


Опа лю валь ний се зон 
за вер ше но
- Опа лю валь ний се зон 2021-2022 ро -

ку в Горішніх Плав нях бу де за вер ше но
31 бе рез ня о 8.00. Це пов’язано з під-
вищенням середньодобової тем пе ра -
ту ри повітря. Еко но ми мо гроші, по пе -
ре ду в нас ще ба га то зав дань, - за зна -
чив Дмит ро Би ков.

Ро бо та закладів 
дошкільної освіти
- Із 28 бе рез ня збільшено кількість місь-

ких дитсадків, де бу дуть функціонувати
чергові гру пи для малечі, - повідомив
міський го ло ва. - Крім ЗДО «Ро син ка», ста -
нуть до ро бо ти дит сад ки «Дюй мо воч ка»
та «Зо ло та риб ка». Цьо му пе ре ду ва ло
опи ту ван ня батьків, після яко го бу ло прий -
ня те рішення що до збільшення кількості
ЗДО. Ба жан ня що до відвідування дітьми
ЗДО «Дюй мо воч ка» ви сло ви ли 87 батьків,
«Ро син ка» - 114 осіб, «Зо ло та риб ка» -
78. ЗДО «Дюй мо воч ка» прий ма ти ме до
се бе ма ле чу, яка до цьо го відвідувала
ЗДО «Дзвіночок» та «Со неч ко», «Ро син -
ка» - дітей із дитсадків «Че бу раш ка» та
«Го ро бин ка», до ЗДО «Зо ло та риб ка»
приєднаються відвідувачі «По пе люш ки»
та «Каз ки». У разі збільшення по пи ту се -
ред на се лен ня що до відвідування дітьми
ЗДО міською адміністрацією бу де роз-
г ля ну те пи тан ня що до збільшення чер -
го вих закладів дошкільної освіти. Що -
до заходів без пе ки, то підвальні примі-
щення цих ЗДО обладнанні місцями для
ук рит тя в разі по тре би, - ре зю му вав
очільник міста.

Весняні канікули
- Та кож із понеділка, 28 бе рез ня, у за -

кла дах освіти Горішньоплавнівської гро -
ма ди роз по ча ли ся канікули, які три ва -
ти муть про тя гом тиж ня. З 4 квітня бу де
про дов же но нав чаль ний про цес у дис-
танційному форматі, - розповів Дмит ро
Би ков. - Та кож під час канікул пра цю ва -
ти муть за кла ди позашкільної освіти: ху -
дож ня, му зич на шко ли. Відновили ро -
бо ту гуртки у приміщенні ЦД та ЮТ та
ПКіТ, а також ДЮСШ міста.

Переселенці

Ста ном на 28 бе рез ня в Горішніх Плав -
нях кількість ви му ше но переміщених осіб
скла ла 2636, із них дітей - 576, - за зна -
чив міський го ло ва. - Про блем із розмі-
щенням гро ма дян цієї категорії сьогодні
не виникає. Та кож у місті пра цю ють пунк -
ти, де во лон те ри прий ма ють речі, які мо -
жуть ста ти у пригоді цим лю дям.

Наслідки не го ди

Унаслідок не го ди, яка ви ру ва ли вихід-
ними на всій території Україні, в Полтав-

ській області бу ло зне ст рум ле но 60 на -
се ле них пунктів. 

- У на шо му місті два бу дин ки на вул. Ми -
ру, 13 (КЖРЕП № 1) та просп. Героїв Дніп-
ра, 8 (ОСББ) та кож за зна ли шко ди, - роз-
повів пер ший за ступ ник міського го ло ви
Олек сандр Чу при на. - Там бу ло пош ко-
д же но м’яку покрівлю. За для усу нен ня
наслідків не го ди ремонтні ро бо ти на
цих об’єктах уже роз по ча то. Розуміючи
складність ситуації, а та кож те, що за про -
гно зом по го ди на ступ но го тиж ня ма ють
бу ти дощі, то до по мо га бу де на да на й
меш кан цям бу дин ку на просп. Героїв
Дніпра, 8, не зва жаю чи на те, що після
ство рен ня ОСББ уся відповідальність за
ут ри ман ня спо ру ди пе ре хо дить до них.
Працівниками управляючої компанію 
бу дуть обстежені всі да хи будинків та ко -
го ти пу за для по пе ред жен ня аварійних
ситуацій.

За без пе чен ня міста

- Сьогодні ситуація в місті що до за без -
пе чен ня про дук та ми хар чу ван ня ста-
більна, - на го ло сив за ступ ник міського
го ло ви з пи тань діяльності ви ко нав чих
органів Іван Пав лен ко. - Усі основні гру -
пи про до воль чих товарів у наявності. Є
деякі перебої по ста чан ня продуктів у
мережі «АТБ», це пов’язано з логістикою
компанії. Підприємство вирішує ці пи тан -
ня. Ситуація з по ста чан ням медикаментів
по ап теч них за кла дах міста по сту по во
стабілізується. Ситуація з по ста чан ням
ліків здійснюється і перебуває на постій-
ному контролі в ор га нах місцевого са мо -
вря ду ван ня. Ство ре но комісію з кон тро -
лю за цінами. До її скла ду ввійшли як
пред став ни ки органів місцевого са мо -
вря ду ван ня, так і співробітники Держ -
прод спо жив служ би та пра во охо рон них
органів. Постійно здійснюється моніто-
ринг цін на про дук ти першої необхідності,
вжи ва ють ся за хо ди під час ви яв лен ня
необґрунтовано за ви ще них цін.

- У разі ви ник нен ня про блем у тор го -
вих ме ре жах або ап теч них за кла дах,
пов’язаних із відмовою у прийманні без-
готівкових розрахунків, про си мо вас сиг-
налізувати ор га нам місцевого са мо вря -
ду ван ня для опе ра тив но го реа гу ван ня, а
та кож до органів Держ прод спо жив служ -
би для при тяг нен ня недобросовісних під-
приємців до відповідальності, - ре зю му -
вав Іван Пав лен ко.

Оль га ТАРАНТІНА 
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Опе ра тив но про стан справ у місті розповіли міський го ло ва Дмит ро Би -
ков, пер ший за ступ ник міського го ло ви Олек сандр Чу при на, за ступ ник
міського го ло ви з пи тань діяльності ви ко нав чих органів Іван Пав лен ко.

ВІД ПЕРШОЇ ОСО БИ
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У штат но му режимі

Ще на вході до КНП «Стоматологічна
поліклініка» кож но му зрозуміло - за клад,
як і раніше, працює в штат но му режимі.
Адміністрація поліклініки додає: всі пра-
цівники на своїх ро бо чих місцях і раді й
надалі пра цю ва ти на бла го всієї гро ма -
ди навіть у та кий не про стий час. 

Без кош тов но - дітям

За ступ ник го лов но го лікаря, лікар сто -
ма то лог-ор то пед Віктор Гніденко на го -
ло сив, що, як і в мир ний час, нині в
закладі на да ють усі ви ди стоматоло-
гічних по слуг. А та кож спро сту вав чут ки
про те, що всім ВПО надається пов ний
спектр по слуг аб со лют но без кош тов но. 

- У роботі на шо го за кла ду ніяких змін
не відбулося. Без кош тов но надаємо
стоматологічні по слу ги дітям - лікування
в ди тя чо го сто ма то ло га-те ра пев та та
сто ма то ло га-хірурга (пла но ве й ліку-
вання гос трих випадків), а та кож рент-
гендіагностика, - пояснює Віктор Гні-
денко. - По слу ги ор то дон та діти от ри -
му ють уже на платній основі. До рос ло му

на се лен ню стоматологічні по слу ги на -
да ють ся на платній основі, крім випадків
гос тро го зуб но го бо лю і станів невід-
кладної стоматології під час лікування в
те ра пев та та хірурга. Пра ви ла однакові
для всіх, по при провокації з бо ку іного-
родніх мешканців і зая ви популістів про
те, що внутрішньо переміщеним осо -
бам усі ви ди по слуг буцімто ма ють на -
да ва ти ся аб со лют но без кош тов но або
ж з ура ху ван ням яки хось пільг.

По слу ги з про те зу ван ня на да ють ся на
платній основі. Про те лю ди по хи ло го
віку, учас ни ки бой о вих дій, які ма ють
про пис ку в Горішніх Плав нях, мо жуть
ско ри ста ти ся міською про гра мою піль-
гового про те зу ван ня, що знач но зде-
шевлює вартість такої по слу ги.

ВПО теж мо жуть звер та ти ся по до по -
мо гу до стоматологічної поліклініки. Як
і місцеві жителі, во ни повинні ма ти із со -
бою пас порт. 

Спокійно, тільки спокійно

Як і раніше, щоб по тра пи ти до лікаря,
потрібно звер ну ти ся до реєстратури
стоматологічної поліклініки - мож на за -
пи са ти ся до пев но го лікаря й на мак си -
маль но зруч ний час. Воєнний стан і ко -
мен дантсь ка го ди на зок ре ма вне сли
свої ко рек ти ви в ро бо ту за кла ду. Пер ша
зміна пер со на лу працює з 8.00 до 14.00
- останній та лон на прий ом у першій
зміні мож на взя ти на 12.30, щоб лікар о
13.00 зміг за вер ши ти про цес лікування,
а з 13.00 до 14.00 в кабінеті про во дить -
ся при би ран ня, квар цу ван ня, підготовка
ро бо чих столів для другої зміни пер со -
на лу і провітрювання. Останній та лон
другої зміни припадає на 18.00, щоб
повноцінно пролікувати пацієнта й так
са мо підготувати кабінет до по чат ку
першої зміни на ступ но го дня. 

До во дить ся пе ре лаш то ву ва ти свою
ро бо ту й че рез часті сиг на ли повітряної
три во ги. У та ких ви пад ках пер со на лу
до во дить ся при пи ня ти на дан ня стома-

тологічних по слуг і ра зом із пацієнтами
пря му ва ти до ук рит тя, аж по ки не
надійде сиг нал про відбій три во ги. Після
цьо го пацієнтів, яким бу ло роз по ча те
на дан ня по слуг, по вер та ють до крісел і
про дов жу ють лікування. Тим осо бам, які
за пи су ва ли ся на кон крет ний час, але
так і не от ри ма ли до по мо гу че рез повіт-
ряну три во гу, те ле фо ну ють і про по ну -
ють за пи са ти ся або до іншого лікаря,
як що це пер ший прий ом, або на інший
день, як що людині потрібно до пев но го
фахівця, щоб про дов жи ти про цес уже
роз по ча то го лікування. 

Час то по при звук си ре ни пацієнти
впер то пря му ють на прий ом замість на -
ма га ти ся збе рег ти своє жит тя десь в

укритті, а потім щи ро ди ву ють ся, що
після закінчення три во ги лікарі прий ма -
ють не їх, а тих, ко му са ме час за хо ди -
ти до кабінету за за пи сом. 

Непрості ча си

Вартість по слуг, які на да ють праців-
ники стоматологічної поліклініки, зали-
шається на рівні бе рез ня 2021 ро ку.
Про те здебільшого ці су ми не по кри ва -
ють вартості розхідних матеріалів, і
коштів ледь вистачає на заробітну пла -
ту пер со на лу.

Спостерігаються певні про бле ми і з
логістикою - за па си розхідних мате-
ріалів, при дба них ще торік, по тро ху
змен шу ють ся, а ку пу ва ти нові нині не -
про сто, бо в Україні їх не ви роб ля ють. 

На до да чу до ка ран ти ну й воєнного
ста ну за клад переживає ще й не про стий
період реорганізації - з 1 квітня стома-
тологічна поліклініка має ста ти стомато-
логічним відділенням Горішньоплавнів-
ської ЛІЛ І рівня. 

- Стараємося зберігати спокій. А ко ли
пацієнти ба чать, що ми спокійні та врів-
новажені, то й нер ву ють мен ше, хо ча, як
пра ви ло, ма ло хто нервує, ко ли йде до
сто ма то ло га, - зізнається Віктор Гніден-
ко. - Не га ти ву нині й так вистачає, а на -
ша за да ча - про дов жу ва ти пра цю ва ти й
да ру ва ти всім ото чую чим по зи тив. 

Стоматологічна поліклініка в Горішніх Плав нях продовжує на да ва ти всі
ви ди по слуг жи те лям міста та внутрішньо переміщеним осо бам (ВПО).
Ме дич ний пер со нал за кла ду опе ра тив но пе ре лаш ту вав ся на ро бо ту в
но вих умо вах і традиційно дарує всім пацієнтам здорові усмішки.

Раді всім



Ди рек тор ка ТЦСО «Ка ли на» Надія Са -
кун на го ло си ла, що весь перелік по слуг,
які в мир ний час тут на да ва ли ся гро ма -
дя нам, дійсний і нині. Йдеть ся про об -
слу го ву ван ня і вдо ма, і в приміщеннях
за кла ду. Усі працівники «Ка ли ни» на
місцях і про дов жу ють пра цю ва ти на бла -
го гро ма дян. 

До то го ж, на базі за кла ду функціонує
банк одя гу. Сю ди небайдужі містяни при -
но сять речі, так са мо сю ди потрапляє

одяг і з пунк ту збо ру гуманітарної до по -
мо ги, що в приміщенні відділу куль ту ри,
спор ту і ту риз му. Без кош тов но взя ти тут
речі мо жуть усі, хто цьо го потребує: від-
відувачі «Ка ли ни» із чис ла споживачів
по слуг за кла ду, жителів міста й внутрі-
шньо переміщених осіб (ВПО). 

Так, за останні два тижні сю ди звер -
ну ли ся більше 200 ВПО за одя гом. Кіль-
кох лю дей із чис ла переселенців уже
зареєстрували для на дан ня по слуг у від-

діленні натуральної до по мо ги. Крім цьо -
го взя ли на об слу го ву ван ня по до гля ду
вдо ма жінку з інвалідністю із чис ла ВПО.

- Лас ка во про си мо до нас усіх лю дей
по хи ло го віку та осіб з інвалідністю стар -
ше 18 років, ко му потрібна соціальна
підтримка, - і жителів на шо го міста, й
переселенців, чис ло яких щод ня збіль-
шується, - наголошує Надія Са кун. - Ми
розуміємо, що в та кий не про стий час
до по мо га на ших працівників лю дям
потрібна ще більше, ніж за зви чай. 

Щоб ма ти змо гу ко ри сту ва ти ся по слу -
га ми ТЦСО «Ка ли на» на постійній основі,
потрібно зареєструватися в закладі.

Без пе ка лю дей - по над усе. У ви пад -
ку повітряної три во ги працівники й від-
відувачі цен тру пе ре бу ва ють в укритті
на пер шо му поверсі за кла ду або ж пря -
му ють до підвалу КП «Те п ло енер го» -
до б ре, що він неподалік. По ки лунає си -
ре на, в «Калині» мо жуть знай ти при хис -
ток і випадкові перехожі, котрі в цей час
опи ни ли ся по руч із будівлею за кла ду. 

На за пи тан ня про те, як працівникам
за кла ду вдається зберігати психоемо-
ційну рівновагу й про дов жу ва ти тур бу ва -
ти ся про інших, Надія Са кун відповіла так: 

- Ми відповідаємо за тих, хто нам до-
віряє, то му й продовжуємо пра цю ва ти на
пов ну, як би важ ко не бу ло на душі. Але ж
ми на своїй землі і нікому її не віддамо!
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Нав чан ня он лайн

Нав чаль ний про цес у Політехнічному
коледжі продовжується дистанційно. Із
31 січня у зв’язку з підвищенням кількості
хво рих на коронавірус за клад пе рей шов
на на дан ня освітніх по слуг са ме та ким спо -
со бом. Нав чан ня за до по мо гою дистан-
ційних технологій три ва ти ме до 25 квітня
по точ но го ро ку. 

- Нині вирішується пи тан ня про те, що
ви пу ск ни ки замість ди плом них проєктів
бу дуть скла да ти ком плекс ний кваліфі-
каційний іспит із тих предметів, що бу -
ли ос нов ни ми за ро ки нав чан ня в ко-
леджі, - розповідає ди рек тор ка за кла -
ду Наталія Дзи на.  

Под ба ли про переселенців

Із 2 бе рез ня по точ но го ро ку гур то жи -
ток Політехнічного ко лед жу КрНУ ім. Ми -
хай ла Ост ро градсь ко го став при хи ст -
ком для тих, хто по ки нув свої домівки
че рез по ча ток бой о вих дій. Нині тут про-
живає більше 100 внутрішньо перемі-
щених осіб (ВПО) з дітьми віком від 1,5
до 18 років. Ре монт приміщень для них
у трьох секціях бу ло здійснено си ла ми
працівників КЖЕП № 4, викладачів за -
кла ду та волонтерів, нині кімнати об -
лаш то ву ють по бу то ви ми ре ча ми - ліж-
ками з мат ра ца ми, по душ ка ми, ков д ра -
ми та необхідною постільною білизною.
Про те ро бо ти з підготовки кімнат для
та ких осіб ще три ва ють, ад же ВПО про -

дов жу ють при бу ва ти до на шо го міста.
Дня ми роз по ча то ре монт іще однієї
секції гур то жит ку. Ці ро бо ти бу дуть
виконані за ра ху нок Пол тавсь ко го ГЗК. 

Раді всім

До то го ж, діти ВПО, котрі є уч ня ми ко-
леджів чи технікумів і нині про жи ва ють
на території Горішніх Плавнів, ма ють змо -
гу до лу чи ти ся до освітнього про це су. 

- Політехнічний ко ледж КрНУ ім. Ми хай -
ла Ост ро градсь ко го - за клад фахової
передвищої освіти, го то вий на да ва ти тим -
ча со во переміщеним сту ден там освітні
по слу ги дистанційно, - наголошує Наталія
Дзи на. - Так, сту ден там пер шо го-дру го -
го курсів пропонуємо опа но ву ва ти пред -
ме ти загальноосвітнього цик лу, сту ден -
там дру го го, треть о го й чет вер то го курсів
- пред ме ти за спеціальностями. 

Що прав да, се ред ВПО по ки що не
зареєстровано студентів технікумів чи
коледжів, тож і охо чих ско ри ста ти ся
дистанційним нав чан ням се ред дітей
цієї вікової категорії нині немає. У той
же час діти шкільного віку з чис ла пере-
селенців, що про жи ва ють у гур то жит ку,
вже до лу чи ли ся до освітнього про це су
й нав ча ють ся он лайн у ЗОШ № 1. 

Наталія Дзи на до да ла, що вже пе ре -
да ла до Де пар та мен ту освіти й нау ки
Полтавської обласної військової адмі-
ністрації інформацію що до готовності
на дан ня в разі необхідності нав чаль но -
му за кла ду, який мо же бу ти перемі-
щений із зо ни бой о вих дій, приміщення
в нав чаль но му корпусі й гур то жит ку.
Нині звер нень до ко лед жу із цьо го при -
во ду по ки що не над хо ди ло.   

Політехнічний ко ледж КрНУ ім. Ми хай ла Ост ро градсь ко го продовжує
на да ва ти освітні по слу ги. З по чат ку вторг нен ня окупантів на терито-
рію України у працівників за кла ду ро бо ти побільшало.

На ви мо гу ча су

Територіальний центр соціального об слу го ву ван ня «Ка ли на» продовжує
на да ва ти по слу ги жи те лям міста. Двері за кла ду відкриті й для
внутрішньо переміщених осіб, котрі по тре бу ють підтримки.

На пов ну си лу
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З початку війни, за даними Управління
Верховного комісара ООН у справах
біженців, з України виїхало 3,9 мільйона
громадян, ще 6,5 млн були вимушені
стати внутрішніми переселенцями. Ця
цифра поки що збільшується щодня.
Страх війни та бажання вижити - саме те,
що керує людьми, які вимушені залишити
свій дім. Складно передбачити, скільки
ще триватиме війна Росії проти України,
чи встигнуть переселенці віднайти себе
за кордоном, і навіть якщо встигнуть, чи
захочуть вони повертатися додому після
перемоги? Та як стверджують досліджен-
ня, саме про це мріє більшість.

44 відсоткам українців через війну
довелося тимчасово розлучитися зі
своєю родиною -  свідчать дані соціоло-
гічного опитування групи «Рейтинг»,
оприлюднені 23 березня. Та, як свідчить
це ж опитування, 93 відсотки з них після
перемоги планують повернутися додому. 

Уже сьогодні люди починають повер-
татись до напівзруйнованого Харкова
та до Києва, де щодня лунають сирени
повітряної тривоги. Люди прагнуть
починати наводити лад у своїх оселях
та мріють про те, що зроблять після
перемоги. 

За даними комплексного опитування
«Плани на життя після війни», з’ясува-
лося, що більшість українців планують
після війни подорожувати Україною.
Раніше не так багато людей їздило
містами, назви яких тепер часто звучать
у новинах. Тому такі ідеї соціологи
сприймають як прагнення обійняти всю
країну, цінність якої для кожного з нас у
рази піднялася за ці надзвичайно довгі
дні боротьби. 

Однак зупинятись на досягнутому
українці не планують, і деякі з нас роз-
думують над здобуттям додаткової
освіти чи зміною професії. І майже всіх
об’єднує бажання залишитися вдома
або повернутися додому, оскільки вибір
поїхати в чужі краї був вимушений, а не
виважено усвідомлений. Повернення
додому - це як повернення до себе,

можливість себе не втратити, і якщо й
зробити вибір щодо змін, то із власної
волі, а не з примусу. 

Підтвердили дані цього досліджен-
ня і мешканці Горішніх Плавнів, яким
ми поставили це ж запитання: що ви
зробите після війни?

- Я поїду до свого рідного міста -
Лисичанська Луганської області, - гово-
рить Яна, тримаючи за руку старшу
донечку та гойдаючи у колисці меншу. -
Війна вигнала нас із батьківщини вже
багато років тому. Приїхали до Горішніх
Плавнів ще у 2014-му. Через кілька років
придбали тут житло і вже навіть маємо
поповнення в родині. Ми вирішили не
шукати далі кращої долі і залишитись у
цьому місці, але ж неймовірно хочеться
повернутись туди, де я народилась, до
батьківської хати. Я не маю жодних сум-
нівів, що так і станеться. Так само твердо
я впевнена і в тому, що відтепер більше
сил докладатиму, щоб перейти на укра-
їнську мову. Донька вже вільно роз-
мовляє, а мені поки що складніше. 

Якомога швидше повернутись до звич-
ного нормально життя хочеться й Денису:

- Після перемоги єдине бажання -
жити далі. Стати до нової роботи та
почати відбудовувати країну. Звісно,
раніше були думки, щоб спробувати
розпочати життя за кордоном, але тепер
розумію, що краще все ж таки залиши-
тись в Україні. Війна багато змінила не
лише в моїх планах, а й у ставленні до
людей. Навіть у страшному сні я не очі-
кував такого підступу від пересічних

росіян - ми нарешті дізнались їхнє
справжнє ставлення до нашого народу:
вони ненавидять нас, нашу країну, сам
факт нашого існування. А от земляками
своїми я тепер дуже щиро й обґрунто-
вано пишаюсь. Виявили себе виключно
з найкращого боку та показали всьому
світу, чого варті українці.

Нарешті зібратись усією родиною -
післявоєнна мрія Катерини:

- Я впевнена, що ми зберемося всією
родиною відзначити нашу перемогу на
дачі в моєї свекрухи. Сподіваюся, що збе-
руться навіть дальні родичі, яких життя
розкидало по всій Україні. Війна карди-
нально змінила моє ставлення до
багатьох людей: показала, хто є хто.
Я говорю про тих, хто живе на росії і

Я повернуся додому

Водній із кав’ярень Львова нещодавно з’явилася своя Стіна плачу, на
якій вимушені переселенці залишають послання - відповідь на
запитання, що вони зроблять, коли закінчиться війна. А ви вже ду-
маєте про це?
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кого я вважала друзями. Виявилося,
що ми дуже відрізняємось один від
одного. Стосунки розірвано остаточно,

і дружби більше не буде. А ось до України
велика любов спалахнула. Я навіть і не
думала, що так сильно і ніжно можна
любити свою країну, мріяти її відновити
та хотіти захистити кожну хатинку, кожну
травинку. Можливо, почуття з’явилося
саме від небезпеки втратити це все. До
речі, змінилося і ставлення до співгро-
мадян. Виявляється, я дуже пишаюся
ними. Я побачила, як люди можуть об’єд-
натися за один день. Українці дуже жер-
товні, завжди прийдуть на допомогу.
Можуть об’єднатись у таку силу, яку здо-
лати неможливо. Коли я пішла плести
сітки перший раз, то була шокована кіль-
кістю жінок, що прийшли допомагати.
Вони були наче єдиний організм із силою,
яку не можна пояснити, а можна тільки
відчути. А про наших чоловіків узагалі роз-
повідати можна нескінченно. Чи зміни-
лась я? Та мабуть, що й ні. Лише виникло
бажання більше допомагати, не очікуючи
нічого за це. А так, якою була, такою і
залишилася - звичайною українкою.

Психологи кажуть: віра і плани на май-
бутнє допомагають триматись і боро-
тися за своє. Тож дозвольте поділитись
із вами і своїми планами. Напевно, спо-
чатку я нарешті розберу тривожну
валізку, вимкну телефон без страху про-
пустити сирену повітряної тривоги та
ляжу спати. Не в бомбосховищі чи кори-
дорі з дотриманням правила двох стін,
а у власному ліжку. А наступного дня
поїду Україною. Я хочу відвідати Маріу-
поль, Херсон, Миколаїв, Суми, Харків,
Чернігів, Ірпінь та вклонитися за муж-
ність, стійкість і незламність кожному
загиблому, який своїм життям зупиняв
ворога на шляху до мого міста. Я хочу
пересвідчитись на власні очі, як сильно
нас ненавидів ворог, як прагнув стерти
Україну тільки за те, що ми хотіли самі
будувати своє життя. 

А останньою точкою моєї подорожі
стане містична Чорнобаївка. Саме
звідти я візьму жменьку землі, в яку
посаджу квітку, що ростиме на вікні в
моєму вільному українському домі. 

Софія ПАЛЯНИЦЯ

До цен тру на дан ня гуманітарної до по -
мо ги для бійців ЗСУ та офіційно заре-
єстрованих у Горішніх Плав нях внутрішньо
переміщених осіб (ВПО), що роз та шо ва -
ний у приміщенні відділу куль ту ри, спор -
ту і ту риз му, щод ня звер та ють ся близь -
ко 300-400 осіб. Так, за період із 21 до 
29 бе рез ня по точ но го ро ку пункт відвіда-
ли май же 2300 осіб. Здебільшого це не
разові візити. 

Та кож за цей період бу ло організовано
чо ти ри відправки гуманітарної до по мо -
ги бійцям ЗСУ, відправка на блок по сти,
на да ва ла ся до по мо га підрозділам тери-
торіальної обо ро ни Кре мен чуць ко го
рай ону й Горішньоплавнівської гро ма ди

зок ре ма. Це першочергові речі, про дук -
ти хар чу ван ня, за со би гігієни, білизна,
пит на во да то що. 

29 бе рез ня до пунк ту збо ру гумані-
тарної до по мо ги во лон те ри пе ре да ли
відправлення з Польщі - май же 300 кг
жіночого, ди тя чо го одя гу, рушників,
ковдр, по ду шок, ди тя чо го хар чу ван ня,
засобів дитячої й жіночої гігієни. 

- Здебільшого нам до по ма га ють
жителі Горішньоплавнівської територі-
альної гро ма ди, за що всім ве ли ке спа-
сибі, - наголошує на чаль ни ця відділу
куль ту ри, спор ту і ту риз му Ірина Зе -
ленсь ка, кот ра нині відповідає за ро бо -
ту пунк ту збо ру гуманітарної до по мо ги.

- Зав дя ки цьо му маємо змо гу до по мог -
ти всім, хто до нас звертається. 

Ста ном на 29 бе рез ня в УСЗН заре-
єстровано май же 3000 ВПО, більше 650
із них - діти. 218 дітей ВПО відвідують
навчальні за кла ди Горішніх Плавнів і про -
дов жать освітній про цес у дистанційно-
му режимі після закінчення канікул. Крім
цьо го відкриті три за кла ди дошкільної
освіти, які в разі по тре би мо жуть відві-
дувати й діти-дошкільнята ВПО. На чаль -
ни ця УСЗН Світлана Чер нявсь ка за зна -
чи ла, що фахівці управління роз по ча ли
ро бо ту сто сов но видачі довідок ВПО:

- Хо чу звер ну ти ува гу, що міська вла -
да ак тив но співпрацює з жи те ля ми
Горішніх Плавнів і во лон те ра ми зок ре -
ма. Це дає змо гу опе ра тив но вирішу-
вати всі нагальні пи тан ня, що ви ни ка -
ють у ВПО, - розміщення, хар чу ван ня й
за без пе чен ня необхідними ре ча ми. 

Так, близь ко 150 ВПО розселені в гур -
то жит ку Політехнічного ко лед жу КрНУ
ім. Ми хай ла Ост ро градсь ко го, ще май -
же 100 ВПО про жи ва ють у гур то жит ку
ВПГБУ, 1700 осіб - у при ват них домово-
лодіннях.

- Кімнати на ших учнів ми не чіпали,
лю дей роз се ли ли у вільні приміщення,
- на го ло си ла ди рек тор ка ко лед жу
Наталія Дзи на. - Про жи ва ють во ни в нас
аб со лют но без кош тов но - не спла чую -
чи за орен ду по меш кань та за спожиті
комунальні по слу ги. Вдяч на вик ла да чам
за кла ду, працівникам КЖЕ Пу № 4 й во -
лон те рам із чис ла жителів міста, котрі
до по мог ли зро би ти ре мон ти в кількох
секціях гур то жит ку. Дякуємо й Пол -
тавсь ко му ГЗК, за фінансування яко го
ви ко ну ють ся ремонтні ро бо ти в іще
одній секції, де та кож мож на бу де за се -
ля ти лю дей. Пи тан ня об лаш ту ван ня
секцій необхідними по бу то ви ми ре ча -
ми вже вирішується. 

Наталка ВЕРЕМЧУК

Гро ма да Горішніх Плавнів згур ту ва ла ся, що би при хис ти ти в місті всіх,
хто по ки нув своє жит ло, й на да ти їм усіляку до по мо гу. Переселенці
ма ють дах над го ло вою, га ря че хар чу ван ня й потрібні речі.

Спільними
зусиллями
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Коні… Розумні, красиві, горді тва ри -
ни із гли бо ким по гля дом у са му ду шу. У
Горішніх Плав нях діє декілька ко ню шень,
кож ну з яких у мир ний час із за до во лен -
ням відвідували і діти, й дорослі. Кінний
дво рик «Фор саж» - од на з них. Осо би -
сто знаю чи не кож но го із йо го меш-
канців: ста теч но го Фор са жа, хит ру ва ту
Уля ну, но ров ли ву Но ру… Знаю не пер -
ший рік. За зви чай у березні тут уже пов -
ним хо дом відбуваються тре ну ван ня із
верхової їзди і зустрічі юних горішньо-
плавнян із жи те ля ми цьо го дво ри ка - не
тільки кіньми, а й чис лен ни ми ко ти ка -
ми, при яз ною до всіх со ба кою Доль кою,
півниками та їхніми га ре ма ми… 

Та не так усе цьо го ро ку. Відвідувачі
з’являються рідко. Натомість си ре ни лу -
на ють усе частіше. А за па си кормів ма -
ють властивість із ча сом закінчуватися. 

Та навіть опи нив шись у такій ситуації,
господарі кінного дво ри ка «Фор саж» не

пішли про си ти гро шей про сто так. Во -
ни готові пра цю ва ти і відпрацьовувати
кож ну копійку - і в цьо му, як мені зда-
ється, справжні українці. «До б рий день,
мої улюблені, рідні учні та їхні бать ки!
Час не про стий, але ми готові зустрічати
вас у кінному дво ри ку «Фор саж». Пи шу
чес но, як є. Склад но. Ко ням не по яс -
ниш, що війна і немає по ста вок кормів.
Що немає тре ну вань, а відповідно, й до -
хо ду. Та як що ко жен із вас, мої рідні,
прий де до нас хо ча б 1-2 ра зи за місяць
на за нят тя, це бу де здо ро во, і нам ста -
не тро хи лег ше. Од не тре ну ван ня - це
день ут ри ман ня на ших ко ней». Із та ки -
ми сло ва ми звер ну ла ся до своїх вихо-
ванців гос по дар ка і тре нер ка КД «Фор -
саж» Юлія Кулікова че рез па ру тижнів
після по чат ку воєнних дій в Україні. Як
же нині жи веть ся цьо му ве ли ко му гос -
по дар ст ву? 

- На по чат ку ви ник ли про бле ми з кор -
ма ми, оскільки при пи ни ли ся будь-які
по став ки, - розповіла Юлія Кулікова. - У
нас же за пас кор му за зви чай був не ве -
ли ким - на місяць-півтора, не більше.
За раз це пи тан ня вирішилося, на ла го -
ди ла ся логістика, по ча ла пра цю ва ти
дос тав ка НП.

Юлія згадує, що при пер ших си ре нах
бу ло ду же страш но:

- Що ра зу ви хо ди ла надвір і чер гу ва ла.
Хо ча що я змог ла б зро би ти в разі не без -
пе ки? Хіба що ви пус ти ти ко ней, щоб во -
ни бігли на во лю ря ту ва ти ся. За раз, хоч
і усвідомлюю, що в нас тут на чеб то тил,
не епіцентр подій, та все од но, навіть
уночі, при кожній сирені ви ход жу до тва -
рин, див лю ся, чи не пе ре ля ка ли ся во ни.
Ті коні, які в нас тут дав но, відносно спо-
кійно реа гу ють на звук си рен - во ни звик -
ли до слаб ко го сиг на лу з ГЗК, який що -
тиж ня подається пе ред ви роб ни чим 
ви бу хом. А ось новенькі ля ка ють ся. Осо-
б ли во кінь-біженець із Хар ко ва, який
близь ко тиж ня у нас перебуває на постої.

Та це й не див но - він пе ре жив і важ ку до -
ро гу, і обстріли.

На звер нен ня тре не ра по тро ху по ча -
ли відгукуватися вихованці. Діти ску ча -
ють за вер хо вою їздою, але не в кожної
ро ди ни є за раз можливість оп ла чу ва ти
тре ну ван ня і су про вод жу ва ти ма ле чу на
за нят тя.

А не що дав но до «Фор са жа» завітали
й біженці з Рубіжного.

- Ця ро ди на виїжджала з-під обстрілів,
- розповіла Юлія Кулікова. - З-поміж них
двоє діток і дідусь, яко му вже за 70. До
речі, він із за до во лен ням проїхав вер хи
на на шо му коні Форсажі. Ці лю ди про -
бу ли в нас із ран ку до третьої го ди ни
дня. Хо ди ли, гла ди ли ко ней, сиділи слу -
ха ли пта ши ний спів. День ви дав ся без
три вог. Про сто ти ша. Від’їжджаючи,
во ни ска за ли: «Дякуємо вам! Ви по -

Під час війни важ ко не ли ше лю дям, але й тва ри нам.
Виїжджаючи, ба га то хто з українців ви во зить домашніх
улюбленців - і своїх, і по ки ну тих на приз во ля ще вже
нічийних котів та со бак. А наші поліцейські ря ту ють із га -
ря чих то чок навіть де ко ра тив них кроликів та хамелеонів.
Та що ро би ти влас ни кам тва рин, яких не підхопиш на ру ки
і про сто так не ви ве зеш? Ба більше - навіть у так зва но му
ти лу ви ни ка ють про бле ми, щоб їх хо ча б про го ду ва ти…

Тва ри ни, які знімають стрес
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Чер го ва гру па для дошкільнят Горішніх
Плавнів роз по ча ла пра цю ва ти 28 лю то -
го, і вже цьо го дня сю ди при ве ли пер -
ших діток - ни ми вия ви ли ся вихованці
інших закладів дошкільної освіти. Нині

тут функціонують дві чергові гру пи для
вихованців са до во го, ран нь о го й мо лод -
шо го віку. Се ред них є кілька осіб з інва-
лідністю, котрі відвідують за клад ра зом
зі своїми аси стен та ми. Усі во ни - діти

місцевих жителів. Внутрішньо перемі-
щені осо би ще не звер та ли ся із про хан -
ням узя ти їхню ма ле чу до дит сад ка у
зв’язку з пра цев лаш ту ван ням. 

Слід за зна чи ти, що в чер го вих гру пах
кож на ди тин ка має бей джик, на яко му
зазначені прізвище й ім’я, до маш ня ад -
ре са, контактні те ле фо ни батьків. Як і в
мир ний час, вихованці дит сад ка про -
дов жу ють от ри му ва ти повноцінне три -
ра зо ве хар чу ван ня, включ но з га ря чи -
ми стра ва ми – це традиційні сніданок,
обід та по лу де нок за розк ла дом. 

- Бать ки мо жуть бу ти спокійні - діти в
безпеці, - наголошує завідувачка Ірина
Оськіна. - Під час повітряної три во ги ми
організовано й швид ко спускаємося з ни -
ми в ук рит тя, кот ре роз та шо ва не під при-
міщенням груп, де перебуває ма ле ча.
Жителі при лег лих до дит сад ка будинків
теж мо жуть пе ре бу ва ти в укритті, як що
во ни про хо ди ли повз, ко ли рап то во за -
зву ча ли си ре ни, але у крилі на впро ти. Як
до во дить ся пе ре бу ва ти в укритті три ва -
лий час, після по вер нен ня в гру пу пові-
домляємо обов’язково бать кам, що їхні
діти цілі й неушкоджені, щоб во ни мог ли
про дов жу ва ти спокійно пра цю ва ти. 

На базі за кла ду чер гу ють практичні
пси хо ло ги. Як що ко мусь із дітей потрібна
психологічна до по мо га, во ни мо жуть
ско ри ста ти ся нею в будь-який мо мент. 

вер ну ли нам день жит тя! Ми зно ву від-
чули, як це, ко ли ти хо і спокійно»… 

Та це й не див но, ад же дав но відомо,
що коні вміють знімати стрес. І за раз во -
ни не мов лікарі для об пе че них людсь -
ких душ.

- Коні зав жди налаштовані доб ро зич -
ли во, во ни за спо кою ють. Після будь-
яко го стре су, навіть по бу то во го. Не

обов’язково їздити вер хи - дос тат ньо
про сто поспілкуватися з ци ми тва ри на -
ми, по бу ти по руч із ни ми, при гос ти ти їх
смач нень ким. Це справді відволікає і
допомагає.

Біженців тут прий муть без плат но, доз -
во лять по гу ля ти на конюшні, поспілку-
ватися з усіма її меш кан ця ми, по ка та -
ють вер хи. Єдина умо ва - до мо вля ти ся

заздалегідь, бо в ко ней теж є свій
графік. У фейсбуці є сторінка «Кон ный
Дво рик «Фор саж», де мож на знай ти
необхідну інформацію та пе ре гля ну ти
світлини. Плат ни ми є без по се ред ньо
тре ну ван ня - всі кош ти йдуть на ут ри -
ман ня ко ней.

Ксенія КОВАЛЬЧУК

З тур бо тою про най мен ших

Вод но му з міських дитсадків про дов жу ють функціонувати чергові гру пи
для діток, чиї бать ки че рез ро бо чий графік не ма ють змо ги осо би сто до -
гля да ти за ма ле чею вдень. Вихователі й завідувачка за кла ду дошкільної
освіти за пев ня ють: безпеці дітей у стінах за кла ду ніщо не загрожує.

Міський голова Горішніх Плавнів Дмит-
ро Биков узявся за організацію евакуації
найбільш вразливої категорії дітей. По-
їздка з Горішніх Плавнів до німецького
міста Штоках родин, де виховуються діти
з інвалідністю, була здійснена 16 берез-
ня. Через 18 годин автобус дістався кор-
дону зі Словаччиною. А вже звідти до
місця призначення евакуйовані пряму-
вали 20 годин автобусом, наданим із
міста Штоках. Німці щиро прийняли укра-
їнців, подбали про все необхідне для

дітей, щоби приїжджі почували себе тут
комфортно, й забезпечили якісне медич-
не обслуговування. 

Нагадаємо, що співпраця Горішніх
Плавнів із німецьким містом Штоках
триває більше восьми років у рамках
міської програми реабілітації дітей з
інвалідністю. У мирний час та за спри-
ятливих обставин діти з інвалідністю з
нашого міста мали змогу відвідувати
Німеччину для соціальної реабілітації.

Наталка ВЕРЕМЧУК

За кілька днів після початку вторгнення російських військ на територію
України бургомістр міста Штоках (Німеччина, Баден-Вюртемберг)
Райнер Штольц простягнув Горішнім Плавням руку допомоги, запро-
понувавши в разі потреби посприяти евакуації дітей з інвалідністю.
Кілька десятків родин, де виховуються такі діти, вже скористалися
нагодою перебратися до Німеччини. 

Урятувалися в Німеччині
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Зав жди напоготові

Для ба гать ох українців, особ ли во для
ви му ше них переселенців, які по тра пи ли
до на шо го міста із зон ак тив них бой о вих
дій, звичайні побутові зву ки пе ре тво ри -
ли ся на ворогів: у гудінні бой ле ра чу ють ся
ворожі літаки, свистіння чай ни ка нагадує
повітряну три во гу, а кро ки сусідів звер ху
- ракетні уда ри. А іноді в голові, навіть у
повній тиші, лунає звук, що закликає бігти
до ук рит тя. Цей не звич ний стан має на -
зву син дром фантомної си ре ни.

З од но го бо ку, та ка чуйність до всьо -
го, що відбувається нав ко ло, нам на ру -
ку, оскільки ми готові в будь-який час
бігти до схо ви ща, ря ту ва ти своє жит тя
та жит тя своїх дітей. А з іншого - та ка
реакція на будь-які зву ки починає вис -
на жу ва ти нер во ву сис те му, і ми смикає-
мося навіть у повній тиші но ча ми, не мо -
же мо розс ла би ти ся та відпочити.

Військові пси хо ло ги на да ють кілька
по рад із цьо го при во ду. Спро буй те ни -
ми ско ри ста ти ся, ад же ці лю ди точ но
зна ють, про що йде мо ва. 

• Техніка «за зем лен ня» - по рахуй те
пред ме ти нав ко ло се бе або про сто
на зи вай те їх, назвіть кілька запахів,
смаків, кольорів, тек стур. Це до по -
мо же ва шо му моз ку пе ре клю чи ти ся.

• По ди хай те свіжим повітрям, умий -
те ся хо лод ною во дою. Свідомість пе -
ре клю чить ся з емоцій на фізичні від-
чуття.

• Не за бу вай те за до воль ня ти по -
тре би сво го тіла - пий те дос тат ньо
во ди, хар чуй те ся, по ста рай те ся спа -
ти, ко ли є та ка можливість, зробіть
кілька улюб ле них вправ.

• Обов’язково спілкуйтеся зі своїми
близь ки ми. Говоріть із ни ми, ад же це
допомагає по збу ти ся пе ре жи вань.

• Підготуйте план на той ви па док,
як що до ве деть ся ек ст ре но по ки ну ти
місто. Перевірте свою три вож ну ва-
лізу, обговоріть із рідними план на ви -
па док евакуації, розподіліть обов’яз-
ки: хто відповідає за дітей, хто за котів. 

• Необхідні речі складіть там, де їх
мож на бу де швид ко взя ти та скла -
сти в сум ку або рюк зак.

Як зни зи ти тривожність і стрес

По ста рай те ся зни зи ти інформаційні
по то ки. Робіть пау зи. Довіряйте тільки
офіційним дже ре лам.

За те ле фо нуй те близь ким і дру зям.
Поділіться з ни ми гар ною но ви ною, роз-
кажіть про свої по чут тя. 

Про сто помрійте про майбутнє, про
те, що ви бу де те ро би ти після Пе ре мо -
ги. Так, після нашої Пе ре мо ги, ад же во -
на бу де неодмінно, і містяни зна ють про

це. Во ни вірять у ЗСУ настільки, що вже
ми ють вікна в очікуванні вес ни. 

До по ма гай те іншим. Це дає відчуття
внутрішньої си ли. Ба гать ом лю дям мо -
же бу ти на ба га то гірше, ніж вам. Як що
сил або можливості на во лон тер ст во у
вас немає, зробіть щось хо ро ше хо ча б
для однієї лю ди ни - на прик лад, ста-
ренької сусідки.

По грай те з дітьми, поспілкуйтеся з ни -
ми. Візьміть олівці та папір і ма люй те -
ра зом з ни ми. Навіть ку би ки або паз ли
здатні до по мог ти дорослій людині зба -
лан су ва ти психічний стан. По чи тай те
ра зом кни гу. Українські ви дав ниц тва та
книгарні вик ла ли у вільний дос туп свої
книж ки. Мож ли во, се ред них є історії,
які ви дав но хотіли про чи та ти. 

Заведіть що ден ник. Такі що ден ни ки
вже до по мог ли де сят кам лю дей за
останній місяць. За пи суй те все, що ста -
ло ся з ва ми за день. Що відчували, що
усвідомили, з ким спілкувалися.

Як швид ко впо ра ти ся зі стре сом 
або панічною ата кою
Як що па мо ро чить ся го ло ва, то сфо -

ку суй те свій по гляд на но гах. І дивіться
до ти, до ки не відчуєте, що твер до стоїте
на землі. По стри бай те, поприсідайте.

Як що піднявся тиск, по чи най те гли -
бо ко ди ха ти. Ви дих повільніше вди ху,
рахуємо по дум ки ви ди хи - потрібно
мінімум 10 для відновлення.

Як що силь но по ча ло ка ла та ти сер це
- ле гень ко по сту куй те по грудній клітці,
один удар за се кун ду, і по вто рюй те сло -
ва: «Я існую, я є».

Відчуття скутості або зав ми ран ня:
розминаємо і розтираємо долоні, моч -
ки вух, надбрівні ду ги, скроні, сто пи,
ший ний відділ.

І не за бу вай те, що на ша си ла в
єдності - єдності справ та слів. Ми
рухаємося в од но му на прям ку, до
однієї ме ти, шукаємо найприйнят-
ніші та найкорисніші шля хи. Вірте,
все бу де Україна!

Оль га ТАРАНТІНА

Ми ну ло 35 днів відтоді, як внутрішній го дин ник упер то рахує но вий
відлік ча су, який роз по чав ся 24 лю то го. І жит тя поділилося на до та
після. Навіть у на шо му більш-менш спокійному місті лю ди емоційно
постарішали на три де сят ки днів війни. Щод ня українці не пе ре ста -
ють ди ву ва ти і ди ву ва ти ся вчин кам своїх співвітчизників. Це де сят -
ки історій ви жи ван ня, сотні переказів що до героїчної обо ро ни, це
інформаційна ла ви на, з якою ми жи ве мо від світанку до світанку, від
но ви ни до но ви ни. А ще хо четь ся тиші...  

Хо четь ся тиші



Цілий місяць без звич них за нять в
улюб ле них спор тив них сек-
ціях про ве ли вихованці ди тя чо-
юнаць ких спор тив них шкіл Го-
рішніх Плавнів. Та наприкінці
бе рез ня ці за кла ди нарешті по -
но ви ли свою ро бо ту.

Як за зна чи ла завідувачка сек то ру
фізичної куль ту ри і спор ту відділу куль ту -
ри, спор ту і ту риз му Горішньоплавнівської
міської ра ди Полтавської області Оль га
Кар пен ко, відповідно до про то ко лу місь-
кої комісії з пи тань тех но ген но-екологіч-
ної без пе ки та над зви чай них ситуацій,
за кла ди ди тя чо-юнацької спортивної
шко ли № 3 та ди тя чо-юнацької спор-
тивної шко ли № 1 відновили нав чаль но-
тре ну валь ний про цес. 

За нят тя про хо дять у спор тив них за лах,
які обладнані місцями схо вищ. Як що під
час тре ну ван ня вмикається сиг нал «Повіт-
ряна три во га», всі вихованці та тре не ри
повинні спус ти ти ся в безпечні ук рит тя.

На да ний час функціонують май же всі
відділення. Вик лю чен ня наразі ста нов -
лять відділення ве ло спор ту та бадмін-
тону че рез відсутність тренерів.

Ок ре мо слід на го ло си ти й на то му, що
працює ба сейн. Та як раніше, до рос ло -
му на се лен ню по пла ва ти там не вда сть -
ся. За нят тя нині про во дять ся вик люч но
для вихованців ДЮСШ.

Не оми на ють ува гою у ви щез га да них
за кла дах і дітей із тих ро дин, які за раз тим -
ча со во зу пи ни ли ся в Горішніх Плав нях. 

- Хто зареєструвався як пе ре се ле нець
і має на ру ках довідку внутрішньо пере-
мішеної осо би, теж мо же звер ну ти ся до
будь-якої нашої ДЮСШ, - коментує Оль -
га Кар пен ко. - Ди ти на без про блем бу -
де за ра хо ва на до відділення, яке їй до
впо до би. За нят тя в ДЮСШ для всіх дітей
здійснюються без кош тов но. 
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Як що ви схваль но відповіли на
це за пи тан ня, то мо же те при -
сту па ти до втілення наміру в
жит тя. Принаймні в Горішніх
Плав нях це за раз мож ли во.

Ве ли кий теніс для дітей та до рос лих
відкритий як для горішньоплавнян, так
і для чис лен них приїжджих з інших на -
се ле них пунктів нашої країни. 

- Ми набираємо дітей віком від 6 років
і стар ших, а та кож запрошуємо й до рос -
лих. Бу де мо раді кож но му, хто бажає
зай ма ти ся спор том, - зазначає тре нер
Пет ро Ху то рен ко. - У ме не функціонують

гру пи, в яких діти зай ма ють ся вже до -
сить дав но, ма ють пев ний досвід і на -
вич ки. За раз чи ма ло ро дин приїжджих,
у яких діти та кож раніше зай ма ли ся ве -
ли ким тенісом. Дех то з них уже по чав
відвідувати наші за нят тя. Є й такі, хто не
має досвіду. Для них ми формуємо
нові гру пи. Як тільки набирається 4 ба -
жаю чих, починаємо тре ну ван ня для
початківців. Увесь необхідний інвентар
(ра кет ки, м’ячі) в нас є. За нят тя в нас
платні. Усі пи тан ня мож на з’ясувати за
те ле фо ном +38-068-782-20-56, від-
повім або я осо би сто, або адміні-
стратор.

Обов’язковим є за без пе чен ня без пе -
ки дітлахів, які при хо дять на тре ну ван -
ня. Так, вихованці Пет ра Ху то рен ка у разі
ого ло шен ня повітряної три во ги ра зом
із ним ви хо дять до роздягальні, яка роз -
та шо ва на в середині бу до ви, ото че на
зусібіч декількома стінами і в якій від-
сутні вікна та скляні поверхні. Там усі пе -
ре бу ва ють до сиг на лу за вер шен ня три -
во ги, слу хаю чи розповіді тре не ра про
об ра ний ни ми вид спор ту. До відбою
ди ти ну мо жуть за бра ти ли ше бать ки
осо би сто.

Усім ба жаю чим про по ну ють ся як гру-
пові, так й індивідуальні за нят тя.

А чи не взя ти ра кет ку в ру ки?

ДЮСШ відновлюють ро бо ту



Суспільство«ТЭ» №13 (1359) 31.03.2022
12

Газета «Телеекспрес»
Засновник - ТОВ «Телерадіокомпанія «ГОК». 

Відповідальний за випуск - редактор О. О. Тарантіна
№ 13 дата виходу 31.03.2022 

Адреса редакції газети «Телеекспрес»: 
39800, Полтавська область м. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 54

Тел. (05348) 44508, 44500
Е-mail: teleexpress@trkgok.pl.ua

Редакція не завжди поділяє точку зору авторів публікацій. 
Автор несе повну відповідальність за достовірність інформації, 

точність наведених фактів. Використання матеріалів 
тільки з дозволу редакції.

Жит тя триває
За да ни ми Міністерства юстиції України, ста ном на 23 бе рез ня 2022 ро ку: 

l 15 443 закохані па ри од ру жи ли ся за місяць, по ки в Україні йде війна.
Віримо, що щи ре ко хан ня не за глу ши ти ви бу ха ми, не спа ли ти в по же -

жах, не зрівняти із зем лею важ кою артилерією і не зла ма ти війною.
l 15 300 на род жень дітей бу ло зареєстровано в Україні, по чи наю чи із

24 лю то го 2022 ро ку. 
Бажаємо всім ма лю кам у нашій країні яко мо га скоріше про дов жи ти жит -

тя під мир ним українським не бом та за бу ти жа хи війни.

*дані вка за но без ура ху ван ня відомостей із тим ча со во оку по ва них територій
України та територій, де ве дуть ся активні бойові дії.

Весняні роботи у працівників дільниці
озеленення КП «СпецЕко», яке працює
в штатному режимі, в самому розпалі.
Начальниця підрозділу Юлія Гаврилюк
розповіла, що виконуються всі ті поточні
завдання, які зазвичай стоять перед
ними щороку.

Зокрема, нині триває процес розкриття
лунок круг молодих дерев та зняття за-
хисного волокна з їхніх стовбурів. У сквері
Ferrexpo виконуються роботи з аерації
(проколювання ґрунту для покращення
доступу кисню й покращення розвитку
рослинності після періоду зимової
сплячки) та вичісування газону. 

Продовжуються й земляні роботи на
вул. Миру - йдеться про впорядкування
території круг кленів, висаджених восени
(підсипка й прибирання зайвого, де це
потрібно). Активно відбувається засі-
вання газону. Невдовзі ця краса між кру-
говими розв’язками на просп. Героїв
Дніпра та вул. Гірників стане помітною
неозброєним оком. Планується підсипка
землі під бордюри та засівання газонів
на роздільній смузі просп. Героїв Дніпра,

починаючи від зупинки «Південний» до
перехрестя з вул. Добровольського. 

Традиційну обрізку дерев навесні вже
завершено, адже розпочався процес
інтенсивного соковиділення. Здебіль-
шого ці роботи виконувалися на тери-
торії закладів дошкільної освіти. 

Озеленювачі вже впоралися і з упоряд-
куванням існуючих клумб. Працівники
дбайливо прибрали їх від сміття та то-
рішнього листя й гілок. Так само навели
лад у міських парках та скверах. 

Продовжуються роботи з прибирання
піску під бордюрним каменем. У разі
потреби цей пісок готовий до застосування
в господарських цілях або ж для підсипки
полігону твердих побутових відходів. 

- У зв’язку із ситуацією в Україні всіх
працівників дільниці озеленення пере-
вели на ручні роботи, - наголошує Юлія
Гаврилюк. - Тобто роботи з автомо-
більною вишкою та бензоінструментами
поки що відбуваються по мінімуму. У разі
потреби готуємо території для бійців
територіальної оборони, раніше здій-
снили заготівлю дров для обігріву. Пра-
цюємо, наскільки це дозволяє нам си-
туація в країні. 

Грандіозних планів нині в дільниці озе-
ленення немає. Усе традиційно залежа-
тиме від фінансування. Так, озеленювачі
планують розпочати дрібний ремонт
малих архітектурних форм, успішність
якого прямо залежить від наявності
необхідних матеріалів - основні поста-
чальники залишаються у великих містах,
де нині тривають бойові дії.

Незабаром працівники дільниці озе-
ленення готові розпочати й обрізку
троянд, висаджених у Горішніх Плавнях.
Як тільки погода тішитиме стабільною
плюсовою температурою атмосферного
повітря, можна буде подбати й про доб-
рива для рослин. Що, де й коли виса-
джуватимуть на клумбах та в парках,
говорити зарано - спершу, за словами
озеленювачів, слід дочекатися пере-
моги бійців ЗСУ.

Наталка ВЕРЕМЧУК

Весняні роботи

Знастанням перших теплих днів так і тягне сповна насолодитися про-
менями сонця, мелодійним співом птахів та краєвидами Горішніх Плав-
нів. Завдяки невтомним працівникам дільниці озеленення КП «СпецЕко»
наше місто завжди чисте й охайне.
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

Будинки
‡ ПРОДАЄТЬСЯ бу-
динок в с. Дмитрівка. Т. 
097-197-76-98.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ буди-
нок Григоро-Бригадирівка 
центр села. Т. 097-486-
37-89, 096-133-17-55.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ буди-
нок у Піддубному на вул. 
Леонова, 55. Т. 096-544-
82-98.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ садиба 
Полтавська обл., Мирго-
родський р-он. Т. 096-
903-92-95.

Дачі
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача 
Редути “Вікторія“. 8 соток 
землі, будинок, сад, по-
лив, гараж. Поряд затока 
Дніпра. Т. 096-491-79-17.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача 
с\т “Еврика“ придатна до 
постійного проживання. Т. 
068-223-46-13.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача 
с\т “Еврика“, недорого. 
Т. 068-223-46-13.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дачна 
ділянка район Редути “Ві-
кторія“. Будинок без вну-
трішніх робіт. Т. 098-773-
02-03.

Інше
‡ ПРОДАЄТЬСЯ при-
ватизована ділянкка с\т 
“Горняк“ 19 соток. Ма-
ється будинок (6х4,5), 
плодові дерева, вино-
град. Можливо під будів-
ництво будинку. 1000. Т. 
096-951-19-11.

Здам

‡ ЗДАЄТЬСЯ капіталь-
ний гараж 8х3,20 м, р-н 
пожежної частини, 4 
блок, на тривалий термін. 
Т. 067-893-22-94.
‡ ЗДАЄТЬСЯ кімната Кос-
монавтів, 5. Т. 096-317-06-12.
‡ ЗДАЄТЬСЯ кімната, 
недорого. Т. 097-792-
16-61.

ТРАНСПОРТ
Куплю

‡ КУПЛЮ зогнилий лег-
ковий прицеп чи доку-
менти. Т. 050-385-59-65.

АУДІО-ВІДЕО
Ремонт

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Ремонт

‡ КОНДИЦІОНЕРИ. Аб-
солютно якісний ремонт 
кондиціонерів будь-якої 
складності. Чистка, за-
правка, сервіс. Т. 067-
532-98-16.

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 оздоблю-
вально-ремонтних ро-
біт від А до Я. Якісно. Т. 
096-761-30-71.

ДОМАШНІЙ майстер. Лі-
нолеум, плінтус, шпалери, 
гардини, розетки, люстри. 
Сантехніка, пайка 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.
‡ ЗДАЄТЬСЯ бетонозмі-
шувач в оренду. Під заста-
ву. Доставка. Т. 096-761-
30-71.
‡ НЕДОРОГО, швидко, 
якісно. Перетяжка, ре-
монт, модернізація ва-
ших м‘яких меблів. Ката-
лог робіт та матеріалів. Га-
рантія. 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, самови-
рівнююча стяжка, плит-
ка, ламінат, лінолеум. Т. 
096-761-30-71.
‡ ЧОЛОВІК на годину. 
Отвори, полички, елек-

трика, сантехніка, пе-
ревстановлення меблів. 
Ваше будь-яке питання! 
Т. 096-761-30-71.

Електрика

‡ ВИКОНАННЯ будь-

Відповідно до Порядку визначення опосередкованої вартості наймання 
(оренди) житла в населеному пункті, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 виконком 
Горішньоплавнівської міськради інформує: 

 Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла на одну 
особу у м. Горішні Плавні за 1 квартал 2022 року склала 345,00 грн. за місяць.

ДО ВІДОМА ГОРОДЯН
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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 про-
фесійно. Плитка, сантехні-
ка, стелі, електрика. Якіс-
но. Т. 096-761-30-71.

По дереву

‡ ВИГОТОВЛЕННЯ кор-
пусних меблів на замов-
лення. Т. 067-501-79-19, 
093-720-22-26.

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.

Навчання

‡ АНГЛІЙСЬКА. Мате-
матика. Т. 098-027-83-
44.

Різне

‡ БУРІННЯ свердловин. 
Т. 096-179-23-48 Олег.

БУХГАЛТЕРСЬКІ послу-
ги. Т. 097-153-73-59.

‡ ВИКОНУЄМО ремонт 
газової апаратури. Т. 097-
079-44-78.
‡ МАСАЖ класичний 
(при болях, сколіозах, 
остерохондрозах), анті-
целюлітний, розслаблю-
ючий. Т. 097-607-41-08.

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 дорого роги 
оленя, лося, сайгака. Би-
вень мамонта, моржа, 
слона. Зуби кашалота, 
статуетки з кісток. Янтар-
ні й бакелітові буси та ви-
роби з бакеліту. Фотоа-
парат плівковий Canon, 
Olympus. Т. 068-642-41-
04.
‡ КУПЛЮ: баяни, акар-
діони, скрипки, саксофо-
ни. Т. 098-005-63-79, 
093-302-86-54.
‡ КУПЛЮ: металобрухт, 
холодильники, газові печі, 
акумулятори своїм виво-

зом. Т. 068-501-03-24, 
066-247-20-71.
‡ КУПЛЮ: 
старі СРСР 
телевізори, 
плати, ра-
діодеталі, 
осцилогра-
фи, магні-
тофони, ві-
деомагніто-
фони, дитя-
чі пристав-
ки, блоки 
від рацій. Т. 
098-005-
63-79, 066-247-20-71.
‡ КУПЛЮ: статуетки, 
брошки, годинники, зуб-
ні коронки, портсигари, 
старий сервіз, роги оле-
ня, лося, сайгака, бив-
ні мамонта, бурштинові, 
коралові намиста, меда-
лі, значки, фотоапарати, 
самовар. Т. 068-501-03-
24, 093-302-86-54.

‡ КУПУЄМО  плати 
СРСР. Т. 068-503-12-34.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Вантажні

‡ ВАНТАЖНІ переве-
зення по місту “Мерседес-
Вито“. Швидко. Зручно. Т. 
098-097-89-83.

ВАНТАЖНІ перевезення 
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.
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