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Са ра фан не радіо
Як що вам прийш ло повідомлення на

кшталт «хтось ска зав, що че рез 10 хви -
лин бу дуть бом би ти ра ке та ми», не роз -
пов сюд жуй те йо го. На ма гаю чись про-
інформувати і «вря ту ва ти» інших у та -
кий спосіб, ви тільки лякаєте лю дей і
породжуєте паніку. Вся прав ди ва і
справді важ ли ва інформація оприлюд-
нюється на офіційних сторінках. 

Політичні баталії

У соціальних ме ре жах по ча ли віднов-
люватися політичні бійки. Припиніть це
не гай но. Навіть не чи тай те і не всту пай -
те в дискусії. Не на часі. Залишіть це на
потім, після Пе ре мо ги. У нас є вла да, і
за раз са ме від цих лю дей на керівних
по са дах, від їхніх рішень за ле жать наші
з ва ми жит тя, жит тя країни за га лом. Є
пре зи дент, са ме він наш го лов но ко ман -
ду вач, у яко го спільна з на ми ме та - ви -
гра ти війну. Це нас об’єднує, а кри ти ка
ли ше розколює.

Їхати або за ли ша ти ся
Для ба гать ох по ста ло пи тан ня: їхати

чи не їхати? За раз пра виль ним є те
рішення, яке ви прий ме те. Ви вирішили
їхати - їдьте. Жит тя та без пе ка ва ша осо -
би сто та ва ших дітей - це відповідь на ва -
ше пи тан ня. Піклуватися про свою без пе -
ку - це нор маль но. Ко жен захищає се бе,
як мо же - і на фізичному, і на психологіч-
ному рівні. Виїхали - шу кай те ро бо ту, по -
чи най те пра цю ва ти. Ад же ваші по жерт -
ви на армію та пе ре ка зи в Україну, навіть
мінімальні, бу дуть ду же цінними. 

Во лон тер ст во
Во лон те ри є. Во ни пра цю ють. І пра -

цю ють зла год же но. І як що во ни не до -
лу чи ли вас до своєї спра ви, зна чить,
сьогодні це пра виль не рішення. За лиш -
те ко ор ди на ти, цьо го бу де дос тат ньо.
Бов та ти ся під но га ми та за ва жа ти - не
варіант. Не зви ну ва чуй те їх та се бе.
Потрібна бу де до по мо га - ви дізнаєтеся

про це. Озирніться нав ко ло - мож ли во,
по ряд із ва ми, у ва шо му бу дин ку чи по
сусідству є ті, хто не мо же ку пи ти про -
дук ти чи ліки. Допоможіть са ме їм! 

Працюємо

Усі, в ко го є ро бо та, ма ють пра цю ва ти.
По вер ну ти ся до ро бо ти - це теж своє-
рідне во лон тер ст во. По ва жай те підпри-
ємства та бізнес, який намагається ста-
більно пра цю ва ти в та ких умо вах. Про -

дов жуй те обер та ти гроші: оплатіть
ра хун ки, комунальні по слу ги, сплатіть по -
дат ки, за мов те випічку у вашої знайомої,
як ви це ро би ли до війни, зробіть ма-
нікюр, стриж ку. На ма гай те ся три ма ти
обо рот коштів мак си маль но мож ли вим,
і це бу де ваш вклад у бо роть бу. Усіх, хто
ка же, як мож на це ро би ти, по ки в країні
війна, відправляйте в на прям ку русь ко -
го ко раб ля. Ад же над важ ли во за раз про -
дов жу ва ти пра цю ва ти та на да ва ти по -
слу ги. Сьогодні са ме во ни хре бет нашої
економіки. Економіка, що працює, - це
не менш важ ли во, ніж бу ти на передовій.
Ко жен має своє місце в цій війні і ко жен
має вес ти обо ро ну на своєму рубежі! І
що ра зу по вто рюй те: «Я пра цюю! Це мій
рубіж обо ро ни! Я не здам йо го, бо моя
країна Україна - по над усе!» 

Чо му нас учить війна

Ко жен має ро би ти те, що мо же, і як -
що це щось ма лень ке - це ба га то. І ніхто
з нас не кра щий і не гірший.

Цінувати своє та чу же ма лень ке. Не
дорікайте, не об ра жай те ся, не міряйтеся,
хто крутіший, не за ни жуй те свій вне сок. 

А ще війна вчить нас бу ти щас ли ви -
ми. Щас ли ви ми, бо живі ви та ваші
близькі. За раз усі по чут тя загострені, і
навіть ка ва пах не щас тям, а хліб ніколи
ще не був та ким смач ним. 

Ми обов’язково пе ре мо же мо. Пе ре -
мо же мо на різних рівнях, то му що ми на
своїй землі, то му що ра зом.

Оль га ТАРАНТІНА

Рубіж обо ро ни для кож но го

Що ро би ти? За раз ця ди ле ма по ста ла для ба гать ох. Після 21 дня
війни країна змінилася, в ній з’явилося більше агресії, роз д ра ту -
ван ня та невизначеності, аніж у перші дні. І за раз, як ніколи, лю ди
по ка зу ють се бе з різних боків. Війна змінює все нав ко ло: і настрій
лю дей, і са мих лю дей теж. 



Суспільство«ТЭ» №11 (1357) 17.03.2022

FERREXPO НА ЧАСІ

4

Cила в єдності
Для працівників Ferrexpo ство ре но

гру пу са мо до по мо ги «Сильні ра зом!»,
до лу чи ти ся до якої мо жуть усі охочі. Це
щоденні он лайн-зустрічі з професій-
ними пси хо ло га ми. 

Гру па «Сильні ра зом!» ство ре на для
то го, щоб учас ни ки ма ли можливість
що ден но ви го во ри ти ся чи по слу ха ти
інших; дізнатися, як підтримати се бе та
своїх близь ких; знай ти підтримку та по -
слу ха ти по ра ди однодумців.

Психологічну підтримку мож на от ри ма -
ти й індивідуально. Для цьо го працівників
компанії про сять звер та тись на га ря чу
лінію сервісу підтримки співробітників. 

За пи ти для звер нень мо жуть бу ти
наступні: до по мо га та підтримка дітей;
кри зо ве реа гу ван ня (паніка, страх, шок,
істерика); про бле ми зі сном та інші про -
бле ми функціонування організму; адап-
тація до нової реальності; профілактика
по сттрав ма тич но го син дро му; три во га
за близь ких; страх та по чут тя про ви ни;
безпорадність, невизначеність.

При хис ток є

Гірничо-збагачувальні комбінати ком-
панії Ferrexpo ак тив но підтримують ре-
гіон та країну під час про тис то ян ня агре-
сії з бо ку РФ. Для гуманітарних по треб
України вже виділено 7,5 млн доларів та
бу де спла че но аван сом 1 мільярд гри -
вень податків. 

На базі готелів, гуртожитків та баз від-
починку комбінатів сотні жертв росій-
ської агресії знайш ли при хис ток. За -

галь на кількість лю дей, котрі вже от ри -
ма ли до по мо гу, пе ре ви щи ла 1300 осіб,
і ця циф ра постійно зростає. 

Пра цюю чи за ра ди ми ру, підприємст-
ва без кош тов но розміщують та за без пе -
чу ють ви му ше них переселенців - дітей,
їхніх батьків, літніх лю дей - повноцінним

дво ра зо вим хар чу ван ням та
на да ють психологічну підтрим-
ку. Лікарі МСЧ без кош тов но
на да ють цій категорії лю дей
ме дич ну до по мо гу. Компанія
Ferrexpo та кож дає можливість

пра цев лаш ту ван ня на підприємствах
гру пи в Горішніх Плав нях відповідно до
на яв них кваліфікацій та на ви чок. Спів-
робітники компанії ак тив но до лу ча ють -
ся до во лон терсь ко го ру ху, щоб за без -
пе чи ти побутові по тре би переселенців. 

Гуманітарна без пе ка
Компанія Ferrexpo, яка вхо дить до

трійки кра щих світових експортерів
високоякісних залізорудних окатків з ви -
роб ни чи ми по туж но стя ми в Україні,
збільшила су му за тверд же но го фінан-
сування гуманітарних по треб нашої
країни до 7,5 млн доларів.

Після ого ло шен ня про ство рен ня
фон ду 7 бе рез ня 2022 ро ку компанії
ста ло відомо про необхідність подаль-
шої підтримки гуманітарних проєктів та
ініціатив в Україні. Тож ра да директорів

Ferrexpo вирішила збільшити за тверд -
же ний бюд жет фон ду. Ініціативи, що
вхо дять до діяльності фон ду, вклю ча -
ють ро бо ту компанії що до координації
по ста чан ня й розподілу наборів про-
дуктів хар чу ван ня, по ста чан ня ос нов -
них ме дич них товарів для лікарень та
ме дич них ус та нов, за без пе чен ня хар -
чу ван ням гро ма дян, які пе ре бу ва ють у
зоні діяльності компанії та інших ре-
гіонах. 

Ситуація в Україні змінюється щод ня,
тож фонд по кли ка ний до по мог ти ком-
панії в цей не про стий час швид ко реа -
гу ва ти, щоб за до воль ни ти зростаючі по -
тре би України, своїх працівників та їхніх
ро дин. Пріоритетом Ferrexpo залиша-
ється без пе ка працівників компанії та
місцевих гро мад, то му компанія працює
над по до лан ням гуманітарної кри зи, що
виникає в Україні, й за без пе чен ням пер -
шо чер го вих по треб на се лен ня. 

Пра цю ва ти важ ли во 

Із по чат ку ши ро ко мас штаб но го на сту -
пу російських військ на територію Ук-
раїни підприємства Ferrexpo про дов жу -
ють стабільно пра цю ва ти, ви го тов ля ти
якісну залізорудну продукцію, підтри-
мувати своїх працівників, членів їхніх ро -
дин, гро ма ду й усю дер жа ву. 

Із 25 лю то го Пол тавсь кий ГЗК не має
змо ги відвантажувати го то ву продукцію
за до по мо гою су ден і портів українсь-
кого Причорномор’я - військами аг ре -
со ра за бло ко ва на ро бо та терміналу в
місті Південному (Одесь ка обл.). 

Ви роб ни чий про цес на підприємствах
компанії продовжується, вирішені всі

технічні пи тан ня, пов’язані з енер го жив -
лен ням та га зо по ста чан ням, наявністю
то вар но-матеріальних цінностей для
про ве ден ня по точ них ре монт них робіт,
пра цю ють три виробничі лінії. Зар пла -
та за лю тий ви п ла че на працівникам у
пов но му обсязі й бу де надалі ви п ла чу -
ва ти ся згідно з графіком. Хар чу ван ня та
медичні по слу ги на да ють ся у зви чай но -
му режимі, більшість ав то бус них марш-
рутів збе ре же но.

Співробітники компанії та їхні ро ди -
ни ма ють можливість от ри ма ти без -
кош тов ну психологічну підтримку що-

Щоб до лу чи тись до зустрічі он лайн, 
слід клікнути на по си лан ня Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84326918173...

Те ле грам: 
https://t.me/Wellbeing_company_bot, 
вайбер: https://bit.ly/3suhvNe,
без кош тов на лінія 0-800-600-170
(для те ле фон них звер нень).
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д ня з 8:00 до 20:00. Працює цілодо-
бовий ди тя чий центр для дітей праців-
ників, котрі відтепер ма ють змо гу за -

ли ши ти своїх дітей під час робочої зміни
в безпеці, по руч із місцем ро бо ти. 

- Друзі пізнаються в біді. Я над зви чай -
но вдяч ний усім на шим співробітникам,
які вия ви ли се бе справжніми друзями й
сьогодні на по лег ли во пра цю ють за ра ди
України в цих не про стих умо вах, а ще, по -
при вто му, швид ко самоорганізовуються,
про по ну ють найкращі рішення, зна хо дять
час для активної волонтерської ро бо ти.
Дя кую акціонерам та на шим парт не -
рам за підтримку в нелегкі для дер жа -
ви ча си, - на го ло сив го ло ва правління
ПрАТ «Пол тавсь кий ГЗК» Віктор Ло то ус.

Автобусів більше

Рух автобусів з/до Кре мен чу ка, котрі
пе ре во зять працівників Ferrexpo, від-
новлено з 11 бе рез ня по точ но го ро ку. У

компанії на га ду ють співробітникам, що
для пе ре су ван ня ав то бу сом во ни по-
винні ма ти із со бою посвідчення осо би
та пе ре пу ст ку. Як що ж працівник їде з

ди ти ною, обов’язкова й наявність сві-
доцтва про на род жен ня ди ти ни.

На тал ка ВЕРЕМЧУК

28 лю то го КМУ бу ла ух ва ле на по ста -
но ва, згідно з якою призупиняється на -
дан ня адміністративних по слуг на час дії
воєнного ста ну. На дан ня по слуг має бу -
ти відновлене про тя гом місяця після при -
пи нен ня чи ска су ван ня воєнного ста ну.

Що ро би ти в разі втра ти пас пор та
гро ма дя ни на України?

- Офор ми ти но вий пас порт, на жаль,
нині не мож ли во, але до ку мен та ми, що
посвідчують осо бу та підтверджують
гро ма дян ст во України, є пас порт гро -
ма дя ни на України для виїзду за кор дон
та посвідчення водія. Та кож згідно із За -
ко ном України «Про Єдиний дер жав ний
демографічний реєстр та до ку мен ти,
що підтверджують гро ма дян ст во Украї-
ни, посвідчують осо бу чи її спеціальний
ста тус», для ідентифікації на території
України гро ма дя ни, у яких втрачені або

знищені до ку мен ти, мо жуть ви ко ри сто -
ву ва ти е-пас порт та е-пас порт для ви-
їзду за кор дон, сформовані за со ба ми
мобільного за сто сун ку «Дія». Усі пас -
пор ти, що відображаються в мобільному
за сто сун ку «Дія», вва жа ють ся дійсними.

Що ро би ти, як що не вклеєна фо -
то карт ка в пас порт чи закінчився
термін дії до ку мен та?

- На період дії воєнного ста ну в Україні
для посвідчення осо би, підтвердження
гро ма дян ст ва України ви мо же те пре-д’-
являти до ку мент, термін дії яко го закін-
чився та до яко го своєчасно не вклеєна
фо то карт ка. Сьогодні видаємо тільки
вже виготовлені до ку мен ти, що надій-
шли до підрозділів до вве ден ня воєн-
ного ста ну.

Чи мож на офор ми ти до ку мент для
виїзду за кор дон?

- Оформ лен ня біометричних доку-
ментів тим ча со во об ме же не по всій Ук-
раїні, за пис до електронної чер ги не
здійснюється, але мож на от ри ма ти виго-
товлені та доставлені до підрозділів ще
до по чат ку війни до ку мен ти. Як що в пас -
пор та для виїзду за кор дон сплив термін
дії, йо го про дов жу ють на 5 років. Є мож-
ливість та кож вно си ти інформацію про
ди ти ну віком від на род жен ня до 18 років
до за кор дон них паспортів батьків/за -
кон них представників. По слу га нада-
ється в день звер нен ня. 

Та кож  КМУ за твер див по ря док ви ко -
ри стан ня анон со ва но го раніше тим ча -
со во го циф ро во го посвідчення осо би
«єДокумент». Та ка по слу га до по мо же
українцям, чиї до ку мен ти бу ли загублені
під час військових дій у країні. 

«єДокумент» бу де містити всю необ-
хідну інформацію та QR-код для під-
твердження осо би і бу де дос туп ний усім
ко ри сту ва чам за сто сун ку «Дія». По слу -
гу пла ну ють зро би ти ду же гнуч кою:
«єДокумент» міститиме паспортні дані,
ІПН і, як що бу де можливість, фо то. По-
свідчення виз на ва ти муть ор га ни дер-
жавної вла ди, Національна поліція України.
Та кож «єДокумент» мож на пред’явити
військовим під час проїзду на блок по с-
тах. Для то го щоб до ку мен ти підтягну-
лися в до дат ку, йо го необхідно оно ви -
ти в Play Market або App Store. По слу га
та кож дос туп на українцям, які не зміню-
вали свій пас порт на ID-кар ту. 

Оль га ТАРАНТІНА

Війна за ста ла українців зне наць ка, а то му ба га то хто за ли шив ся без
документів - хтось поспіхом по ки дав свій бу ди нок, хтось міг втра ти ти
їх до ро гою, чиїсь до ку мен ти бу ли знищені ра зом із жит лом. У період
воєнного ста ну це ак ту аль но як ніколи. Про те са ме в та кий час про це -
ду ра відновлення документів має свої особливості. Що і як ро би ти,
повідомляє Міграційна служ ба Полтавської області.

Як що пас порт 
ут ра че но
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ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ

Дев’ятнадцята сесія Горішньо-
плавнівської міської ра ди про-
йш ла опе ра тив но й без су пер е-
чок. 32 де пу та ти міської ра ди
од но стай но прий ня ли низ ку рі-
шень, важ ли вих для діяльності
гро ма ди в та кий не про стий
період.

Вша ну ва ли 
На по чат ку засідання міський го ло ва

Дмит ро Би ков повідомив зібранню сум -
ну звістку про героїчну за ги бель під час

участі в бой о вих діях 14 бе рез ня на шо го
зем ля ка стар ши ни Де ни са Вікторовича
Сви ри до ва. У 2015-2018 ро ках чоловік
брав участь в Антитерористичній операції
на Сході України. Пра цю вав на ПрАТ «Пол-
 тавсь кий ГЗК» у це ху ви роб ниц тва окат-
ків. Був мобілізований із пер шо го дня
війни - 24 лю то го 2022 ро ку.

Хви ли ною мов чан ня присутні вша ну -
ва ли пам’ять за гиб лих на війні Івана
Білецького та Де ни са Сви ри до ва, котрі
увічнили се бе в боротьбі за сво бо ду
України та з чес тю і гідністю ви ко на ли
свій військовий обов’язок. 

Звільнили від спла ти податків

Од ним із рішень де пу та ти міської ра -
ди звільнили суб’єктів гос по да рю ван ня
- фізичних осіб-підприємців, які здій-
снюють гос по дарсь ку діяльність, від
спла ти місцевого по дат ку на не ру хо ме
май но, відмінне від земельної ділянки, та
єдиного по дат ку для платників 1 та 2 гру -
пи на період із 1 бе рез ня по точ но го ро -
ку до ска су ван ня воєнного ста ну в Україні. 

На ступ ним рішенням звільнили й
орендарів від орендної пла ти за ко ри -
сту ван ня ко му наль ним май ном на пе-
ріод із 1 бе рез ня по точ но го ро ку до пер -
шо го чис ла місяця, на ступ но го за мі-
сяцем, в яко му бу де ска со ва но воєн-ний
стан в Україні. 

Пред став ни ки ма ло го бізнесу швейної
й харчової промисловості готові нині
пра цю ва ти без кош тов но, про те цікав-
ляться, чи бу де натомість їм відшкодо-
вано пла ту за комунальні по слу ги.

- Прийняті сьогодні податкові пом’як-
шення важливі для ма ло го бізнесу, ми
ж бу де мо втра ча ти від цьо го май же
1,5 млн доходів до міського бюд же ту, -
за ува жив міський го ло ва Дмит ро Би ков.
- Що стосується податків, які над хо дять
до дер жав но го бюд же ту, ду маю, в най-
коротші терміни на за ко но дав чо му рівні
бу дуть прийняті певні за ко ни, щоб ми
ма ли змо гу ще більше змен ши ти на ван -
та жен ня на бізнес, яко му не лег ко ви жи -
ва ти в та кий не про стий час. 

Без кош тов ний мар шрут

Де пу та ти підтримали рішення про без -
кош тов не пе ре ве зен ня мешканців Горіш-
ньоплавнівської гро ма ди за ра ху нок
коштів міського бюд же ту. Йдеть ся про
міський ав то бус ний мар шрут за галь но -

го ко ри сту ван ня № 29 «Південний» -
Ни зи. 

Ко мен дантсь ка го ди на - 
для всіх!
На зібранні було озвучено пропозицію

вжи ти заходів що до тих, хто по при ко -
мен дантсь ку го ди ну перебуває на ву ли -
цях чи в місцях відпочинку. Адже несві-
доме на се лен ня ніяк не мо же зрозуміти,
що в країні триває війна. У ко мен дантсь -
ку го ди ну деякі жителі міста виїздять на
при ро ду і вжи ва ють алкогольні напої.
Поліцейські вит ра ча ють свій час на них
замість то го, щоб кон тро лю ва ти тери-
торію міста й убез пе чи ти Горішні Плавні
від можливої діяльності ДРГ. 

За подібні про яви в порушників комен-
дантської го ди ни вар то ви лу ча ти транс-
портні за со би, а їх са мих відправляти
на виправні ро бо ти впро довж 15 діб на
бла го міста й України.

Міський го ло ва Дмит ро Би ков по го -
див ся, що вжи ти заходів до та ких не -
аде к ват них жителів міста обов’язково
потрібно. І за про по ну вав спря мо ву ва -
ти та ких правопорушників до територі-
ального цен тру ком плек ту ван ня та соці-
альної підтримки.    

На тал ка ВЕРЕМЧУК

Пол тав щи на бу де засівати по ля! 
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КП «ВУВКГ» не займається повіркою
лічильників спожитої во ди. Ці пи тан ня
до по чат ку війни вирішували служ би,
котрі нині не пра цю ють. 

Про те у відділі збу ту ВУВКГ за кли ка -
ють містян не панікувати зай вий раз.

Підприємство працює в штат но му ре-
жимі, відділ збу ту - до 15.00. Споживачі
мо жуть про дов жу ва ти пе ре да ва ти по -
каз ни ки лічильників із 20 по 26 чис ло
кож но го місяця з 8.00 до 20.00. На ра -
ху ван ня за спо жи ту во ду бу дуть здій-

снюватися, як і раніше, за по каз ни ка ми
лічильників. 

Повірку ж мож на здійснити тоді, ко ли
це ста не мож ли вим. Боя ти ся не вар то,
що за цей період фахівці відділу збу ту
поч нуть здійснювати на ра ху ван ня за
нор мою спо жи ван ня або ж ко ри стую -
чись середніми по каз ни ка ми. 

- Ідемо на такі по ступ ки лю дям у зв’яз-
ку з воєнним ста ном, за про вад же ним в
Україні. А як інакше? - коментує ситуацію
на чаль ни ця відділу збу ту ВУВКГ Те тя на
Тен де ра. - Лю ди нині стурбовані й час то
не зна ють, як діяти в та ких ситуаціях. Але
наші фахівці з розумінням став лять ся до
цьо го, праг нуть заспокоїти всіх спожи-
вачів і тер п ля че по яс ню ють, що ро би ти
в кож но му кон крет но му ви пад ку.

Як що ж споживачі встиг ли зро би ти
повірку лічильників, по ки спеціальні служ -
би ще пра цю ва ли, кон тро ле ри ВУВКГ
готові оп лом бу ва ти їх уп ро довж ро бо чо -
го ча су. 

Те тя на Тен де ра наголошує, що в
разі ви ник нен ня до дат ко вих пи тань
повірки лічильників чи передачі
показників за спо жи ту во ду мож на
звер та ти ся осо би сто до неї за но ме -
ром мобільного 067-504-55-83.

Наталка ВЕРЕМЧУК

До цент, ав тор підручників і тестів ЗНО
Олек сандр Ав ра мен ко, яко го торік із за -
хо п лен ням зустрічали в Горішніх Плав -
нях, оп ри люд нив до пис у стилі тес то во -
го зав дан ня до ЗНО. «Урок 41. Ми ну ло -
го ро ку я переїхав з Києва до Бучі. Я
встиг по лю би ти це місто. Але мою лю -
бов зруй ну ва ла росія. Па мя тай те про
зло чи ни «братсь ко го на ро ду»…

Орфографічну по мил ку до пу ще но в
написанні сло ва: 

1) Києва 
2) росія 
3) па мя тай те».
Варіант відповіді - тільки один. Це сло -

во «па мя тай те», яке має пи са ти ся з апо -
ст ро фом.

Та ким чи ном, віднині унормовується
на пи сан ня на зви країни-аг ре сор ки з

малої бу к ви - росія. «Насправді, пра ви -
ло та ке є: прізвища лю дей та імена, які
вжи ва ють зне важ ли во, пи шуть з малої
літери, - зауважує Олек сандр Ав ра мен -
ко. - І це пра ви ло давнє. На прик лад, гіт-
лери, путіни ми мо же мо спокійно пи са -
ти з малої літери, це відповідає ви мо -
гам чин но го пра во пи су. А що до на зви
країни - цьо го немає у правописі, але за
аналогією, зва жаю чи на ситуацію в
країні, я вва жаю, мож на за сто су ва ти це
пра ви ло і до неї».

Пси хо ло ги на го ло шу ють, що при сприй-
нятті тек сту маленькі літери ма ють де що
інший психологічний ефект, ніж великі.
Сло во, на пи са не з маленької літери,
сприймається як щось про сте і звич не,
дрібне. Тоді як ве ли ка літера викликає
більше ува ги, три во ги, по ва ги. Силь ний

вплив на емоційне сприй нят тя ма ють
абревіатури. То му навіть бу ли пропозиції
не пи са ти ве ли ки ми бу к ва ми абревіатури
на зра зок СНІД, COVID, щоб не вик ли ка -
ти до них зайвої «по ва ги».

Но ва тенденція пи са ти з малої літери
сло ва, пов’язані з російською агресією,
- це суміш зне ва ги, су про ти ву та воро-
жості. Тож су час на реальність - це росія,
мо ск ва, кремль, путін та рф.

Ксенія КОВАЛЬЧУК

У штат но му режимі

Спеціальні служ би, котрі в мир ний час зай ма ли ся повіркою лічильників
спожитої во ди, нині не пра цю ють. Про те жи те лям Горішніх Плавнів пе -
рей ма ти ся із цьо го при во ду не вар то.

Ар гу мент від Ав ра мен ка
Востаннє зміни до українського пра во пи су бу ли погоджені 2019 ро ку.

Ніколи б не по ду ма ла, що вже менш ніж за три ро ки до ос нов но го до -
ку мен та мовників зно ву бу де вне се но прав ки.

- Пов ним хо дом іде підготовка до по -
чат ку посівної кампанії, - за зна чив
Дмит ро Лунін. -  Жод них об ме жень ру -

ху техніки, пер со на лу, насіння та до б рив;
за без пе чен ня паль ним; бро ню ван ня від
при зо ву механізаторів й інших праців-
ників підприємств; жод них ви лу чень с/г
техніки, задіяної до робіт, - на все це мо -
жуть роз ра хо ву ва ти аграрії. Кож но му під-
ставимо пле че. Найголовніше зав дан-
 ня - засіяти всі по ля Пол тав щи ни. А це
1 мільйон 400 ти сяч гектарів площ. На-

сіння є, до б ри ва теж. У квітні плануємо
по чи на ти ро бо ти. 

За раз аграрії вийш ли на по ля й зай -
ма ють ся підживленням ози ми ни. Во на
в задовільному та доб ро му стані. Нині
наші аграрії - це ще од на армія, бо на
їхні плечі лягає про до воль ча без пе ка
дер жа ви. Вла да зро бить все для то го,
щоб посівна відбулася в мак си маль них
мас шта бах. 
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Щоб от ри ма ти до по мо гу, лю ди, які
приїздять до Горішніх Плавнів із зо ни
бой о вих дій, спо чат ку ма ють зареєстру-
ватись в управлінні соціального за хис -
ту на се лен ня за ад ре сою вул. Ми ру, 29.
Зареєстрованим там роз ка жуть, як і де
мож на вирішити нагальні пи тан ня. Тих,
хто потребує консультації з пи тань зай-
нятості, на прав лять до територіальної
міської філії Пол тавсь ко го об лас но го
цен тру зайнятості (вул. Стро ни, 6). 

Чи час то звер та ють ся внутрішньо
переміщені осо би до цієї ус та но ви, роз-
повіла за ступ ник ди рек то ра - на чаль -
ник відділу на дан ня соціальних по слуг
Горішньоплавнівської міської філії Пол -
тавсь ко го цен тру зайнятості Світлана
Вла сен ко:

- Дотепер та ких звер нень бу ло не ба -
га то: ко ли 2, ко ли 3 за день. Пе ре важ но
це мешканці Хар ко ва і Києва. Во ни не
ма ють на ру ках тру до вих кни жок, бо пра -
цю ва ли на підприємствах і не є звільне-
ними. Ли ше одиниці з них ка жуть, що
згодні хоч зав тра ви хо ди ти на ро бо ту.
Бу де мо відверті - во ни шу ка ють тим ча -
со вий підробіток, бо пла ну ють по вер ну -
ти ся до до му. Як що лю ди на до нас при -
хо дить без трудової, цивільно-пра во -
во го до го во ру чи до ку мен та, який під-
тверджує при пи нен ня ос тан нь о го ви ду
зайнятості, то ми мо же мо ли ше зафік-
сувати факт звер нен ня. А тим, хто звер-
тається са ме з ме тою по шу ку постійної
ро бо ти, пропонуємо за пов ни ти ан ке ту,
бо маємо пра во їх облікувати і про по -
ну ва ти їм варіанти пра цев лаш ту ван ня.
Про на дан ня їм ста ту су безробітного і
при зна чен ня ви п лат сьогодні мо ва по -
ки що не йде. Та в нас про та ке й не пи -
та ють. Більше цікавить до по мо га від
уря ду в розмірі 6500 грн. Але це не на -

ше пи тан ня. Ці на ра ху ван ня здійсню-
ються че рез за сто су нок «Дія».

Що до наявності вакансій, то во ни в
місті є. Спеціалісти ус та но ви підтри-
мують постійний те ле фон ний зв’язок із
підприємствами, які до по чат ку війни
по тре бу ва ли фахівців. Тож ба за вакансій
ак ту аль на. 

- Пе ред по чат ком війни вакансій у нас
бу ло дос тат ньо, бо навесні їхня кількість
за зви чай традиційно збільшувалася, - го -
во рить фахівець. - Те пер чи ма ло підпри-
ємств у не ви зна че но му стані. На прик лад,
дитячі са доч ки та шко ли, які ма ли вакансії
кухонної робітниці чи прибиральниці,
звісно, по ки що не по тре бу ють праців-
ників. Але найбільші роботодавці вакансії
не знімали. ПрАТ «Пол тавсь кий ГЗК»
наголошує, що зацікавлений у спеціалі-
стах. Там че ка ють на висококваліфіко-
ваних машиністів те п ло во за та машині-
стів ек ска ва то ра. Звісно, ба жа но на
постійну ро бо ту, але роз гля да ти муть ся
всі кан ди да ту ри, які ми бу де мо на прав -
ля ти. НВП «Фероліт» та ТОВ «Фер ро -

строй» по тре бу ють підсобних працівників
і та кож готові роз гля да ти кандидатів. У
лікарні ма ють по тре бу в працівниках, але
обов’язково з ме дич ною освітою. Самі
ж переселенці нерідко в нас пи та ють кон -

так ти волонтерів. Ми, звісно, допома-
гаємо і в цьо му.

З ура ху ван ням но вих реалій 

Сьогодні центр зайнятості продовжує
пра цю ва ти у штат но му режимі, наскіль-
ки це мож ли во з ура ху ван ням воєнних
дій, ка ран ти ну та об ме жу валь них про-
тиепідемічних заходів для запобігання
роз пов сюд жен ню COVID-19, які, до речі,
23 лю то го по ста но вою КМУ бу ло по дов -
же но до 31 трав ня 2022 р.

- За два тижні війни в нас бу ли пра-
цевлаштовані, - додає  Світлана Вла сен -
ко. - Не ба га то, але ті, хто пла ну ва ли
прий ня ти працівників, не відмовилися.
Це ПрАТ «ПГЗК», будівельна фірма і ди -
тя чий са до чок. А з ти ми, хто перебуває
в нас у по шу ку ро бо ти, ми за раз пра-
цюємо в те ле фон но му режимі. Як що во -
ни в Україні і не при сту пи ли до ро бо ти,
їм продовжується ви п ла та до по мо ги по
безробіттю. Як що ж не змог ли з ни ми
по го во ри ти, то позначаємо, що від-
сутній зв’язок, але по ки що жод них
санкцій до них не за сто со ву ва ти меть -
ся. Ви п ла та до по мо ги бу де при зу пи не -
на з да ти ос тан нь о го відвідування, але
во на не бу де ані ско ро чу ва тись, ані при -
пи ня ти ся. Принаймні по ки що. 

Зрозуміло, що чи ма ло три ко таж них
цехів у місті ма ють про бле ми з по ста -
чан ням си ро ви ни та з відвантаженням
продукції, але, як за пев ни ла фахівець,
во ни не звільняють працівників, а
оформ ля ють простій. Крім то го, щоб
збе рег ти ро бо че місце, під час ка ран -
ти ну працівники ма ють пра во на пи са ти
зая ву на відпустку за влас ний ра ху нок -
без збе ре жен ня заробітної пла ти на
період ка ран ти ну. Тоб то лю ди на мо же
на пи са ти зая ву та поїхати з міста, а під-
приємство не ма ти ме пра ва її звільнити
до за вер шен ня дії ка ран ти ну.

Сьогодні центр зайнятості працює за
штат ним розк ла дом - щод ня по буд нях
з 8.00. Єдине, що ско ро ти ти ро бо чий
день мо жуть че рез повітряну три во гу.
Підходити сю ди мож на за будь-якою
консультацією, ад же тут вам точ но на -
да дуть найактуальніші роз’яснення си-
туації на рин ку праці.

Софія ПАЛЯНИЦЯ

Пол тав щи ною йдуть ка ра ва ни ева куй о ва них із зо ни бой о вих дій.
Більшість проїжджає на ше місто тран зи том, та дех то вирішує за три -
ма ти ся. На ма гаю чись на ла го ди ти своє жит тя та знай шов ши де жи ти,
во ни за мис лю ють ся над необхідністю знай ти ро бо ту. Чим мо жуть їм
до по мог ти в міському центрі зайнятості? 

Місто потребує спеціалістів

Во лон те ри та не тільки, три май те! Звісно, під
час війни ста ло мен ше пропозицій. Але інтернет-
спільнота намагається за ра ди ти тим, хто не мо -
же по ки що зорієнтуватись у но вих реаліях, ство -
рив ши он лайн-май дан чик «Ро бо та в ти лу». За ад -
ре сою https://v-tylu.work/ ви знай де те два ти пи
ого ло шень: «По тре би» і «Моя до по мо га». Ви по-
трібні державі, а дер жа ва потрібна нам. 
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Повноцінним нав чан ня, яке забезпе-
чується в нинішній час, на зва ти важ ко
че рез ряд більш ніж об’єктивних при -
чин. І карантинні об ме жен ня у зв’язку з
роз пов сюд жен ням ковіду те пер зда -
дуть ся квіточками. Пе ре ва га су час но го
світу - технології. Са ме во ни сьогодні
доз во ля ють ефективніше ви ко ри сто ву -
ва ти наявні ре сур си. 

Діти повинні вчи ти ся! 

Са ме такої дум ки дот ри му ють ся в
Міністерстві освіти і нау ки України. Тож
після ви му ше них дво тиж не вих канікул,
які ого ло си ли че рез за про вад жен ня
воєнного ста ну в Україні, із 14 бе рез ня
освітній про цес у більшості регіонів був
відновлений. Зви чай но, з ви ко ри стан -
ням технологій дистанційного нав чан -
ня. «Ми розуміємо, що ба га то дітей май -
же постійно перебуває в ук рит тях, а ба -
га то хто ви му ше ний був ева кую ва ти ся
від жорстокої агресії рф. Ми маємо про -
дов жу ва ти освітній про цес принаймні в
тих регіонах, де це мож ли во і без пе ко -
ва ситуація дозволяє», - за зна чив мі-
ністр освіти і нау ки Сергій Шкар лет.

Ос та точ не рішення про нав чан ня в дис-
танційному форматі по ви нен ух ва лю ва -
ти ко жен за клад освіти і гро ма ди. Пол -
тав щи на, яка залишається на да ний час
відносно спокійним ти лом, теж по но ви -
ла освітній про цес. Із понеділка 515 шкіл
(97 %), усі 28 ПТУ, всі 26 закладів фахової
передвищої освіти та 6 вишів роз по ча -
ли он лайн-за нят тя. І 867 дітей-пересе-
ленців, які за раз пе ре бу ва ють на тери-
торії Полтавської області, теж до лу чи -
ли ся до дистанційної освіти.

Обійшлися без канікул

Натомість у Горішніх Плав нях освітній
про цес не при пи няв ся. На ше місто і шко -
ли обійшлися без ви му ше них канікул. 

Хо ча нав чан ня змінилося. Для учнів
здебільшого домашніх зав дань ста ло
мен ше. А вчителі, яких вва жа ли найсу-
ворішими, неочікувано вия ви ли се бе як
турботливі матусі чи бабусі.

- Дистанційне нав чан ня, на
мою дум ку, за раз потрібно про -
во ди ти, але помірковано, - вважає вчи -
тель ка зарубіжної літератури ЗОШ № 6
Ган на Шлик. - У та кий склад ний час це
скоріше ма ють бу ти го ди ни спілкування
з дітьми, щоб якось їх роз ва жи ти, відво-
лікти, по го во ри ти з ни ми. Не всі ж діти
ма ють змо гу бу ти з до рос ли ми вдо ма.
Час то дітям са мот ньо, страш но,
сум но. А запитаєш їх про те, як
во ни се бе по чу ва ють, і ди тя так
швид ко починає торохтіти про
се бе, що не зу пи ни ти. Осо би -
сто я урок про вод жу і для однієї
ди ти ни. Ба га то ко лег скар жать -
ся на те, що не мо жуть повно-
цінно ви ко ну ва ти нав чаль ну про -
гра му. Та і Бог із тією про гра -
мою. Пе ре ко на на, що в кож но му
предметі є те, що дітям аж ніяк
у житті не зго дить ся (от за ра ху -
нок цьо го і мож на ущільнитися).
За раз го лов не зав дан ня шко ли
- не стільки нав чи ти ди ти ну, скільки не
да ти дітям замк ну ти ся в собі. Зви чай но,
що нам, учи те лям, за раз ду же важ ко
(думаєш над кож ним сло вом, щоб не на -
ро ком не зро би ти дитині бо ля че). Ад же
в ба гать ох діток бать ки вою ють, пра цю -
ють за кор до ном. Є дітки, які при бу ли з
оку по ва них територій. Але це та ке на ше
сьо го ден ня...

Шко ли відкриті для всіх

І як що вимушені переселенці ба жа -
ють, що би їхні діти до лу чи ли ся до освіт-
нього про це су, в Горішніх Плав нях це не
про бле ма.

- Звер ну ти ся кра ще до шко ли, яка
роз та шо ва на найб лиж че до місця тим -
ча со во го про жи ван ня переселенців, -
пояснює очільниця відділу освіти Лілія
Щер би на. - Усе за ле жить від то го, чи
ба жа ють лю ди за ли ша ти ся в на шо му
місті, чи пе ре бу ва ють тут тим ча со во. Як -
що переселенці хо чуть ста ти жи те ля ми
нашої гро ма ди, тоді їм потрібно, щоб
їхню ди ти ну за ра ху ва ли до шко ли. В
іншому разі їм підійде варіант тим ча со -

во го за лу чен ня ди ти ни до освітнього
про це су, який відбувається дистанційно
в режимі он лайн.

Щоб тим ча со во до лу чи ти до освітнього
про це су свою ди ти ну, один із батьків-
переселенців має по да ти до за кла ду

освіти відповідну зая ву. У разі за ра ху ван -
ня до конкретної шко ли, потрібно при -
нес ти із со бою й пев ний перелік доку-
ментів - обов’язковим є свідоцтво про
на род жен ня. Нині в Горішніх Плав нях вже
до лу чи ли ся до освітнього про це су близь -
ко де ся ти дітей переселенців.

Як що пи тан ням за лу чен ня дітей до
освітнього про це су переселенці цікав-
ляться, то можливість пе ре бу ван ня
малюків дошкільного віку в са доч ку для
них по ки що не на часі. Ймовірно че рез
те, що ці лю ди ма ють змо гу осо би сто
до гля да ти за ма ли ми дітьми. Хо ча нині
на базі за кла ду дошкільної освіти «Ро -
син ка» діє чер го ва гру па для горішньо-
плавнян, котрі че рез свій ро бо чий графік
не мо жуть осо би сто піклуватися про
дітей удень і не ма ють родичів, які мог -
ли б їм із цим до по мог ти.

Ксенія КОВАЛЬЧУК
На тал ка ВЕРЕМЧУК

14 бе рез ня стар ту вав спільний освітній
проєкт Міністерства освіти і нау ки України,
Міністерства куль ту ри та інформаційної
політики, українських телеканалів та плат -
форм он лайн-телебачення «Нав чан ня без
меж». Він передбачає трансляцію відео-
уроків для школярів 5-11 класів. Ко жен день
бу де при свя че ний окремій дисципліні. Та -
кож усі уро ки мож на бу де пе ре гля ну ти на
плат фор мах он лайн-телебачення MEGOGO,
Київстар ТБ, 1+1 video, sweet.tv як у пря мо -
му ефірі, так і в будь-який зруч ний час аб -
со лют но без кош тов но.

Війна нав чан ню не за ва да?

Г
орішні Плавні - чи не єдине місто на Полтавщині, де
не при пи няв ся нав чаль ний про цес про тя гом пер ших двох
тижнів воєнної агресії. Чи пра виль ним бу ло та ке рішення?

Учи тель ка зарубіжної літератури ЗОШ № 6
Ган на Шлик:

- Бу ла сьогодні у школі. Йшла пус ти ми,
глу хи ми, німими, мерт ви ми ко ри до ра ми...
Лу на тиші врізалася мені бо лем у серці,
сльо за ми… Як «кіно» в голові - тут бігали
учні, ве се ли ли ся, реготіли, ба ви ли ся, сел -
фи ли ся... Шко ла жи ве спо га да ми, і я жи ву
те пер ни ми. За пар та ми про сто ба чи ла об -
лич чя дітей - усміхнені, щирі, щасливі...
Ні!!! Во но, колишнє жит тя, не вмер ло в
мені. Ми ще обіймемо на ших ма лят, та ких
рідних... Усе бу де Україна! 



Нещодавні повідомлення про те, що
до на шо го міста мо жуть при вез ти ева -
куй о ва них дітей, вик ли ка ли в містян аб -
со лют но здо ро ву реакцію - до служ би у
спра вах дітей по ча ли над хо ди ти дзвінки
із за пи тан ня ми, як мож на взя ти си ро ту
до ро ди ни.

- Я ду же дя кую та ким лю дям, - комен-
тує Ма ри на Гор бен ко, - але наразі такої
по тре би немає. По-пер ше, дітей, по -
збав ле них батьківського піклування, до
на шо го міста не ева кую ва ли, а по-дру -
ге, вси но ви ти ди ти ну у воєнний час не
над то про сто. В усіх ро ди нах внутрішньо
переміщених осіб, які реєструються в
на шо му місті в управлінні соціального
за хис ту, всі діти пе ре бу ва ють із за кон -
ни ми пред став ни ка ми - бать ка ми чи ба -
бу ся ми. Та як що ви ник не необхідність,
ми змо же мо тим ча со во влаш то ву ва ти
дітей у ро ди ни. На прик лад, наш ди тя -
чий бу ди нок сімейного ти пу, в яко му за -
раз перебуває 6 дітей, ви сло вив готов-
ність у разі по тре би прий ня ти малюків.
Але наразі такої необхідності немає.

З ог ля ду на по ши рен ня закликів до
«не гай но го уси нов лен ня», Міністерство
соціальної політики вис ту пи ло із зая вою
про те, що вбачає в та ких діях ри зи ки

шах рай ст ва, по ру шен ня прав
дітей та по ши рен ня недосто-
вірної інформації. Під час воєн-
ного ста ну в умо вах, ко ли час -
то важ ко знай ти до ку мен ти,
вста но ви ти ре аль ну ситуацію з
бать ка ми ди ти ни, зро ста ють
ри зи ки по ру шен ня її прав. То -
му щоб уник ну ти по ми лок та за -

без пе чи ти найкращі ін-
тереси кожної ди ти ни, на да ва -
ти до по мо гу дітям, які опи ни ли ся
без батьків, необхідно з обов’-
язковим звер нен ням до спеціа-
лістів - служ би у спра вах дітей.

Служ ба у спра вах дітей, сім’ї
та молодіжної політики в Го-
рішніх Плав нях наразі працює у

штат но му режимі (ви кон ком, 4-й по -
верх). 

- Наші працівники мо жуть на да ти пси-
хологічну чи кон суль та тив ну до по мо гу,

- додає Ма ри на Гор бен ко. - Крім то го,
не залишаємо без ува ги місцеві ро ди -
ни, які пе ре бу ва ють на обліку че рез
складні життєві об ста ви ни. Жод них ре -
зо нанс них ситуацій чи паніки немає.
Лю ди, звісно, налякані, але всі на місці,
ніхто не виїхав. Кілька дітей із на шо го
міста пе ре бу ва ли в центрі соціально-
психологічної реабілітації Кре мен чу ка.
За їхньою до лею ми сте жи мо і знаємо,
що вихованці спеціалізованих закладів
уже евакуйовані.    

Для тих, хто мріє 
про вси нов лен ня 
Як що ви хо че те уси но ви ти ди ти ну, то

про си мо звер ну ти ува гу на ключові ас -
пек ти за ко но дав ст ва, яких потрібно не -
ухиль но дот ри му ва ти ся.

• Уси но ви ти мож на ди ти ну-си ро ту,
ди ти ну, по збав ле ну батьківського піклу-
вання, ди ти ну, нотаріальну зго ду на уси -
нов лен ня якої на да ли її бать ки, і яка в
обов’язковому по ряд ку перебуває на
обліку з уси нов лен ня. Цей облік ве дуть
служ би у спра вах дітей та Національна
соціальна сервісна служ ба. Діти, які
сиротіють у зв’язку з воєнними діями,
ще не пе ре бу ва ють на обліку з уси нов -
лен ня. От же, роз по ча ти про це ду ру їх
уси нов лен ня наразі не мож ли во.

• Пе ре важ не пра во на уси нов лен ня ди -
ти ни ма ють її родичі. Осо би, які хо чуть
уси но ви ти ди ти ну, повинні в обов’язко-
вому по ряд ку звер ну ти ся до служ би у
спра вах дітей за місцем сво го про жи ван -
ня. Во ни ма ють зібрати необхідні до ку -
мен ти та прой ти нав чан ня, до ве сти, що
відповідають ви мо гам для уси нов лен ня
і ста ти на облік кандидатів в усиновлювачі
(йо го та кож ве дуть служ би у спра вах
дітей). Тільки після цьо го мож на роз по -
чи на ти про це ду ру з уси нов лен ня.

Як до по мог ти, як що 
уси но ви ти не мож ли во
Ви мо же те звер ну тись до служ би у

спра вах дітей. В Україні пе ре дба че но
тим ча со ве влаш ту ван ня дітей у сім’ю,
до по ки не бу дуть знайдені їхні бать ки
чи інші родичі. Для то го щоб от ри ма -
ти фа хо ву консультацію з пи тань уси -
нов лен ня або тим ча со во го прий нят -
тя ди ти ни у свою сім’ю, рекомендуємо
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Відповідно до Сімейного ко дек су України,
уси нов лен ня - це прий нят тя уси нов лю ва -
чем у свою сім’ю ди ти ни на пра вах доч ки
чи си на, яке здійснюється на підставі
рішення су ду. Це єдина фор ма сімейного
ви хо ван ня, за якої ди ти на повністю втрачає
зв’язки зі своєю біологічною сім’єю.

На тлі повідомлення Укрзалізниці про те, що з по чат ку війни бу ло ева -
куй о ва но по над 250 ти сяч дітей, соціальними ме ре жа ми по ча ли ши -
ри ти ся про хан ня з різних міст терміново вси но ви ти тих, хто за ли -
шив ся без батьківського піклування. Про ко мен ту ва ти законність та -
ких закликів ми по про си ли на чаль ни цю служ би у спра вах дітей, сім’ї
та молодіжної політики ви кон ко му Горішньоплавнівської міської ра ди
Ма ри ну Гор бен ко.

Уси нов лен ня у воєнний час

Ли ше служ ба у спра вах дітей надає офі-
ційну інформацію про ди ти ну, яка мо же бу -
ти уси нов ле на, та відіграє клю чо ву роль у
забезпеченні уси нов лен ня дітей. Як що
інформацію про дітей, які мо жуть бу ти уси-
новлені, по ши рю ють інші осо би, це є по -
ру шен ням за ко но дав ст ва. За не за кон ну
по се ред ниць ку діяльність або інші неза-
конні дії що до уси нов лен ня ди ти ни, пере-
дачі її під опіку (піклування) чи на ви хо ван -
ня в сім’ю гро ма дян пе ре дба че на кримі-
нальна відповідальність.



Інсулін для місцевих 
і приїжджих
До вирішення про бле ми із за без пе -

чен ням пацієнтів життєво необхідними
пре па ра та ми докладається мак си мум
зу силь. Ми ну ло го тиж ня кош та ми Благо-
дійного фон ду «ПГЗК» бу ло за ку п ле но
партію лікарських засобів, необхідних
хво рим на цук ро вий діабет. Пер ша пар-
тія вже в місті. Найб лиж чи ми дня ми очі-
кується над ход жен ня другої.

Як от ри ма ти пре па ра ти гру пи інсулінів
горішньоплавнянам та внутрішньо пере-
міщеним осо бам, котрі пе ре бу ва ють у
на шо му місті, по яс нив на чаль ник управ-
ління охо ро ни здоров’я Горішньоплав-
нівської міської ра ди Віктор Дуд ник:

- Сьогодні пацієнти нашої гро ма ди,
які пе ре бу ва ють на обліку в лікаря-ен -
док ри но ло га, інсуліном забезпечені.
Евакуйовані та переселенці, хворі на
цук ро вий діабет, які пе ре бу ва ють у
Горішніх Плав нях, та кож ма ють пра во
от ри ма ти інсулін. Звісно, що внутрішньо
переміщеним осо бам ба жа но б на да ти
підтвердження, що во ни пе ре бу ва ють
на обліку. Та навіть як що та ко го немає,

во ни мо жуть звер ну ти ся до лікаря-ен -
док ри но ло га. Тим, хто планує за ли ша -
тись у на шо му місті, ба жа но підписати
декларацію із сімейним лікарем, а як -
що во ни пла ну ють їхати далі, то декла-
рації за клю ча ти не потрібно.  

Інсуліни ви пи су ють че рез лікаря-ен до-
к ри но ло га за про гра мою «Доступні ліки».
12 бе рез ня КМУ бу ло прий ня то По ста но -

ву №  260 «Про вне сен ня зміни до По ряд -
ку реімбурсації лікарських засобів», за
якою суб’єктам гос по да рю ван ня за до -
го во ра ми про реімбурсацію здійснюється
пов не відшкодування вартості (реімбур-
сація) препаратів інсуліну. Простіше ка -
жу чи, на період воєнного ча су пре па ра -
ти на да ють ся пацієнтам без кош тов но. 

- Потрібно на го ло си ти, що пре па ра -
ти по ки що не бу дуть ви да ва ти ся, як
раніше, на місяць чи на два, а ли ше на
10-14 днів, мож ли во, на 21 день у залеж-
ності від над ход жень ліків, - за ува жив
Віктор Дуд ник. - На жаль, у нас є такі
пацієнти, які ма ли за пас інсуліну на
кілька місяців, але ви ма га ли від фар ма -
цев та ще. Такі ви пад ки, на жаль, є. То -
му бу де мо кон тро лю ва ти цей про цес та
перевіряти че рез ба зу да них да ту ос -
тан нь о го от ри ман ня препаратів. 

Прий муть усіх

За сло ва ми Віктора Дуд ни ка, внутріш-
ньо переміщені осо би у ви пад ку будь-
яко го за не ду жан ня мо жуть звер ну ти ся
до Цен тру ПМСД. За клад працює що-
д ня за умо ви відсутності повітряної три -
во ги до 18.00, у су бо ту та неділю обов’яз-
ково є чергові лікарі, які прий муть, ог ля -
нуть і ви пи шуть ре цепт на необхідні ліки. 

- За раз в аптеці не всі ліки є в наяв-
ності, - додає фахівець. - Що до відсут-
ності препаратів для ни рок та щито-
видної за ло зи, то намагаємось вирі-
шити цю про бле му - кош ти виділяються
і ми докладаємо мак си мум зу силь для
то го, щоб за без пе чи ти містян життєво
необхідними пре па ра та ми. Усі пацієнти,
які пе ре бу ва ють у нас на обліку, от ри -
ма ють інформацію про наявність тих чи
інших ліків. Не відмовляємо й ева куй о -
ва ним, ад же маємо дані сто сов но всіх,
ко му необхідна до по мо га, і во на нада-
ється в обов’язковому по ряд ку.

звер та ти ся вик люч но до служб у спра -
вах дітей за місцем сво го про жи ван -
ня (пе ре бу ван ня).

Він ство ре ний з ініціативи Рад ни ка -
упов но ва же но го Пре зи ден та України з
прав ди ти ни та дитячої реабілітації Дар’ї
Ге ра сим чук у співпраці з Офісом Пре -
зи ден та, Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ
для до по мо ги дітям у склад них ситуаціях
воєнного ста ну. Йо го мож на ви ко ри сто -

ву ва ти, як що ви бажаєте тим ча со во
при хис ти ти ди ти ну у своїй сім’ї; ва ша
ди ти на за гу би ла ся; знайш ли ди ти ну без

су про во ду до рос лих; працюєте з між-
народними організаціями, які готові
при хис ти ти українських дітей; маєте інші
пи тан ня сто сов но дітей.

Утім після за вер шен ня війни, як що у
вас за ли шить ся ба жан ня уси но ви ти ди -
ти ну, ви мо же те звер ну ти ся до органів
опіки та піклування із зая вою про уси -
нов лен ня са ме тієї ди ти ни, якій ви на -
да ли тим ча со вий при хис ток.

Війна закінчиться на шою пе ре мо -
гою. І ко жен ма люк бу де ото че ний
любов’ю та тур бо тою. Віримо в це!

Софія ПАЛЯНИЦЯ
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Ме дич на до по мо га  
для кож но го

У
над склад них умо вах воєнного ста ну місто намагається за без пе чу ва -
ти го ро дян найнеобхіднішим. Дня ми за кла ди охо ро ни здоров’я от ри -
ма ли пер шу партію препаратів гру пи інсулінів. Пацієнти, які життєво
по тре бу ють протидіабетичних засобів, уже мо жуть звер та ти ся до Цен -
тру ПМСД. 

Крім то го, ви мо же те ско ри ста тись 
чат-бо том «Ди ти на не са ма» 
https://t.me/dytyna_ne_sama_bot.
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Змієві ва ли Київщини - найбільша сис -
те ма укріплень на пра во му березі Дніп-
ра, що скла де на з валів різної ви со ти та
дов жи ни. Прий ня то Змієвими на зи ва -
ти са ме за лиш ки валів по річках Віта,
Крас на, Трубіж, Стуг на і Рось, які й на
по ча ток 2020-х років по де ку ди збе рег -
ли ся в до сить доб ро му стані й ся га ють
іноді 15 м зав виш ки та десятків кіло-
метрів у дов жи ну.

Уже з ХІХ століття у вче них не бу ло
сумнівів у то му, що Змієві ва ли бу ли вій-
ськовими обо рон ни ми (белігератив-
ними) спо ру да ми. Високі на си пи значної
дов жи ни ви ко ну ва ли роль суцільних за -
го род жень і бу ли ефек тив ни ми за со ба -
ми за хис ту осілого хліборобського на -
се лен ня лісостепу, йо го гос по дар ст ва
та жи лих по се лень від легкої кінноти сте -
по вих кочовиків, зво дя чи нанівець їхню
го лов ну пе ре ва гу - швидкість про су ван -
ня та раптовість на па ду. За гро зу з бо ку
сте пу підтверджує конструкція валів та

за галь на спрямованість їхніх ліній - ва -
ли хви ля ми роз хо дять ся з півночі на пів-
день та південний схід, утво рюю чи пара-
лельні лінії.

Те, що за раз виглядає як за лиш ки не -
ви раз них зем ля них насипів, ко лись бу -
ло по туж ним та склад ним укріпленням
- суцільні ва ли зав виш ки 10-15 метрів,
ши ри ною ос но ви до 20 метрів, на
дерев’яному каркасі, в дея ких місцях у

вигляді 5-6 па ра лель них зем ля них укріп-
лень, із ро вом гли би ною до 2-3 метрів.
Будівництво та ких спо руд ви ма га ло
величезної кількості лю дей та центра-
лізованого управління, тоб то во но бу ло
мож ли вим ли ше за умо ви існування
дер жа ви, розвиненої цивілізації на цих
територіях. 

Наталя ІВАНЧУК

Збірна України здо бу ла 11 зо ло тих,
10 срібних та 8 брон зо вих ме да лей. У
підсумковому протоколі наші ат ле ти
посіли дру ге місце, по сту пив шись ли ше
Ки таю. Це найк ра щий ре зуль тат укра-

їнських паралімпійців
за всю історію.

На Паралімпійських
іграх у Пекіні збірну
України пред став ля ли

20 спортсменів у двох ви дах спор ту -
парабіатлон та паралижні гон ки. У зма -
ган нях із парабіатлону українці ви бо ро -
ли найбільшу кількість ме да лей з-поміж
інших країн-учас ниць.

В останній зма галь ний день українці
здо бу ли пе ре мо гу в па ра лиж них пе ре -
го нах, дисципліна - ес та фе та. У цій гонці
бра ли участь Дмит ро Су яр ко, Григорій
Вов чинсь кий, Ва силь Крав чук та Анатолій
Ко ва левсь кий. У непростій гонці, з по-
стійною зміною лідера, на ос тан нь о му
етапі Анатолію Ко ва левсь ко му вда ло ся
обійти пред став ни ка Франції й ви бо ро -
ти для України пер ше місце.

Та кож українка Ок са на Шиш ко ва увій-
шла до п’ятірки найтитулованіших спорт -
сме нок Паралімпіади-2022. У її активі
три золоті та дві срібні медалі.

Україна посіла дру ге місце 
на Паралімпіаді в Пекіні

У
столиці Ки таю за вер ши ли ся XIII зимові Паралімпійські
ігри. Збірна України впер ше у своїй історії ви бо ро ла
29 на го род та найбільшу кількість зо ло тих ме да лей - 11.

Біля Білогородки на Київщині російська
техніка за стряг ла, бо не змог ла по до ла ти
за лиш ки укріплень X-XI століття, відомих
як Змієві ва ли.

Золоті медалісти Пекіну
l Ок са на Шиш ко ва. Біатлон, лижні гон ки - 3 зо ло та.
l Віталій Лук’яненко. Біатлон, спринт - 2 зо ло та.
l Григорій Вов чинсь кий. Біатлон - 1 зо ло то.
l Ірина Буй. Біатлон - 1 зо ло то.
l Люд ми ла Ля шен ко. Біатлон - 1 зо ло то.
l Олек сандр Ка зик. Біатлон - 1 зо ло то.
l Олек сан д ра Ко но но ва. Лижні гон ки - 1 зо ло то.
l Останнє зо ло то у скарб нич ку нашої ко ман ди при -

нес ли лиж ни ки Дмит ро Су яр ко, Григорій Вов чинсь -
кий, Ва силь Крав чук та Анатолій Ко ва левсь кий.
Во ни ста ли чемпіонами Ігор-2022 в естафеті. 

Учіть історію. Чо му це важ ли во?
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

Будинки
‡ ПРОДАЄТЬСЯ будинок 
9*10. Низи, Лесі Українки, 
7. 20 соток землі, гараж, 
господбудівлі. Т. 096-302-
28-87.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ буди-
нок в Піддубному або об-
мінюється на 2-кімнатну 
покращеного плануван-
ня. Перший та останній не 
пропонувати. З доплатою. 
Т. 096-445-72-14.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ буди-
нок у Піддубному на вул. 
Леонова, 55. Т. 096-544-
82-98.

Дачі
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача 
в Редутах. Недорого. Т. 
067-800-13-98.

Здам

‡ ЗДАЄТЬСЯ кімната. Т. 
067-579-23-95.

Винайму

‡ ВИНАЙМУ квартиру. 
Т. 098-508-99-87.

ТРАНСПОРТ
Продам

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

АУДІО-ВІДЕО
Ремонт

‡ КВАЛІФІКОВАНИЙ 
ремонт телерадіоапара-

тури, моніторів, DVD, мі-
крохвильових печей. Га-
рантія. Т. 067-456-86-61.
Професійний ремонт 

комп’ютерів, ноутбуків, 
моніторів. Встановлення 
Windows. Т.  096-819-
95-07, 095-561-90-07.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Куплю

‡ КУПЛЮ непрацюючи 
холодильники, морозиль-
ні камери під відновлення. 
Т. 096-479-49-61.

Ремонт

‡ МАЙСТЕР з ремонту хо-
лодильників, морозильних 
камер та посудомийних ма-
шин з гарантією на дому. Т. 
097-860-22-05, 050-622-
12-64.
Професійний ремонт 

побутової техніки: теле-
візорів, моніторів, супут-
никових антен Т2, мікро-
хвильовок, духових шаф, 
газових плит, пилососів, 
пральних, посудомийних 
машин та іншої апарату-

ри. Т. 096-819-95-07, 
095-561-90-07.
‡ РЕМОНТ холодильни-
ків, пральних машин. Діа-
гностика. Виїзд до дому. Га-
рантія. Т. 050-622-12-64, 
097-860-22-05.

ПОСЛУГИ
Будівництво, 

ремонт

‡ АБСОЛЮТНО 
всі види будівельно-
оздоблювальних робіт. 
Якісно. Т. 096-761-30-71.
‡ АБСОЛЮТНО чітке ал-
мазне різання без пилу, 
отвори, демонтаж, штро-
би, отвори будь-які. Вивіз 
сміття. Т. 096-761-30-71.
‡ АКУРАТНО, якісно, 
недорого косметичний 
ремонт. Т. 098-772-39-71.
‡ ВСІ види оздоблю-
вально-ремонтних ро-
біт від А до Я. Якісно. Т. 
096-761-30-71.
ДОМАШНІЙ майстер. 

Лінолеум, плінтус, шпа-
лери, гардини, розетки, 
люстри. Сантехніка, пай-

ка труб. Т. 067-532-57-
30.
‡ ДОМАШНІЙ майстер. 
Полички, карнизи, лю-
стри, отвори, електрика, 
сантехніка та ін. будь-яке 
питання. 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.
‡ ЗДАЄТЬСЯ бетонозмі-
шувач в оренду. Під заста-
ву. Доставка. 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, самови-
рівнююча стяжка, плит-
ка, ламінат, лінолеум. Т. 
096-761-30-71.
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‡ ЧОЛОВІК на годину. 
Отвори, полички, елек-
трика, сантехніка, пе-
ревстановлення меблів. 
Ваше будь-яке питання! 
Т. 096-761-30-71.

Електрика

‡ ВИКОНАННЯ будь-
яких робіт з електрики. Т. 
067-870-94-21.
‡ ЕЛЕКТРИК. Встанов-
лення обладнання. Мон-
таж автоматів, УЗО, ДІФ, 
реле напруги, розеток, 
вимикачів, люстр. Т. 050-
981-08-81, 098-870-78-
88.
‡ ЕЛЕКТРИКА. Профе-
сійно. Сантехніка. Будь-

яке питання. Т. 096-761-
30-71.
‡ НАДАЮ послуги елек-
трика. Т. 098-760-10-55.

Сантехніка

‡ ВАННА кімната про-
фесійно. Плитка, сантехні-
ка, стелі, електрика. Якіс-
но. Т. 096-761-30-71.

По металу

‡ МЕТАЛЕВІ вироби. 
Решітки. Двері. Огорожі. 
Зварювальні роботи. Т. 
096-619-04-05.

Висотні роботи

‡ АБСОЛЮТНО якісна 
м‘яка покрівля гаражів, 
дач, промислових примі-
щень. Т. 067-165-23-98.

‡ 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

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

РІЗНЕ
‡ АВАРІЙНЕ відкриття 

дверей без пошкодження 
(квартири, авто, сейфи). 
Встановлення замків. Т. 
097-832-04-20.
‡ АВАРІЙНЕ відкриття 
дверей без пошкоджень, 
ремонт, заміна замків. Т. 
096-761-30-71.

Куплю

‡ КУПЛЮ непотріб-
ні ванни, батареї, холо-
дильники, газові колон-
ки, труби та інше. Т. 096-
761-30-71.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Вантажні

0,01 Автоперевезення 
домашніх речей. Зби-

рання, розбирання ме-
блів. Доставка піску в 
мішках. Вивіз та виніс 
сміття. Доставка щебеню 
в мішках. Вантажники. Т. 
096-218-50-67.

ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕН-
НЯ мікроавтобусом 1,5 т. 
+ 5 пас/місць. Т. 067-
764-77-16.
‡ ДОСТАВКА піску. Ви-
віз сміття. Т. 096-761-30-
71.

Пасажирські

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

На ви па док не пе ре дба чу ва них
ситуацій. Як зберігати свіжість
продуктів без хо ло диль ни ка.

Ми жи ве мо в су час но му світі та навіть
не замислюємося над тим, яку важ ли -
ву роль у зберіганні хар чо вих продуктів
відіграє хо ло диль ник. Він про сто є, та
ми ним користуємося. Та кож су час ний
темп жит тя та різні непередбачувані ви -
пад ки ви ма га ють то го, аби їжі постійно
бу ло вдо сталь удо ма. За па са ти ся мож -
на про дук та ми, які ма ють дов гий термін
придатності: кон сер ви, бо рош но, різні
ви ди макаронів та круп, цу кор та сіль.
Останнім ча сом ми вже призвичаїлися
ро би ти домашні за мо роз ки - яго ди,
фрук ти, овочі та напівфабрикати. По -
годь те ся, це ду же зруч но. Але що ро би -
ти, як що хо ло диль ник зла мав ся або
вимк ну ли електроенергію? Прак тич но
будь-який про дукт мож на збе рег ти чи
про дов жи ти йо го термін придатності.
Ос нов не - знай ти будь-яке про хо лод не
місце. Навіть як що за вікном стоїть спе -
ка, та ке місце мо же бу ти в гаражі,
коморі, льо ху та навіть у підвалі ба га то -
по вер хо во го бу дин ку. 

Овочі та фрук ти. Здебільшого, овочі
та фрук ти мож на зберігати й без хо ло -
диль ни ка. Важ ли во знай ти не тільки про -
хо лод не, а й тем не місце. Мор ква та бу -
ряк до б ре зберігаються, як що їх скла -
сти в ящи ки з піском. Для зберігання
картоплі важ ли во, щоб на неї не по тра -
п ля ли сонячні промені чи світло. Як що
це ста неть ся, овоч поч не виділяти зе ле -
ний пігмент - хлорофіл. Та ку кар то п лю
не ба жа но вжи ва ти в їжу. Як що ба чи те
перші оз на ки то го, що фрук ти та овочі
по ча ли псу ва ти ся, то дея ким мож на про -
дов жи ти термін придатності. Із фруктів
та ягід зваріть ва рен ня чи джем, зробіть
цу ка ти, а овочі за кон сер вуй те чи за -
квась те. Ще мож на зва ри ти ком пот.

М’ясо. Як що вимк ну ли електроенер-
гію, а на вулиці мінусова тем пе ра ту ра, то
ко жен шма ток оберніть па пе ром, а потім
руш ни ком, складіть щільно у ме та ле ву
ємність та вис тав те на ву ли цю. Мож на ви -

ко ри сто ву ва ти тер мо сум ки. Та кож із будь-
яко го м’яса мож на зро би ти туш ко ван ку.
Та ка консервація за пра виль них умов при -
го ту ван ня бу де ма ти термін придатності
до 3 років. Ще один лайф хак, аби збе рег -
ти м’ясо без хо ло диль ни ка, - скла сти йо -
го в ка ст ру лю чи скляні бан ки та до б ре
пе ре си па ти сіллю. Та кож мож на зро би ти
соль о вий роз чин - на 500 мл холодної во -
ди 10 ст. л. солі. Аби потім вжи ва ти та ке
м’ясо, по пе ред ньо йо го потрібно ви мо -
чи ти у воді, щоб по збу ти ся зайвої солі.

Ри ба. Прак тич но з будь-якої ри би
мож на зро би ти рибні кон сер ви. По дов -
жи ти термін придатності та кож мож на
за до по мо гою солі. Очи стіть ри бу від
лус ки, приберіть нутрощі та зяб ра, по -
мий те та до б ре висушіть па пе ро вим
руш ни ком. Складіть у ме та ле ву ємність,
до б ре пе ре си паю чи сіллю. По став те у
про хо лод не місце. Потім та ку ри бу мож -
на ви мо чи ти у воді та сма жи ти або ви -
су ши ти. Су ше на ри ба має дов гий термін
придатності та не потребує спеціальних
умов зберігання.

Верш ко ве мас ло та сир. Мас ло до -
дат ко во оберніть пер га мент ним па пе -

ром, складіть у ємність та за лий те хо -
лод ною трішки підсоленою во дою. На -
крий те звер ху тарілкою, а на неї по став -
те щось важ ке. Вис тав те ємність на ву -
ли цю, як що мінусова тем пе ра ту ра,
спустіть у льох, підвал або виберіть інше
про хо лод не місце. Сир до б ре зберіга-
ється без хо ло диль ни ка, але йо го
обов’язково потрібно скла сти у па кет та
до б ре за вер ну ти, аби він не підсушу-
вався.

Мо ло ко, сир та сме та на. Щоб про -
дов жи ти термін придатності мо ло ка,
прокип’ятіть йо го, до дав ши 1/2 ч. л. со -
ди на 3 л. Потім пе ре лий те в сухі чисті
бан ки. Сир перекладіть у скляні бан ки,
а потім помістіть їх у хо лод ну во ду. Те ж
са ме зробіть із ба ноч ка ми сме та ни.

Хліб мож на зберігати в хо ло диль ни ку
чи навіть у морозилці. Як що вимк ну ли
електроенергію та він по чав псу ва ти ся,
зробіть сухарі. Поріжте довільними шмат -
ка ми та розкладіть на де ко, аби шмат ки
не тор ка ли ся один од но го. Вис тав те де -
ко в до б ре провітрюване приміщення. На
на ступ ний день у вас бу дуть сухарі. Їх
мож на по си па ти сіллю до сма ку.

КОРИСНІ ПОРАДИ
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