил ко во по ка -
жуть їх на карті. І не сплу та ють Меліто-
поль із Маріуполем. 

Во ни ек стер ном про хо дять курс сучас-
ної історії України. По глиб лю ють знан ня
з біології - зна ють, що мо же слу гу ва ти
до б ри вом і насіння якої рос ли ни вар то
по кла сти ко мусь у кишені. Зна ють, хто і
за що удостоївся зван ня сучасної княгині
Оль ги. Удо ско на лю ють українську, чітко

розрізняючи семантичні зна чен ня паля-
ниці і полуниці. На практиці досліджують
хімічні властивості ре чо вин під час ви го -
тов лен ня українських смузі. 

І бу де но ва мрія

У результаті повітряної ата ки російських
військ на ае ро порт Гос то мель під Києвом
був спа ле ний найбільший та найпотуж-
ніший у світі транс порт ний літак українсь-
кого ви роб ниц тва АН-225 «Мрія», який
існував у єдиному екземплярі. Йо го дов -
жи на - 84 м, роз мах крил - 88 м, ма са -
285 т, мак си маль на злітна ма са - 640 т.

Втра та серйоз на. Вартість такої пташ -
ки ста ном на 2013 рік ста но ви ла близь -
ко 200-250 млн доларів США.

Та не вже українцям не під си лу по бу -
ду ва ти ще та кий? І бу де в нас но ва «Мрія». 

І бу де в нас но ва українська мрія і но -
ве жит тя.

Ксенія КОВАЛЬЧУК

На го ро да по смерт но

Наш зем ляк, сол дат строкової служ-
 би Зброй них сил України Іван Білець-
кий, який героїчно за ги нув, за хи -
щаю чи Батьківщину, по смерт но на -
го род же ний  Пре зи ден том України
Во ло ди ми ром Зе ленсь ким військо-
вим ор де ном «За мужність» ІІІ сту пе -
ня за осо би сту мужність і самовід-
дані дії, виявлені в захисті дер жав -
но го суверенітету та територіальної
цілісності України, вірність військовій
присязі.

За крий те не бо!

Горішні Плавні до лу чи ли ся до збо ру
підписів до президентів США, Фран-
ції, Канц ле ра Німеччини, Прем’єр-
міністра Великобританії, членів НАТО
із про хан ням за кри ти не бо над Ук-
раїною.

Ця акція, ініційована Пре зи ден том
України Во ло ди ми ром Зе ленсь ким,
триває на всій території країни. Збір під-
писів мешканців Горішньоплавнівської
міської територіальної гро ма ди відбу-
вається в центрі на дан ня гуманітарної
до по мо ги (вул. Ми ру, 22, міська бібліо-
тека для до рос лих).

Два тижні
В

о ни вмістили в собі стільки подій і пе -
ре жи вань, що вис та чи ло б на чиєсь
жит тя. Во ни не пе ре гор ну ли сторінку
української історії, а на пи са ли її то ми. 
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Спеціальний ра ху нок

Відкрито ра хун ки в національній
валюті, до ла рах США та євро на гро -
мадсь ку організацію «Соціальна під-
тримка». 

- Це кош ти, які ми використовуємо на
по тре би на шо го національного спро ти -
ву в м. Горішні Плавні, - на го ло сив міський
голова Дмит ро Би ков. - Закуповуємо їжу
для військових, ро би мо за пас усь о го
необхідного, що потребує від нас сьо-
годні ор- ганізація обо ро ни міста. По ки
немає рішень на рівні Кабінету Міністрів
України, ВРУ, які б доз во ля ли нам спокійно
вит ра ча ти на ці цілі фінансові ре сур си з
міського бюд же ту. Є певні об ме жен ня.
Сьогодні всі державні фінанси зосеред-
жені на по тре бах військових. Держ ка зна -
чей ст во працює в об ме же но му режимі,
виплачує тільки захищені статті. То му нам
потрібні кош ти - їх мож на пе ре вес ти на
ра хун ки громадської організації «Соціаль-
на підтримка». Ми ду же розраховуємо на
ва шу підтримку і вдячні кож но му, хто мо -
же до по мог ти. 

РЕКВІЗИТИ
Кош ти в національній валюті мож -

на пе ре ра ху ва ти на гро мадсь ку орга-
нізацію «Соціальна підтримка» за
реквізитами: 

Іноземна підтримка

Вла да Горішніх Плавнів про во дить
пе ре мо ви ни з іноземними парт не -
ра ми що до до по мо ги місту й Україні
за га лом.

Міський го ло ва Дмит ро Би ков провів
роз мо ву з пред став ни ка ми іноземних
партнерів на шо го міста з Нідерландів,
Німеччини, Італії, Австрії.

- Зок ре ма, з бургомістром німецького
міста Што ках Рай не ром Штоль цем ми
ма ли важ ли ву роз мо ву що до евакуації
дітей-інвалідів до Німеччини, - за зна чив
Дмит ро Би ков. - Оп ра цю ва ли й декілька
пи тань що до на дан ня гуманітарної до по -
мо ги. Та кож з іноземними парт не ра ми
ми об го во рю ва ли на дан ня до по мо ги для
військових і для сил місцевої са мо обо -
ро ни. Передусім ідеться про військові ап -
теч ки, за со би за хис ту військових - бро -
не жи ле ти, кас ки, а та кож трикотажні ви -
ро би - білизну і термобілизну. 

Хто ко му ви нен?

Міський го ло ва Дмит ро Би ков ко-
ментує звер нен ня мешканців Горішніх
Плавнів що до до по мо ги їм від міс-
цевої вла ди.

- До ме не дех то звертається із про хан -
ня ми і навіть претен-
зіями, що їм не до по ма -
га ють їжею, транс пор -
том, па ли вом. Та я за-
 пи тую: а що в на шо му
місті змінилося? Комбі-
нат працює, заробітна
пла та сплачується, ко-
мунальні по слу ги на да -
ють ся, про дук ти (хоч і
в об ме же но му асорти-
менті) у крам ни цях є, -
перераховує Дмит ро
Би ков. - Ми за раз жи -
ве мо у воєнний час,
ко ли вся країна у єди-
ному пориві об’єдна-
лась у боротьбі з аг ре -
со ром. Тож у ме не зу-
стрічне пи тан ня: а що
ти зро бив для міста і
країни? Лю ди досі не
пе ре клю чи ли ся, став -
ля чи по над усе спо жи -
ваць ке став лен ня. За -
раз ко жен по ви нен ду -
ма ти, не що тобі ви нен
ГЗК, місто, Україна, а що
ти зро бив для країни.

Та кож міський очіль-
ник ви сло вив по дя ку
підприємцям, фізичним
осо бам, керівникам та
акціонерам ве ли ких
про ми сло вих підпри-
ємств на шо го міста за
до по мо гу, яку во ни за -
раз на да ють у фінансо-
вому та на ту раль но му
вигляді:

- За ра ху нок цих бла-
годійних внесків ми

формуємо за па си па ли ва, їжі, те п лих ре -
чей - усь о го, що потрібно хлоп цям, які за -
хи ща ють Україну. Усе необхідне ми щод ня
відправляємо на пе ре до ву. Щось зали-
шаємо в місті на ви па док скрут них часів.

Постійно отримуємо до по мо гу від
Благодійного фон ду «Пол тавсь ко го ГЗК».
За раз за ку пи ли продуктів хар чу ван ня
на 1,2 млн грн, засобів індивідуального
за хис ту для лікарні - на 100 тис. грн, а
та кож перев’язувальні матеріали для
по ра не них, антибіотики то що, щоб у разі
над ход жен ня по ра не них ми мог ли на -
да ва ти ком пе тент ну кваліфіковану до -
по мо гу. Крім то го, ми отримуємо під-
тримку від на ших за кор дон них друзів.
Уже над хо дять валютні пе ре ка зи від не -
бай ду жих українців, які за раз пе ре бу -
ва ють за кор до ном. До по ма га ють осо -
би сто Кос тян тин Же ва го та Олек сандр
Мо роз - на да ють великі кош ти. Вдяч ний
за надійну підтримку й усь о му ко лек ти -
ву Ferrexpo.

Про інсулін

У зв’язку з пе ре боя ми в постачанні
ліків та ме дич них препаратів ви ник -
ла необхідність вирішення пи тан ня
що до за без пе чен ня інсуліном лю -
дей, хво рих на цук ро вий діабет. 

- На да ний час ми маємо за пас цих
препаратів, яких вис та чить при близ но
на 2 тижні, - констатує міський го ло ва
Дмит ро Би ков. - У Горішніх Плав нях
більше 300 осіб, які по тре бу ють та ко го
постійного ме ди ка мен тоз но го су про -
во ду. У зв’язку з тим, що ми за раз не
мо же мо от ри ма ти кош ти з Національ-
ної служ би здоров’я України для

АТ «УКРСИББАНК» 
р/р UA603510050000026001550375700 
МФО 351005 
ЄДРПОУ 38446960 
Одер жу вач: гро мадсь ка організація «Соціальна підтримка»
При зна чен ня пла те жу «фінансова до по мо га»
Кош ти в іноземній валюті мож на пе ре ра ху ва ти 
за реквізитами:
Legal entity – Sotsialna pidtrymka Hromadska orhanizatsiia
Enterprise code – 38446960
Currency of account – EUR
Account number – UA393510050000026008879136485
Bank name – JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK»):
07205696
UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12
KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank –  BNP PARIBAS SA, Paris, FRANCE
SWIFT - код: BNPAFRPP
Type of account, name of tariff plan  - Current, Basic
Date of opening 02.03.2022
А та кож:
Legal entity – Sotsialna pidtrymka Hromadska orhanizatsiia
Enterprise code – 38446960
Currency of account – USD
Account number – UA213510050000026009879136484
Bank name – JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK»):
020061151200138
UKRSIBBANK
ANDRIIVSKA STREET 2/12
KYIV, UKRAINE
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank – BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch
New York, USA
SWIFT - код: BNPAUS3N
Type of account, name of tariff plan - Current, Basic
Date of opening 02.03.2022
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при дбан ня цих ліків, я звер нув ся до
комітету соціальної відповідальності
Ferrexpo, і БФ «ПГЗК» про пла тить при -

дбан ня ліків для лю дей, хво рих на цук -
ро вий діабет, на 200 тис. грн. Та ким чи -
ном ми закриємо по тре бу на найб лиж -
чий місяць. Потім у ро бо чо му по ряд ку
бу де мо вирішувати пи тан ня що до фінан-
сування че рез НСЗУ. 

Розміщення біженців

Ста ном на 8 бе рез ня зареєстро-
вано 784 осо би із чис ла біженців, які
приїхали до Горішніх Плавнів. 

Лю ди розміщуються в го те лях, у  близь -
ких та родичів, ви най ма ють квар ти ри. 

- Осо би, які по тре бу ють на шо го соці-
ального за хис ту, розміщуються без кош -
тов но в гур то жит ку на шо го Політехніч-
ного ко лед жу за ад ре сою вул. Ми ру, 4,
- на го ло сив міський го ло ва Дмит ро Би -
ков. - Наші парт не ри з Ferrexpo на да ють
до по мо гу з по се лен ня біженців на трьох
своїх тур ба зах, роз та шо ва них на березі
Дніпра. Окрім то го, ми готуємо ще де-
кілька об’єктів для розміщення біженців.
Та на да ний час у нас ще є вільні місця.

Міський очільник та кож за зна чив, що

фізичні осо би і підприємці про дов жу ють
пе ре ра хо ву ва ти кош ти на наш спеці-
альний ра ху нок для підтримки цен тру са -
мо обо ро ни міста, фор му ван ня гумані-
тарної до по мо ги для військових, Хар ко ва
то що. Зібрано вже більше 2,5 млн грн, які
бу дуть спрямовані на зазначені цілі.

Про евакуацію

До цен тру евакуації, ство ре но го в
Горішніх Плав нях, щод ня при хо дять
нові відвідувачі, які ма ють намір у
разі не без пе ки виїхати з міста.

Міський го ло ва Дмит ро Би ков наго-
лошує: та ке рішення - вик люч но відпо-
відальність ро ди ни:

- Роз ра хо ву ва ти, що бу де без кош тов -
не па ли во, ав то бус, хар чу ван ня, про жи -
ван ня десь на Західній Україні або за кор -
до ном, не вар то - та ко го не бу де. На це
немає ре сур су, і спон со ри за це не за -
пла тять. То му пи тан ня евакуації - це пи -
тан ня ро ди ни: за без пе чи ти транс порт,
про жи ван ня. На Західній Україні прак тич -
но всі населені пунк ти переповнені біжен-
цями, і ціни на жит ло - ду же високі. То му
пе ред тим, як прий ма ти рішення про ева-
куацію, у вас по ви нен бу ти чіткий план:

ку ди ви їдете, до ко го, чи є у вас кош ти
на про жи ван ня, перехід кордонів то що.
Тре ба ма ти план дій і кош ти принаймні
на два місяці. Поль ща вже теж пе ре пов -
не на на ши ми біженцями. На сьогод-
нішній день Горішні Плавні забезпечені
ко му наль ни ми по слу га ми в пов но му
обсязі, місто продовжує жи ти своїм жит -
тям. Як що ж ситуація бу де погіршува-
тися, ми в по си ле но му режимі вирішу-
ватимемо пи тан ня що до евакуації.

Вар то вра хо ву ва ти й те, що ситуація на
до ро гах України нині склад на - великі
проб ки й за то ри, 150 км до ла ють за 12 го-
 дин, мо жуть бу ти перебої з паль ним.
Погодні умо ви несприятливі - мінусові
тем пе ра ту ри повітря, сніг, оже ле ди ця.
У разі закінчення паль но го є ве ли ка віро-
гідність пе ре охо лод жен ня та за гро зи
здоров’ю та жит тю. 

На залізничних шля хах та кож за трим -
ки ру ху поїздів, від Кре мен чу ка до Льво -
ва по тяг їде більше до би, ва го ни пере-
повнені, важкі умо ви пе ре бу ван ня. 

Усе це потрібно вра хо ву ва ти при прий-
нятті рішення про виїзд із міста.

Ксенія КОВАЛЬЧУК

Не зва жаю чи на умо ви воєнного ста -
ну, інфекційне відділення в на шо му місті
працює у штат но му режимі.

- Зви чай но, важ ко, як і всім за раз в Ук-
раїні, але ми продовжуємо ви ко ну ва ти
свою ро бо ту - до по ма га ти лю дям. Пра-
цюємо так, як і до цьо го, - зазначає заві-
дувачка інфекційного відділення КНП «ЛІЛ
І рівня м. Горішні Плавні» Ал ла Замш. - На
да ний час пацієнтів із коронавірусною
хво ро бою тро хи по мен ша ло. Маємо на
по ча ток тиж ня 27 хво рих, 4 з яких - у від-
діленні інтенсивної терапії. Здебільшого
во ни по сту па ють у важ ко му стані та стані
середньої важкості. Наразі мен ше кис -
не во за леж них лю дей та більше хво рих із
важ кою су пут нь ою патологією на фоні
ковіду. Ба га то та ких, що по тре бу ють тера-
певтичної і кардіологічної до по мо ги, але
че рез наявність по зи тив но го тес ту на
COVID-19 пе ре бу ва ють на лікуванні в
інфекційному відділенні. 

Згідно з ак ту аль ни ми стан дар та ми
лікування, пацієнтів, котрі не ма ють про-
явів коронавірусної хво ро би, мож на ви -
пи су ва ти вже че рез 5 днів. Відтак потік
ви пи са них пацієнтів при швид шив ся. А
ось го во ри ти, що пандемія наближа-
ється до за вер шен ня, по ки що за ра но.

- Я ду маю, маємо пев ний спад, -
зазначає Ал ла Замш, - бо та ка тенденція

простежується про тя гом остан-
ніх двох-трьох тижнів. Тоб то за -
раз хво рих мен ше, ніж місяць чи
два то му, але во ни є і по сту па -
ють по 3-4 пацієнти на день. У
зв’язку з по чат ком воєнних дій
не зав жди мо же прий ня ти паці-
єнтів Кре мен чук, то му в дея ких
ви пад ках приймаємо і дітей. До
то го ж ми є опор ною лікарнею для хво -
рих Ко зель щинсь ко го рай ону, тож при -
во зять до нас на госпіталізацію хво рих і
звідти. 

Що до за без пе чен ня ме ди ка мен та ми,
як зазначає лікар, для невідкладної до -
по мо ги основні ме ди ка мен ти є зав дя ки
ре зер ву, який бу ло за без пе че но Благо-
дійним фон дом «Пол тавсь ко го ГЗК». У
наявності й тес ти на COVID-19. 

Прості пра ви ла збе ре жуть 
здоров’я вам і ва шим рідним!

Софія ПАЛЯНИЦЯ

Ря ту ють жит тя 
у штат но му режимі
Н

а по чат ку тиж ня в мед зак ла дах Пол тав щи ни пе ре бу ва ють 158 по ра -
не них - військових та цивільних із об лас тей, де три ва ють бої. До лаю -
чи до дат ко ве на ван та жен ня, лікарні пра цю ють у штат но му режимі та
про дов жу ють ря ту ва ти хво рих на COVID-19. 

За інформацією Пол тавсь ко го об лас но -
го цен тру кон тро лю і профілактики хво роб
МОЗ України, від по чат ку ка ран ти ну в Пол-
тавській області діагностовано май же 186
ти сяч випадків за хво рю ван ня на COVID-19.
Оду жа ли 162 697 жителів області, а про -
дов жу ють лікування 18 863 лю ди ни.

Лікарі за кли ка ють гро ма дян не ви про бо-
ву ва ти до лю і про дов жу ва ти дот ри му ва ти -
ся ка ран тин них об ме жень:
� пра виль но ко ри стуй те ся за хис ни ми ме -

дич ни ми мас ка ми в місцях скуп чен ня лю дей;
� на ма гай тесь дот ри му ва ти ся соціаль-

ного дистанціювання;
� час то мий те ру ки та ко ри стуй тесь ан -

ти сеп ти ка ми;
� про водь те во ло ге при би ран ня та дез-

інфекцію із провітрюванням приміщень.



Яки хось два тижні то му ми шу ка ли від-
повіді на пи тан ня, хто ми і для чо го
прийш ли в цей світ. Можливість от ри ма -
ти чес ну відповідь да ли останні 14 днів. 

На ше покоління до ля не раз переві-
ряла на стійкість і витривалість. Ми ма -
ли можливість і час на бу ти пев ний досвід.

Н
а 14  до бу по чат ку війни з Росією
працівники ЖКГ Горішніх Плав-
нів підмітають дво ри, ви во зять
сміття; у квар ти рах із кранів те -
че хо лод на й га ря ча во да; є
опа лен ня. 

Щод ня місто зміцнює свою обо ро ну
та готується да ти відсіч во ро гу на під-
ступах до ньо го. Во но ста ло тро хи нер -
во ве, але дітей уже ви во дять на про гу -
лян ки, та й літні па ри про тя гом дня кур -
су ють на бе реж ною міста. Пусті полиці
магазинів ста ли на пов ню ва ти ся то ва -
ром. Жит тя триває, ми пристосовує-
мося до ньо го.

У місті немає паніки, натомість є рішу-
чість, згуртованість і готовність до по -
ма га ти од не од но му. Але кри тич ним для
ба гать ох ста ло пи тан ня оп ла ти ко му -
наль них по слуг. Їх тре ба спла чу ва ти, хо -
че те ви цьо го чи ні, щоб збе рег ти те, що
маєте сьогодні. Ад же працівники, які ут -
ри му ють місто в на леж но му стані, теж
ма ють го ду ва ти свої сім’ї.  

- У цей склад ний час ба га то ресурсів
потрібно для ут ри ман ня життєдіяльності
міста, яке за раз жи ве і працює у штат но-
 му режимі, - за ува жив міський го ло ва
Дмит ро Би ков. - До да ли ся такі нагальні
про бле ми, як обороноздатність міста та
підтримка ви му ше но переміщених осіб,
які ми намагаємося вирішити. Але ста -
ном на 1 бе рез ня на се лен ня має забор-
гованість пе ред на да ва ча ми ко му наль -
них по слуг у розмірі 5 млн грн. Са ме цих
коштів не вистачає на ви п ла ту заробітної
пла ти працівникам комунальної сфе ри.
Тож звер таю ся до всіх горішньоплавнян
із про хан ням спла чу ва ти за спожиті по -
слу ги. Са ме це і є економічним патріо-
тизмом, ко ли вла да, бізнес і ко жен пере-

січний гро ма дя нин в умо вах війни пра -
цю ють як єдиний зла год же ний механізм.
Са ме це дає надію, що ми обов’язково
вистоїмо, пе ре мо же мо і в май бут нь о му
мир но му житті за ли ши мо ся об’єдна-
ними нав ко ло найціннішого - своєї Бать-
ківщини. Три май мо ся, бо ми то го варті.

У мережі ши рять ся чут ки про нібито
га ран то ва не дер жа вою ану лю ван ня
сплат ко му наль них платежів, банківсь-
ких кредитів та по слуг мобільного зв’яз-
ку під час війни з російськими оку пан -
та ми. Центр протидії дезінформації при
РНБО України наголошує, що воєнний
стан не звільняє гро ма дян від пла ти за
ко му нал ку, од нак пе ня і штра фи не на -
ра хо ву ють ся. Крім то го, більшість укра-
їнських банків ініціювала відтерміну-
вання спла ти за по зи ка ми до черв ня.
«Опе ра то ри мобільного зв’язку знач но
збільшили кредитні ліміти на роз мо ви
та інтернет і відтермінували їхню спла -
ту, щоб жо ден українець не втра тив дос -
ту пу до важливої інформації», - йдеть -
ся у повідомленні.

Та кож у Центрі протидії дезінформації
до да ли, що смс-повідомлення про за -
гро зи відключення мобільного зв’язку
чи на ра ху ван ня штрафів за кре ди ти або
ко му нал ку че рез не спла ту не підтвер-
дилися.

Як спла ти ти, 
не ви хо дя чи з до му

На сайті https://hp.infocentr.pl.ua/
мож на спла чу ва ти всі комунальні по слу -
ги, крім елек тро по ста чан ня.

1. Для спла ти по слуг необхідно заре-
єструватися та от ри ма ти ко му наль ний код. 

2. Прой ти ідентифікацію. Оберіть пункт
«за відомими для вас осо бо ви ми ра хун -
ка ми».

3. Вве сти один будь-який осо бо вий
ра ху нок.

Са ме на цьо му сайті та кож мож на пе -
ре да ва ти по каз ни ки лічильників.

Для спла ти за елек тро по ста чан ня
https://www.energo.pl.ua/. Як що ви
маєте карт ки «Ук рсиб банк», «При ват 24»,
«Райф фай зен Банк», «Мо но банк» - спла -
ти ти мож на он лайн че рез до дат ки
банків. За для цьо го тре ба вве сти ад ре -
су, но мер ра хун ка та три знач ний код, ця
інформація є на ра хун ках. Після цьо го
ав то ма тич но підтягуються всі оп ла ти,
крім га зу, для ньо го тре ба вве сти ра ху -
нок ок ре мо.

Не відкладай жит тя на потім,
дай те шанс зберігати на ше місто

та ким, яким во но є, ад же ви жи ви -
те са ме тут і са ме за раз.

Оль га ТАРАНТІНА
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Плата за комуналку
не скасовується

ФОТОФАКТ



Най мен ших та найчистіших во на ви-
пробовує із са мо го по чат ку життєвого
шля ху. 
Нам не вда ло ся вбе рег ти дітей від

жахів війни. Во на вкра ла в них ди тин ст -
во та на гляд но по ка за ла, що та ке людя-
ність. На до лю покоління, на род же но го
під зву ки кулеметів та ви бу хи снарядів,
ви па ло втри ма ти нас у цьо му світі. 

Зі щи рою посмішкою та чис тим по -
гля дом, без жод но го сумніву ці маленькі

горішньоплавняни віддають усі свої зе-
кономлені кош ти на до по мо гу за хис ни -
кам України. На на ших очах відроджу-
ється найгуманніша нація, здат на від-
дати останнє то му, хто цьо го потребує. 

Во ни збе ре жуть на шу людяність і
по збав лять стра ху за майбутнє краї-
ни. Ми знаємо, за що воюємо і в чиї
ру ки віддамо країну. 

Ми непереможні.
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Із 24 лю то го ста ном на ра нок 7 бе рез -
ня в Горішніх Плав нях на світ з’явилося
12 дітлахів. Ме ди ки прий ма ють по ло ги
не ли ше в горішньоплавнянок.

- Не важ ли во, де зареєстрована жінка.
Як що їй потрібна на ша до по мо га (чи це
по ло ги, чи гінекологічні про бле ми), ми
її на да мо, - за пев ни ла ме дич на ди рек -
тор ка КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні»
Люд ми ла Сма жен ко. 

Лікарка ра дить не боя ти ся звер та ти -
ся до мед зак ла ду. Медичні по слу ги і ме -
ди ка мен ти в стаціонарі на да ють ся без -
кош тов но. Ба більше, тут організували
та ку собі ди тя чу кімнату.

- Продовжуємо пра цю ва ти в штат но -
му режимі цілодобово. І хо чу за зна чи -
ти, що при виникненні будь-яких про -
блем жінки не повинні за тя гу ва ти з їхнім
вирішенням, ад же це мо же за гро жу ва -

ти жит тю. Во ни ма ють змо гу прий ти до
по ло го во го чи гінекологічного відді-
лення ра зом зі своїми ма лень ки ми діт-
ками, як що їх немає з ким за ли ши ти
вдо ма. Тут для них ми виділили окремі
па ла ти для тим ча со во го пе ре бу ван ня,
тоб то діти бу дуть під на гля дом мед пер -
со на лу і змо жуть спілкуватися з ма ма -
ми, - за зна чи ла фахівчиня. 

До речі, МОЗ України спро сти ло про -
це ду ру реєстрації но во на род же них на
період ре жи му воєнного ста ну. Як що по -
ло ги відбулися по за ме жа ми лікарні, на -
прик лад удо ма, ме дич не свідоцтво про
на род жен ня ди ти ни мо жуть ви да ва ти
медфахівці, які бу ли присутні під час
пологів або про во ди ли пер ший ог ляд
но во на род же но го. 

- Наразі в нас та ких випадків немає, і
ду маю, що не по вин но бу ти, ад же сис -
те ма на дан ня до по мо ги на ла год же на,
ми в те ле фон но му режимі комунікуємо
з на ши ми вагітними і жінками, які при -
бу ли з інших міст чи регіонів. Останніх
без про блем бе ре мо на облік: на тим -
ча со вий чи постійний за ба жан ням. Від
по чат ку війни до нас по до по мо гу звер -
ну ла ся по ки що ли ше од на пе ре се лен -
ка, - інформувала Люд ми ла Сма жен ко. 

Породіллям ви да ють ся паперові довід-
ки, за яки ми у відділах ДРАЦС про хо -
дить реєстрація ди ти ни. Електронні тим -
ча со во не пра цю ють.  

Дар’я КРАВЧУК

Центр евакуації функціонує на базі біб-
ліотеки для до рос лих за ад ре сою вул. Ми-
 ру, 22. Сьогодні тут ма ло люд но. Хо ча в
пер ший день ро бо ти, за сло ва ми пра-
цівників цен тру, відвідувачів бу ла си ла-
си лен на.

Тут за пи су ють дані всіх, хто бу де го то -
вий виїхати з Горішніх Плавнів, як що рап -
том ситуація в місті уск лад нить ся. Зок -
ре ма, йдеть ся про ма тусь із дітьми, дітей
з інвалідністю та їхніх батьків чи опікунів,
переселенців з інших міст, котрі про жи -
ва ють тут нині, й реш ту не за хи ще них
верств на се лен ня. Хо ча й реш та відвіду-
вачів, котрі не підпадають під цю кате-
горію, теж мо жуть за пи са ти ся на ева-

куацію. Для цьо го необхід-
но ма ти із со бою пас порт та
свідоцтво про на род жен -
ня (для за пи су дітей).

До ро бо ти в центрі залу-
чені працівники служ би у
спра вах сім’ї. Во ни пра -
цю ють тут по черзі. І роб -
лять усе, щоб відвідувачі
не відчували паніки. 

У центрі евакуації на го -
ло шу ють: нині немає конкретної інфор-
мації що до місця при зна чен ня, на прям -
ку ру ху чи ви ду транс порт но го за со бу,
яким здійснюватиметься евакуація всіх
охо чих із чис ла ма ло за хи ще них верств

на се лен ня. За перебігом подій ра дять
спостерігати з офіційних дже рел інфор-
мації. 

На тал ка ВЕРЕМЧУК

Працює центр евакуації
В

ід п’ятниці, 4 бе рез ня, в Горішніх Плав нях за пра цю вав
центр евакуації. Він до по мо же ви зна чи ти кількість охо -
чих виїхати до більш без печ но го місця, як що рап том
ситуація в місті за гос трить ся.

В
ід по чат ку війни в по ло го во му відділенні Горішніх Плавнів на ро ди ло -
ся 12 малюків. До по мо гу на да ють усім жінках, які цьо го по тре бу ють,
не за леж но від місця реєстрації чи про жи ван ня. 

Жит тя 
продовжується 
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Потік лю дей, яких війна по зба ви ла рід-
ного до му, не зупиняється. Горішні Плав-
ні безвідмовно прий ма ють біженців з усієї
України. Во ни по се ля ють ся в го те лях, у
своїх близь ких чи знай о мих або ж орен -
ду ють квар ти ри. На да ють при хис ток
біженцям і на трьох тур ба зах Ferrexpo.
Лю дей, які по тре бу ють соціального за -
хис ту, розміщують у гур то жит ках нав -
чаль них закладів міста.

Уже близь ко 200 внутрішніх пересе-
ленців із 2 бе рез ня прий ня ли в Політех-
нічному коледжі КрНУ.

- Пер ша гру па із 27 осіб, яких ми по -
се ли ли в гур то жит ку 2 бе рез ня, поїхала
далі вже на ступ но го ран ку, - розповіла
ди рек тор ка за кла ду Наталія Дзи на. - А
дех то з тих, хто приїхав 3 бе рез ня, ви-
рішив за три ма тись і до те пер у нас. Ду -
же ак тив но до об лаш ту ван ня кімнат для
переселенців до лу чи лись як самі пра-
цівники на шо го за кла ду, так і небайдужі
містяни, се ред яких чи ма ло при ват них
підприємців. До по ма га ли хто чим мо -
же: і з будівельними матеріалами, і з

постільною білизною, при но си ли ков д -
ри, по душ ки, по суд. При хо ди ли і аби
фізичною си лою до по мог ти во лон те -
рам, які наразі ре мон ту ють та го ту ють
2 кімнати. Ре мон том ще двох зай ма ють -
ся фахівці ко му наль них підприємств
міста. Хар чу ван ня переселенців узяв на
се бе Благодійний фонд «ПГЗК» - щод ня
при во зять безкоштовні обіди для меш-
канців. Про жи ван ня для цих лю дей без -
кош тов не. Наші працівники при би ра ють
та в разі по тре би на да ють їм до по мо гу
із пран ням.  

На да ний мо мент у гур то жит ку виста-
чає всьо го необхідного. А як що і виникає
якась по тре ба, то є можливість звер ну -
тись до волонтерів. Так, за раз тут меш-
кає ма ма з трьо ма дітьми, од но му з яких
всьо го 1,5 ро ку. Мо лоч ним хар чу ван ням
та підгузками ро ди ну за без пе чив во -
лон терсь кий штаб, роз та шо ва ний у при-
міщенні міської бібліотеки.    

У гур то жит ках нав чаль них закладів на -
да ють місце тим, ко го ту ди на прав ля -
ють з управління соц за хис ту після про -

це ду ри реєстрації. На цьо му наголошує
ди рек тор ВПГБУ Ва силь Су ли ма:

- Перші біженці в гур то жит ку ВПГБУ бу -
ли з Хар ко ва та Запоріжжя. Приймаємо
всіх, ко го на прав ля ють з УПСЗН: дітей,
ста рих, ро ди ни з домашніми улюб лен -
ця ми. Місць вистачає, мат ра ци, ков д -
ри, постільна білизна є в достатній кіль-
кості. А як що хтось із містян хо че якось
до по мог ти, то зав жди потрібні про дук -
ти швид ко го при го ту ван ня, чай, ка ва,
цу кор - усе, що мо же зігріти та на си ти -

ти втом ле ну лю ди ну з до ро ги, яка не
знає міста. 

На по чат ку тиж ня в гур то жит ку учи ли -
ща пе ре бу ва ло 22 осо би. Але ця циф ра
постійно змінюється, ад же є ті, хто зупи-
няється на од ну ніч та на ра нок їде далі,
а хтось вирішує за три ма тись на кілька
днів, щоб на бра ти ся сил. 

Бажаючі до по мог ти мо жуть звер та тись
без по се ред ньо на вах ту гур то жит ку. 

Крім продуктів швид ко го при го ту ван -
ня, у ВПГБУ че ка ють на про дук ти для
випікання хліба (бо рош но, сіль, цу кор,
олія, дріжджі), який тут уже дру гий ти ж -
день пе чуть для захисників України.

- Бо рош но й самі співробітники за кла -
ду при но сять, й во лон те ри при во зять та
й лю ди при но сять, - го во рить Ва силь Су -
ли ма. - На день мо же ви хо ди ти до 300 бу -
ха нок хліба, які че рез волонтерів пе ре си -

ла ють ся на фронт. Пра цю ють усі: й май-
стрині, й кухарі. Бу де мо пек ти стільки,
скільки змо же мо та скільки бу де потрібно.
А при пи ня ти випікати хліб для фрон ту ми
плануємо тільки тоді, ко ли ку сень на шо -
го хліба за стряг не в горлі ос тан нь о го ра -
ши ст сь ко го оку пан та.

Софія ПАЛЯНИЦЯ

При хис ток кож но му

Н
а по чат ку цьо го тиж ня бу ло відкрито гуманітарний ко ри дор із Сум на
Пол тав щи ну. У пер ший день дво ма евакуаційними ко ло на ми ви вез -
ли близь ко п’яти ти сяч лю дей. Дех то поїхав далі спеціально підготов-
леним по тя гом до Льво ва, а дех то вирішив за ли ши тись у на шо му
регіоні. Тим ча сом із по чат ку війни в на шо му місті знайш ли при хис -
ток уже 784 біженці. 

На ва шу до по мо гу че ка ють у ВПГБУ за ад -
ре са ми: вул. Космонавтів, 10 та вул. Стро -
ни, 21. Деталі за но ме ра ми: 097-598-31-
86 та 067-800-17-41.

Реєстрація гро ма дян, які перемістилися
з районів бой о вих дій до м. Горішні Плавні,
відбувається в управлінні соціального за -
хис ту населення Горішньоплавнівської
міської ра ди за ад ре сою: вул. Ми ру, 29.
Док лад ну інформацію мож на от ри ма ти за
те ле фо на ми: 097-110- 70-03, 068-843-79-
97, 068-832-23-06. 



По ки бійці бо ро нять кор до ни нашої
дер жа ви, а во лон те ри зби ра ють та пе -
ре да ють речі для на ших воїнів і пересе-
ленців, ви му ше них по ки ну ти свої домів-
ки че рез агресію російських загарбників,
більшість містян продовжує вно си ти свій
вклад у пе ре мо гу, що неодмінно чекає
на Україну. Се ред них і Ми ко ла Фе до -
рен ко, кот рий надає ак тив ну інформа-
ційну підтримку всім, хто нині цьо го
потребує, й розповсюджує важ ли ву, а
го лов не - прав ди ву інформацію. 

Ма ло що змінилося

До по ки Горішні Плавні за ли ша ють ся
мир ною територією, пе рей ма ти ся не
вар то, наголошує мій співрозмовник:

- Так, у на шо му місті кілька разів лу -
на ли си ре ни. Че рез необхідність пе ре -
су ва ти ся в інвалідному візку, я не маю
можливості спус ка ти ся до підвалу чи
яко гось іншого ук рит тя. Хо ча й постійно
на зв’язку із сусідами, котрі про по ну ва -
ли свою до по мо гу, що не мо же не тішити
в такі складні ча си. Ці лю ди й у мир ний
час до по ма га ли мені спус ка ти ся до
під’їзду й підійматися на го ру. Приємно,
що й у воєнний час горішньоплавняни
не втра ти ли людяності. 

А за га лом жит тя Ми ко ли Фе до рен ка
ма ло змінилося, як порівняти з мир ним
ча сом: він продовжує відстоювати інте-
реси лю дей з інвалідністю як у на шо му
місті, так і на те ре нах України.

Після пе ре мо ги - сир ни ки

По ки горішньоплавняни про дов жу ють
від са мо го ран ку ата ку ва ти продуктові
ма га зи ни в по шу ках товарів першої не-
обхідності й не тільки, лю ди з інвалід-
ністю в на шо му місті вже звик ли ро би ти
по куп ки в інший час, щоб не тов пи ти ся
в чер гах ра зом з усіма. Як що ж пев них
продуктів на по ли цях немає, ця категорія
лю дей без зайвої паніки кла де до сво го
ко ши ка по куп ки з роз ря ду «що є».

- Я розумію, що мо жу не встиг ну ти на
щось у той час, ко ли містяни утво рю ють
чер ги, як тільки розуміють, що до ма га -

зи ну під’їздить ма ши на з то ва ром, - роз-
повідає Ми ко ла Фе до рен ко. - Про те я
не ви баг ли вий - нічого особ ли во го в
житті не по тре бую! Так, дав но вже не ба -
чив на по ли цях магазинів мо лоч них про-
дуктів, Мас ля на пройш ла май же непо-

мітно, але не пе рей маю ся з цьо го при -
во ду - мамині сир нич ки обов’язково
спро бую після пе ре мо ги! Вірю, що це
бу де ско ро, ад же наші бійці муж ньо впо -

ра ють ся зі своїм зав дан ням, і все в
нашій країні на ла го дить ся. А по ки є во -
да, світло, як і надія на по даль ше спо-
кійне жит тя. 

Як що раніше мій співбесідник не вжи -
вав ков бас них виробів, те пер час тень -
ко смакує ма ка ро ни із сар дель ка ми - за
йо го сло ва ми, та ким чи ном зга дав смак
ди тин ст ва. Пев ний за пас круп чоловік
має зав дя ки підтримці Благодійного
фон ду «Пол тавсь ко го ГЗК», кот рий за-
безпечує незахищені вер ст ви на се лен -
ня про дук то ви ми на бо ра ми. 

Фільтрувати, щоб не панікувати

Постійний пе ре гляд но вин - за нят тя
більшості горішньоплавнян, яко му що-
д ня приділяється знач ний час. Ми ко ла
Фе до рен ко мріє, що не за ба ром інфор-
маційні повідомлення ста нуть по зи тив -
ни ми, бо українці - не злам на і спро мож -
на нація, кот ра збудує найк ра щу країну
на те ре нах Європи. Го лов не, на йо го
дум ку, - не за ва жа ти нам:

- Сам осо би сто хотів би ха па ти ру ка ми
за гор ло ворогів, од нак фізично це не -
мож ли во. То му спілкуюся з пред став ни -
ка ми різноманітних гро мадсь ких органі-
зацій в Україні та во лон терсь ких організа-
цій за кор до ном, щоб ско ор ди ну ва ти їхнє
праг нен ня до по мог ти тим, хто нині пере-
буває в га ря чих точ ках. На ма гаю ся гли -
бо ко в ти лу бу ти ко рис ним, як мо жу. 

А ще ра дить усім пе ре гля да ти інфор-
мацію ли ше з достовірних ресурсів, ке -
рую чись здо ро вим глуз дом і здатністю
до кри тич но го мис лен ня. 

З Україною в серці

Ба га то хто нині намагається виїхати за
кор дон - хтось так рятується, ко мусь зда-
ється, що там чекає кра ще жит тя. Ге рой
моєї розповіді, як і чле ни йо го сім’ї, твер -
до вирішили, що не по ки нуть рідну країну. 

- Війна за че пи ла кож ну ро ди ну, всім
за раз не лег ко, тож до ко ря ти ко мусь за
їхній вибір не вар то. Про те я впев не ний,
що ли ша ють ся найкращі, ті, хто нині здо-
буває пе ре мо гу й хто го то вий до відбу-
дови країни, ко ли цей жах скінчиться, -

наголошує Ми ко ла Фе до рен ко. - І са ме
в єдності на ша си ла!

На тал ка ВЕРЕМЧУК
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Д
о не про стих часів об ме жень, невідомості й роз па чу більшість вия ви -
ла ся не го то вою. Як на лаш ту ва ти ся на віру в пе ре мо гу ЗСУ, до б ра й
усіх тих, ко го жит тя зму си ло вчи ти ся жи ти на но вий лад, знає лю ди -
на, яка вже 13 років відстоює ак тив ну гро ма дянсь ку позицію по при
інвалідність.

У єднанні - си ла!
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Не феєрверк

О п’ятій ран ку 24 лю то го Ок са на про -
ки ну ла ся від зву ку феєрверку, як їй тоді
по ду ма лось. Із дум ка ми про те, ко му в
та ку рань спа ло на дум ку за пус ка ти са -
лю ти, во на виг ля ну ла у вікно й за кляк -
ла на місці - з’ясувалося, що то ви бу хи,
й од ну з багатоповерхівок цьо го рай ону
вже поцілили. А бу ди нок, у яко му про -
жи ва ла моя співбесідниця, роз та шо ва -
ний неподалік об’їзної до ро ги, якою до
міста вже пря му ва ли тан ки во ро га. 

- Мій бать ко - професійний вій-
ськовий, він дав но на тя кав, що росіяни
мо жуть на пас ти, я ж і досі не мо жу в це
повірити, - зізнається Ок са на. - Зав жди
ду ма ла, що далі Донецької й Луганської
об лас тей во ни не су нуть ся і лиш за ля -
ку ють. А за раз див лю ся но ви ни, й від-

чуття, що це якийсь фільм жахів, у
реальність яко го важ ко повірити.

На той мо мент у ро ди ни не бу ло за-
здалегідь спакованої тривожної валізи,
про те за за ве де ним по ряд ком усі до ку -
мен ти та дитячі ліки ра зом з інгалятором
зав жди за ли ша ли ся в од но му місці.
Швид ко зібратися й побігти в ук рит тя
за ва ди ла за сту да трирічного си ноч ка -
навіть у до б ре об лаш то ва но му підвалі
жит ло во го бу дин ку дитині з ви со кою
тем пе ра ту рою не місце. Ро ди на вирі-
шила тікати на Пол тав щи ну на своєму
автомобілі. Ду ма ли, що їхатимуть кілька
го дин, та че рез за то ри на до ро гах діс-
талися місця при зна чен ня вже ввечері.

- Страш но бу ло й че рез хво ро бу си -
на, який від стре су відмовлявся взагалі
їсти, страш но бу ло про сто їхати до ро -
гою, бо ніхто ж не за стра хо ва ний від
вибухів та обстрілів, - пригадує Ок са на.
- Але ще страшніше тим, хто там і досі
залишається. Те пер я розумію, що ми з

чоловіком зро би ли пра виль ний вибір,
ко ли вирішили виїжджати. 

З міста - до се ла

При хис ти ла Ок са ну з трирічним си -
ном її ба бу ся, кот ра проживає в од но -
му із сіл неподалік Горішніх Плавнів.
Бабусі вже 86 років. За її сло ва ми, во -
на й гад ки не ма ла, що ко лись ба чи ти -
ме ще од ну війну… 

Оксані ж до ве ло ся враз адап ту ва ти -
ся до жит тя в ма лень ко му селі, у простій
хаті, яка од нак мо же по хва ли ти ся чу до -

вим по гре бом - для нинішніх часів це
про сто знахідка. Вірить, що із ча сом
ситуація стабілізується і з’явиться змо -
га пра цю ва ти віддалено - в мир ний час
жінка бу ла пе ре кла да чем, але вже в пер -
ший день війни приміщення бю ро пере-
кладів по стра ж да ло від вибухів. 

- Хо лод но, але нам гріх скар жи ти ся! -
запевняє жінка. - Стре су ва ти ду же не
бу ло ко ли - це за раз си ну вже кра ще,
до по ма гаю бабуні по гос по дар ст ву, до
цьо го ж із чоловіком тільки тим і зай ма -
ли ся, що зби ва ли тем пе ра ту ру ма ло му
й на ма га ли ся йо го по го ду ва ти. Прості
речі до б ре відволікають. Так, щоб при -
го ту ва ти їжу, тре ба спер шу дістати во -
ду з ко ло дя зя, за кар то п лею тре ба спус -
ка ти ся в погріб. Стараємося всю ро бо -
ту по до му зро би ти до то го, як стемніє,
щоб не вми ка ти світло зай вий раз. За -
раз хо че мо з чоловіком якнайскоріше
влаш ту ва ти ся на ро бо ту, щоб ма ти змо -
гу за роб ля ти гроші й пе ре ра хо ву ва ти на
по тре би на ших бійців у ЗСУ. 

Лю ди різні

До іногородніх у територіальних гро -
ма дах став лять ся по-різному. Але в такі
ча си ви му ше ним пе ре се лен цям праг нуть
до по ма га ти - з офіційних дже рел мож на
дізнатися, де зареєструватися, де от ри -
ма ти речі, де влаш ту ва ти ся на ро бо ту.

Приязні лю ди стрілися й Оксані. Ма -
лий про дов жу вав хворіти, тож після об -
лаш ту ван ня в бабусі жінка вирішила від-
разу звер ну ти ся до лікаря, щоб ог ля нув
си на. За кілька хви лин до за крит тя од на
з педіатрів Кременчуцької дитячої лікарні
ра до прий ня ла Ок са ну з ди ти ною, ог ля -
нув ши ма ло го й ви пи сав ши ре цепт на
ліки. На пре ве ли кий по див, за прий ом
іногородніх лікарка не ви ма га ла гро шей.

А пізніше в од но му із супермаркетів
під час си ре ни повітряної три во ги при-
ємно зди ву ва ла ся ще раз, ко ли всіх

Х
арків’янці Оксані ра зом зі своєю ро ди -
ною вда ло ся по ки ну ти місто ще в пер -
ший день війни. Як що зовні жінка
на чеб то вже огов та ла ся від по ба че них
жахіть, то в душі й досі задається пи тан -
ням, як узагалі мож ли во, що на Україну
на пав сусід, із яким пліч-о-пліч бо ро ни -
ли рідну зем лю в Другій світовій?

Не ду ма ли й не га да ли…
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На Полтавщині з по чат ку російського
вторг нен ня по бра ли ся 163 па ри. Най-
більше зворушує, ко ли од ру жу ють ся вій-
ськові. Ко ли це ба чиш, розумієш - на шу
націю не пе ре мог ти! Більшість чоловіків
одягнені у військову фор му, а замість
каб лу чок із дорогоцінних металів оби -
ра ють символічні при кра си.

До речі, Кабінет Міністрів спро стив
ук ла ден ня шлюбів із військовослужбов-
цями за їхньої відсутності під час реєст-
рації шля хом по дан ня зая ви, засвідченої
керівником (по ста но ва КМУ від 7 бе рез -
ня 2022 ро ку № 213 «Деякі пи тан ня дер-
жавної реєстрації шлю бу в умо вах воєн-
ного ста ну»).

По ста но ва передбачає, що на період
воєнного ста ну відділи державної реєст-
рації актів цивільного ста ну мо жуть
реєструвати шлю би без особистої при-
сутності на ре че но го (нареченої), як що
він (во на) є:
� військовослужбовцем Зброй них

сил, Служ би без пе ки, Служ би зов-
нішньої розвідки;
� Державної прикордонної служ би, Уп-

равління державної охо ро ни, Національ-
ної гвардії, іншого утво ре но го відповідно
до законів України військового фор му -
ван ня, поліцейським; 
� осо бою ря до во го і на чаль ниць ко го

скла ду служ би цивільного за хис ту, Дер -

жав но го бю ро розслідувань,
Державної кримінально-ви-
конавчої служ би; 
� осо бою на чаль ниць ко -

го скла ду Національного
антикорупційного бю ро,
Бю ро економічної без пе ки; 
� працівником за кла ду

охо ро ни здоров’я.
Та кий на ре че ний (на ре -

че на) подає зая ву про дер-
 жав ну реєстрацію шлю бу
без по се ред нь о му ко ман -
ди ру (керівнику), який за-
свідчує справжність під-
пису на заяві та забезпечує
її пе ре да чу до відділу дер-
жавної реєстрації актів ци-
вільного ста ну. Та ка зая ва од но час но є
підтвердженням зго ди на шлюб.

Зая ва задіяної у війні осо би має мі-
стити відомості про неї та про осо бу, з
якою він (во на) бажає зареєструвати
шлюб: прізвище, влас не ім’я та по бать-
кові (за наявності), да ту на род жен ня,
гро ма дян ст во. У разі зміни прізвища -
відомості про об ра не прізвище.

Акт про ук ла дан ня шлю бу та кож мо -
жуть скла да ти ко ман ди ри на ре че них та
керівники закладів охо ро ни здоров’я, у
яких пе ре бу ва ють або пра цю ють під час
війни наречені. Во ни скріплюються пе -
чат кою відповідного ор га ну чи ус та но -
ви (військового фор му ван ня чи лікарні). 

Тоді акт про шлюб мо же скла да ти ся
без особистої присутності од но го чи
обох на ре че них з ви ко ри стан ням дос -
туп них засобів відеозв’язку з тим із на -
ре че них, хто відсутній, або з обо ма від-
сутніми на ре че ни ми.

Акт має містити відомості про да ту та
місце йо го скла дан ня, прізвище, влас -
не ім’я та по батькові (за наявності), да -
ту на род жен ня обох на ре че них, їхнє гро -
ма дян ст во, а в разі об ран ня прізвища
од но го з них або приєднання до сво го
прізвища прізвища іншого - та кож відо-
мості про об ра не прізвище.

Тоді акт надсилається до будь-яко го
відділу державної реєстрації актів цивіль-
ного ста ну для скла дан ня ак то во го за -

пи су про шлюб у паперовій формі та вне -
сен ня відомостей до Дер жав но го реєс-
тру актів цивільного ста ну гро ма дян.

У разі відсутності дос ту пу до реєстру
перевірка відомостей реєстру про ак ти
цивільного ста ну не про во дить ся. 

Відомості, відсутні в ак то во му записі
про шлюб, мо жуть бу ти внесені до ньо -
го після при пи нен ня чи ска су ван ня воєн-
ного ста ну у ви зна че но му за ко но дав ст -
вом по ряд ку.

Ця по ста но ва набирає чинності з дня
її опублікування та діє до дня при пи нен -
ня чи ска су ван ня воєнного ста ну.

Ак ти, які складені з 24 лю то го 2022 ро -
ку до на бран ня чинності цією по ста но -
вою та не містять усі передбачені цією
по ста но вою відомості (крім прізвища,
влас но го імені та по батькові, да ти на -
род жен ня обох на ре че них), вва жа ють -
ся дійсними для про ве ден ня державної
реєстрації шлю бу у ви зна че но му цією
по ста но вою по ряд ку.

Як би во рог не хотів нас зни щи ти
та зла ма ти, але жит тя триває. І
народжується но ве, по при війну. З
по чат ку війни з Росією в різних ку -
точ ках України на ро ди ло ся 4311 не -
мов лят. У Горішніх Плавнях - 12.

На та ля ІВАНЧУК

І
з по чат ку повномасштабної війни в Україні ста ном на 7 бе -
рез ня зареєстровано май же 4000 шлюбів, повідомляє
Міністерство юстиції. 

Війна не спи нить ЖИТ ТЯ!

покупців по ве ли до ук рит тя. Зди ву ва -
ти ся до ве ло ся й під час на ступ но го
сиг на лу три во ги, ко ли жінка, при дбав -

ши про дук ти, вже опи ни ла ся на вулиці
й хотіла знов по тра пи ти до ук рит тя в
супермаркеті - охоронці ввічливо по яс -
ни ли, що ук рит тя діє ли ше для покупців. 

Потрібен мир

На за пи тан ня про те, чо го потребує
ро ди на біженців найбільше - їжі, одя гу,
медикаментів, Ок са на відповідає: «Ми,

як і всі українці, потребуємо якнайско-
ріше ми ру». 

З ре ча ми родині біженців до по мог ла
дав ня под ру га Ок са ни, яка проживає
неподалік. Хоч і зби ра ли ся поспіхом, але
необхідні речі для си на вда ло ся взя ти.
Гроші на про дук ти ще є, в коморі в бабуні
є за пас картоплі, а далі вид но бу де.

- У перші дні ми навіть не пе ре вдя га -
ли ся, всередині жив страх, що рап том
до ве деть ся тікати в інше місце, тож тре -
ба бу ти го то ви ми ро би ти це не гай но, -
розповідає моя співрозмовниця. - Та ще

й си ре ни повітряної три во ги не до да ють
на строю, я не знаю, як до них мож на
звик ну ти. Але тішить од не - в такі непрості
час ти лю ди згур ту ва ли ся, нині навіть під-
приємці здебільшого роб лять усе, щоб і
гро ши ма, й то ва ра ми першої необхід-
ності підтримати й на ших бійців, і пере-
селенців, і мир не на се лен ня, яке по стра -
ж да ло в цій війні. Я пи шаю ся на ши ми
людь ми! Усе зроб ле не доб ро по вер -
неть ся сто ри цею - ра зом відбудуємо
но ву Україну!

На тал ка ВЕРЕМЧУК
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В
ійна - це не тільки зброй не про -
тис то ян ня. Цей період актуалі-
зує й інші те ми. Мож ли во, не всі
з них є пер шо чер го ви ми. Але за -
раз хо чу торк ну ти ся тієї, що, без
перебільшення, в усіх на вус тах.

Відповідь українського при кор дон ни -
ка з ост ро ва Зміїний умить ста ла гас лом,
яке підхопили мільйони на ших співвітчиз-
ників, при чо му і ма ле, і ста ре. Цю фра зу
на ад ре су «рус ко го ко раб ля» ми нині
чуємо, ба чи мо на те ле ек ра нах, бігбордах,
навіть при перевірці ста ну ра хун ку в теле-
фоні. Та як що з вуст до рос лих во на
сприймається доволі об’єктивно (так-так,
із цим по год жу юсь навіть я - та, що до
війни бу ла ка те го рич но про ти вжи ван ня
не цен зур них висловів!), то ко ли її по ча -
ли оз ву чу ва ти діти, дех то з до рос лих
стур бу вав ся та ким ста ном ре чей. 

Що мо жу ска за ти з цьо го при во ду?
Діти зчи ту ють усе, що відбувається нав -
ко ло. А в період та ко го за гос трен ня
емоцій і поготів. Почуттів за над то ба га -
то, щоб ут ри му ва ти всередині. Їх про -
сто потрібно ви п лес ну ти назовні. Не

бажаєте, щоб ва ша ди ти на по вто рю ва -
ла сороміцькі сло ва? То вивчіть із нею
ав тен тич ну українську!

Так, на ша мо ва містить цілий ар се нал
лайливої лек си ки. При чо му колоритної,
смачної та вишуканої. Ось на прик лад.

Сто ко па нок чортів тобі в печінку!
А щоб твоєю мор дою про со мо ло ти ли!
Ах ти ж ко гут об щи па ний!
Кнур ефіопський!
Най те бе двері при тис нуть!
Най би ті всі зу би ви па ли, крім од но го,
який би те бе болів усе жит тя.
А щоб те бе підняло і геп ну ло (вертіло)!
А щоб тобі го ло ва облізла!..
Це да ле ко не пов ний перелік. Мо же те

об ра ти замінник, який вас влаштовує, і ви -
ко ри сто ву ва ти, ко ли уривається тер пець.

Ксенія КОВАЛЬЧУК

Екіпажі російських танків на од но му з
північних напрямків зайняті тим, що тре -
ну ють ся пра виль но ви мов ля ти сло во
«па ля ни ця».

Кацапські пілоти долітають до Пол та -
ви, ба чать Кот ля рик і Ка детсь кий, ду ма -
ють, що вже тут бу ли, і ле тять геть.

Кар то п ля в мун ди рах завітала - біло-
руські війська увійшли до України.

На ри ках цінних паперів у Росії лідирує
обухівський папір.

Па роль на зав тра: «Чим чи кую чи манів-
цями, ли си ця у спідниці їла па ля ни цю».

«А скільки ва жить російський воєнний
ко рабль?» - ро ми цікавляться.

Поки Олег Винник в режимі тиші, Арес-
тович безпощадно краде його вовчиць.

А тепер уявіть: травень, там сходить
соняшник, там - картопля. А ми нічого
не садили.

Мобілізований працівник Укрпошти
збив ворожого літака. Більше ніколи не
буду скаржитись, що Укрпошта погано
працює.

Оголошення: Мавзолею терміново
потрібен свіжий Володя.

Оновлений рейтинг армій світу:
1. США
2. Китай
3. Київська область
4. Харків
5. Миколаїв
6. Чернігів
7. Суми
8. Київ
9. Німеччина
10. Збройне формування фермерсь-

кого господарства Свирида Опанасенка
11. Роми 

Киянка, яка збила ворожий дрон бан-
кою з огірками, вимагає від орків повер-
нути банку.

За кур сом ко раб ля
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

Будинки
‡ ПРОДАЄТЬСЯ будинок 
в Піддубному або обміню-
ється на 2-кімнатну покра-
щеного планування. Пер-
ший та останній поверх не 
пропонувати. З доплатою. 
Т. 096-445-72-14.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ буди-
нок у Піддубному по вул. 
Леонова, 55. Т. 096-544-
82-98.

Дачі
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача в 
Редутах. Недорого. Т. 067-
800-13-98.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача в 
с/т “Мічурінець“ 6 соток, 
двоповерховий будинок з 
льохом. Т. 096-237-57-62, 
068-632-91-20.

Інше
‡ ПРОДАЮТЬСЯ дві зе-
мельні ділянки під будів-
ництво по 10 соток. Є буд-
матеріали, свердловина. 
“Низи“. Т. 068-898-42-57.

Здам

‡ ЗДАЄТЬСЯ 1-кімнатна 
квартира Миру, 31, меб-
льована кухня, для сім‘ї 
на тривалий термін. Бажа-
но місцевим. Т. 098-625-
62-11.
‡ ЗДАЄТЬСЯ малосімей-
ка. Т. 067-891-03-05.
‡ ЗДАЄТЬСЯ упорядко-
вана малосімейка 18 кв. м. 
Т. 097-224-41-09.

ТРАНСПОРТ
Продам

Мото/Вело
‡ ПРОДАЄТЬСЯ мото-
цикл “Урал“. Т. 067-312-
27-89.

АУДІО-ВІДЕО
Ремонт

‡ КВАЛІФІКОВАНИЙ ре-
монт телерадіоапаратури, 

моніторів, DVD, мікрохви-
льових печей. Гарантія. Т. 
067-456-86-61.

ПОБУТОВА 

ТЕХНІКА
Куплю

‡ КУПЛЮ пральні маши-
ни, холодильники, меблі, 
метал, антикваріат, вело-
сипеди, машини, дачі, га-
ражі, кімнати, гирі, ганте-
лі. Вироби та багато іншого 
із СРСР. Т. 063-411-54-08, 
098-059-93-55 Сергій.

МЕБЛІ
Продам

‡ ПРОДАЮТЬСЯ два 
ліжка радянські одно-
спальні, радянський пись-
мовий стіл, радянський 
гарнітур “Кремінь“. Т. 096-
958-96-52.

ПОСЛУГИ
Будівництво, 

ремонт

‡ АБСОЛЮТНО 
всі види будівельно-
оздоблювальних робіт. 
Якісно. Т. 096-761-30-71.
‡ АБСОЛЮТНО чітке 
алмазне різання без пилу, 
отвори, демонтаж, штро-
би, отвори будь-які. Вивіз 
сміття. Т. 096-761-30-71.
‡ ВСІ види оздоблюваль-
но-ремонтних робіт від А 
до Я. Якісно. Т. 096-761-
30-71.

ДОМАШНІЙ майстер. 
Лінолеум, плінтус, шпа-
лери, гардини, розетки, 
люстри. Сантехніка, пайка 
труб. Т. 067-532-57-30.

‡ ДОМАШНІЙ майстер. 
Полички, карнизи, люстри, 
отвори, електрика, сантех-
ніка та ін. будь-яке питан-
ня. Т. 096-761-30-71.
‡ ЗДАЄТЬСЯ бетонозмі-
шувач в оренду. Під заста-

ву. Доставка. Т. 096-761-
30-71.
‡ НЕДОРОГО, швид-
ко, якісно. Перетяжка, ре-
монт, модернізація ваших 
м‘яких меблів. Каталог ро-
біт та матеріалів. Гарантія. 
Т. 097-066-87-77.
‡ ОТВОРИ перфорато-
ром. Карнизи, перенос 
розеток, люстри. Демон-
таж. Т. 096-761-30-71.
‡ ПЕРЕТЯЖКА, ремонт, 
модернізація ваших м‘яких 
меблів. Каталог тканин, за-
міна дизайну. Великий до-
свід роботи. Гарантія. Т. 
067-789-86-55.
‡ ПІДЛОГИ, самовирів-
нююча стяжка, плитка, 
ламінат, лінолеум. Т. 096-
761-30-71.
‡ ЧОЛОВІК на годину. 
Отвори, полички, елек-
трика, сантехніка, пере-
встановлення меблів. Ваше 
будь-яке питання! Т. 096-
761-30-71.

Електрика

‡ ВИКОНАННЯ будь-
яких робіт з електрики. Т. 
067-870-94-21.
‡ ЕЛЕКТРИКА. Профе-
сійно. Сантехніка. Будь-яке 
питання. Т. 096-761-30-71.
‡ НАДАЮ послуги елек-
трика. Т. 098-760-10-55.

Сантехніка

‡ ВАННА кімната профе-
сійно. Плитка, сантехніка, 
стелі, електрика. Якісно. Т. 
096-761-30-71.

Висотні роботи

‡ ВИСОТНІ роботи: гер-
метизація, обшивка бал-
конів, фарбування рам. 
Гарантія. Т. 096-761-30-71.

Різне

‡ БУРІННЯ свердловин. 
Т. 096-179-23-48 Олег.
‡ ВИКОНУЄМО ремонт 
газової апаратури. Т. 097-
079-44-78.

РОБОТА
Надам

“ПП Явір-2000“ потрібен 
електромонтер ОПС та 
СВС. Т. 097-454-32-08.

‡ НА СТО потрібен ав-
томайстер. Т. 097-669-
29-86.

РІЗНЕ
‡ АВАРІЙНЕ відкриття 
дверей без пошкоджен-
ня (квартири, авто, сей-
фи). Встановлення замків. 
Т. 097-832-04-20.
‡ АВАРІЙНЕ відкриття 
дверей без пошкоджень, 
ремонт, заміна замків. Т. 
096-761-30-71.

Куплю

‡ КУПЛЮ непотрібні ван-
ни, батареї, холодильни-
ки, газові колонки, труби 
та інше. Т. 096-761-30-71.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Вантажні

0,01 Автоперевезення 
домашніх речей. Збиран-
ня, розбирання меблів. 
Доставка піску в мішках. 
Вивіз та виніс сміття. До-
ставка щебню в мішках. 
Вантажники. Т. 096-218-
50-67.

ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕН-
НЯ мікроавтобусом 1,5 
Т. + 5 пас/місць. Т. 067-
764-77-16.

‡ ДОСТАВКА піску. Вивіз 
сміття. Т. 096-761-30-71.

Пасажирські

‡ АЕРОПОРТИ, вокза-
ли. Міжмісто, трансфер по 
Україні. Т. 050-199-49-23.


