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ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ
- 7279 осіб отримали довідки ВПО, призначено допомогу 4764 особам. У селах
ТГ зареєстровано 492 ВПО. У Дмитрівці
- 203 переселенця, у Григоро-Бригадирівці - 43, Келеберді - 82, Кияшках - 52,
Кузьменках - 6, Мотриному - 2, Салівці 31, Солонцях - 7, Солошиному - 66. Переселенцям, які оселилися в селах територіальної громади, допомога надається
через очільників старостинських округів.
У селах раз на тиждень ведуться прийо-

іалог з місцевою адміністрацією
триває. Очільник міста Дмитро
Биков не залишив без належної
уваги та детального роз’яснення
низку запитань від містян. Відповіді на них читайте далі.

Д

Третій місяць держава протистоїть окупантам РФ. Війна кровопролитна й дуже важка. Маємо значні втрати: гинуть
військові, цивільне населення; загарбники руйнують українські міста, інфраструктурні об’єкти, що забезпечують
життєдіяльність громад. Ми поховали
вже 7 наших земляків, бійців ЗСУ, які загинули, захищаючи Батьківщину, свободу й незалежність українців. Є зниклі безвісти, поранені, ті, які перебувають у
полоні. Сьогодні, як ніколи, ми повинні
тримати стрій. Кожен на своєму місці повинен робити все від нього залежне задля перемоги України.
- Чи продовжується співпраця з
НЕФКО щодо поставок і монтажу в
центральній котельні міста твердопаливного котла потужністю 7 МВт і
технічного переоснащення об’єктів
водопостачання в Горішніх Плавнях?
- Незважаючи на воєнний стан в Україні,
співпраця з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) стосовно
впровадження біопаливного котла потужністю 7 МВт продовжується, що підтверджується тристороннім документом, підписаним мною та представниками НЕФКО,
КВП «Теплоенерго» м. Горішні Плавні». У
зв’язку із закриттям відповідних реєстрів
робота з отримання дозвільних документів
на будівництво ускладнилася, але не зупинилася.
Також за рахунок кредитних коштів
НЕФКО продовжується реалізація проєкту
з технічного переоснащення об’єктів водопостачання. Наразі підписано кредитний договір між міською радою та НЕФКО.
КП «ВУВКГ» Горішньоплавнівської міської
ради Кременчуцького району Полтавської області» (КП «ВУВКГ») призначено замовником на виконання робіт. Уже розроблено робочий проєкт і отримано позитивний експертний висновок. У липні
2021 р. було проведено тендерні процедури на платформі НЕФКО. 12.11.2021 р.
укладено контракт між КП «ВУВКГ» та переможцем тендеру ТОВ «ВКП «КОТЛОГАЗ»
м. Кременчук. У травні 2022 р. планується
поставка електрообладнання та шаф
управління електрообладнанням на склад
підприємства на суму 79,4 тис. євро. У
червні 2022 р. планується поставка насосного обладнання та запірної армату-

Шановні читачі! Ви можете поставити свої
запитання міській адміністрації, звернувшись до редакції «ТЕ». Відповіді на них ми
друкуватимемо на сторінках щотижневика.

ри. Після цього одразу розпочнуться
будівельно-монтажні роботи.
За рахунок реалізації цього проєкту
планується скорочення енергоспоживання КП «ВУВКГ» на 638,743 тис. кВт/рік;
скорочення витрат на експлуатацію системи водопостачання на 287 тис. грн/рік;
зменшення викидів СО2 в навколишнє природне середовище на 620,5 т/рік. За результатами впровадження проєкту буде
поліпшено стан навколишнього природного середовища регіону. Загальна вартість проєкту становить 572 тис. євро: 512
тис. євро - кредитні кошти, 60 тис. євро кошти міського бюджету. Кредит надано
на 8 років. Виплата відсотків за кредитом
складає 6 % річних. Безповоротні грантові
кошти складуть 100 тис. евро, із яких 93
тис. євро будуть спрямовані на погашення відсотків за кредитом. Отже, цей високотехнологічний інвестиційний проєкт є
надзвичайно корисним для нашого міста.
- Який резерв у Горішніх Плавнів
щодо прийому біженців? Яку кількість
ще здатна прийняти наша громада?
- Прихисток для ВПО ми почали надавати з перших днів війни, не відмовляючи
нікому. Для переселенців були підготовлені місця для проживання в гуртожитках
освітніх закладів міста, об’єктах комбінату.
Станом на 10 травня в місті зареєстровано
7279 осіб із числа біженців, із них 2040 дітей. Сьогодні всі наявні місця для проживання в місті зайняті. Чисельна кількість
ВПО проживають у місцях, які придатні
переважно для літнього перебування. Зараз ми шукаємо шляхи вирішення питання щодо переселення цих людей.
- Чи є механізм отримання допомоги тими ВПО, які знайшли прихисток
у селах нашої ОТГ?
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ми ВПО та складається перелік потреб.
Усе необхідне передається через Центр
надання гуманітарної допомоги, що розміщується в міській бібліотеці.
- Чи планують у нашому місті залучати переселенців до волонтерської
чи якої-небудь іншої суспільно корисної діяльності?
- Певна кількість переселенців, які оселилися в нашому місті, виявили бажання займатися волонтерською діяльністю, бути корисними й задіяними,
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стовувати МАФ у якості гойдалок. Представники міської влади наголошують: не
страшно, якщо знаряддями користуватимуться не за призначенням, аби діти
більше часу проводили на свіжому повітрі
та якомога активніше. Нагадаю, що майданчик із яскравими турніками поряд на
одному зі снарядів містить QR-код, за
яким можна отримати пояснення від
відомих зірок шоу-бізнесу, що і як краще
використовувати, щоб завжди бути в
гарній спортивній формі.

Для
спорту і руху
овий спортивний майданчик з’явився в Парку культури й відпочинку. Юні горішньоплавняни вже
встигли випробувати кожен із
тренажерів.

Н

З настанням такого довгоочікуваного
тепла в Парку культури й відпочинку яблуку ніде впасти - скрізь гуляють мами з
малюками у візочках, літні люди неквапливо щось обговорюють на лавках,
ліниво мружачись від променів сонця;
повітря сповнене не лише пахощів весняного квіту, а й дзвінких голосів рожевощоких дітей, що на кожному з тутешніх
майданчиків мають купу нагальних справ
- побігати, пострибати, покричати, полазити на турніках, щоб сповна насолодитися прогулянкою на свіжому повітрі.
Днями в парку поруч із майданчиком
працювати задля перемоги. Такі люди
працюють в Центрі надання гуманітарної допомоги, гуртожитках. Для всіх
охочих знайдеться робота.
- Чи є інформація щодо кількості
переселенців, які стали/не стали на
облік у військкоматі?

для занять спортом з’явився майданчик
із вуличними спортивними тренажерами. Перший заступник міського голови
Олександр Чуприна, який особисто проінспектував, чи користується популярністю обнова, розповів, що ці малі архітектурні форми (МАФ) донедавна розміщувалися в різних районах нашого міста:
- Свого часу ці тренажери вийшли з
ладу, тож ми їх демонтували, а працівники КП «Міськсвітло» відремонтували.
Вирішили встановити їх у парку - улюбленому місці відпочинку тутешніх дітей
та підлітків.
Новий яскраво-жовтий майданчик
справді доволі популярний, особливо серед дітей дошкільного віку. Щоправда,
більшість діток та їхніх мам не знають, як
правильно користуватися тренажерами,
- набагато веселіше й цікавіше викори- Сьогодні серед переселенців бачимо
значну кількість чоловіків. Відповідно до
норм чинного законодавства, всіх направляємо до військкомату для обов’язкової
реєстрації. Але особливої активності в
цьому питанні не спостерігаємо. За даними УСЗН, серед внутрішньо переміщених осіб 1031 чоловік призовного віку
(18-60 років). На облік у міському військкоматі взято 157 чоловіків із числа ВПО.
- Чи є взагалі перелік правил для
переселенців, які тимчасово перебувають у нашому місті?
- Ми раді допомогти всім, хто приїхав
до нашого міста в пошуках прихистку. Але
будь-яка особа, незалежно від того, є вона громадянином України, іноземцем або
особою без громадянства зі статусом чи
ні, повинна поважати права інших людей.
ВПО є громадянами України і зобов’язані
дотримуватися тих правил і обмежень,
які встановлені державою та органами
місцевого самоврядування. Горішньоплавнівською міською радою затверджені

Поки в країні триває війна, а місцева влада обмежена у використанні міського бюджету, комунальні підприємства власними силами продовжують утримувати лад
на території нашої громади. Олександр
Чуприна зізнався, що планів стосовно спорудження нових об’єктів насправді теж багато, однак нині слід вирішувати першочергові питання, що стосуються життєдіяльності міста - забезпечення жителів
комунальними послугами зокрема.
Наталка ВЕРЕМЧУК

Правила благоустрою міста. Дотримуватися цих правил - обов’язок усіх людей,
що проживають на території міста, і виключень із цих правил не має.
- Чи планують цього року заходи
щодо боротьби з амброзією?
- Зазвичай амброзія з’являється в тих
місцях, де було порушене трав’яне покриття. У місті ми застосовуємо три методи боротьби зі шкідливим бур’яном.
Це косіння ручним або механізованим
способом; обприскування гербіцидами
ділянок за межами міста й біопрепаратом «АлергоСтопАмброзія» ділянок на
території міста; засівання газонною травою. Роботи, спрямовані на боротьбу з
амброзією, будуть продовжені в цьому
році відповідно до розробленої Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Горішньоплавнівської ТГ.
Записала Ольга ТАРАНТІНА
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НОВИНИ УКРАЇНИ
а черговому засіданні виконавчого комітету присутні обговорили важливі питання, вирішити
які непросто в умовах воєнного
стану.

Н

Головне - врахувати мінуси
Упродовж опалювального сезону 20212022 рр.., який тривав 149 діб, ЖКП міста
спрацювали задовільно.
- Осінньо-зимовий період видався доволі теплим - майже на 2 °С тепліше, ніж
попередній, - наголосив директор ДЖКГ
Петро Василюк. - Це призвело до зменшення виробництва теплової енергії.
Кількість скарг із приводу опалення зменшилася, безліч питань вирішувалися в телефонному режимі та під час безпосередніх контактів зі споживачами.
Упродовж звітного періоду вироблено
на 14 % менше теплової енергії, як порівняти з попереднім опалювальним сезоном, населенням спожито ії на 9 % менше. Зменшення споживання теплоносія
в бюджетній сфері відбулося завдяки
впровадженню енергозберігаючих заходів
- облаштуванню двоконтурних теплообмінювачів на вводах до об’єктів.
Обговорили й важливість встановлення в житлових будинках індивідуальних теплових пунктів (ІТП), які дозволяють регулювати подачу теплоносія в залежності від
температури атмосферного повітря. Міська програма співфінансування з облаштування ІТП продовжує функціонувати, проте населення міста не надто поспішає нею
скористатися - упродовж 2021 р. до програми долучилися мешканці лише п’яти
багатоповерхівок (загалом у житлових будинках міста встановлено 20 ІТП). Власники житла в рамках програми сплачують
усього 30 % від вартості ІТП, решта покривається з міського бюджету.
Очільник ДЖКГ підсумував роботу кожного з КП міста. Так, КП «СпецЕко» займалося розчищенням та утриманням проїжджої частини вулиць міста; два снігопади й 12 днів ожеледиці - не проблема
для наявної на підприємстві спецтехніки.
КП «Теплоенерго» стабільно подавало
теплоносій на місто, не було й питань до
якості води, подачу якої забезпечувало
ВУВКГ. Вчасно ліквідовували аварійні
ситуації та вирішували питання КЖЕПи.
Підприємство «Рембудсервіс» задовільно обслуговувало бюджетну сферу міста.
- Восени було чимало питань, що стосувалися запуску опалювальних систем,
- пригадав міський голова Дмитро Биков. - Фахівці ДЖКГ та КЖРЕПу № 1 формально підійшли до їх вирішення, адже
в деяких житлових будинках системи
опалення були взагалі пусті, в якихось
неналежним чином було проведено гідравлічні випробування, як наслідок - сталася низка аварійних ситуацій. Сподіваюся, що таке цьогоріч не повторить-

ся. Вважаю, що працівники ДЖКГ більше
часу мають проводити не в кабінетах, а
безпосередньо в житлових будинках,
підвалах. Не полінуюсь - і сам виїздитиму
до таких будинків, щоб перевірити, як
відбувається підготовка житлового фонду до опалювального сезону. Звісно, є і
позитивні моменти в роботі КП, але не
потрібно забувати про недоліки з метою
їхнього недопущення надалі.
Невирішеними залишаються певні питання. Системи опалення, облаштовані
ще за радянських часів, здебільшого
розбалансовані через ремонти та встановлення у квартирах житлових будинків
значно більшої кількості секцій у радіаторах, ніж це передбачалося.
Через відсутність капітальних видатків
з боку держави планування капремонтів
житлового фонду та об’єктів благоустрою
не на часі. Не йдеться поки що й про капремонт покрівель тих будинків КЖРЕПу № 1,
де цієї весни через негоду вона просто
злетіла в повітря від сильних поривів
вітру; про ремонт міжпанельних швів та
капремонт електричних мереж. Пильна
увага приділяється утриманню об’єктів
благоустрою за рахунок тарифів та коштів, які на це виділяються. Що стосується
житлового фонду, вже розроблені регламентні роботи з ревізії засувної арматури й промивання внутрішньобудинкових систем опалення, які відбуваються
щороку. Це дає змогу поліпшувати режим теплопостачання й розподілу теплоносія всередині будинку. Потому проводяться гідравлічні випробування систем. Нині працівники КП «Теплоенерго»
прокладають трубопроводи гарячого
водопостачання й опалення до кількох
житлових будинків на вул. Молодіжній,
Конституції та просп. Героїв Дніпра. На
контролі у працівників «Теплоенерго»
залишається питання заготівлі палива
для котельні першого водопідйому. Пла-

нуються поточні ремонти покрівель та
капітальні ремонти сміттєкамер. Сподівається Петро Василюк і на вирішення
питання модернізації котельні у провулку
Енер-гетиків, 31 із переходом на тверде
паливо, що має відбуватися в рамках
співпраці з компанією НЕФКО. Заготівля
посипкового матеріалу - на контролі у
працівників КП «СпецЕко», також до настання осінньо-зимового періоду тут підготують навісне обладнання.

Спрацювали непогано
Бюджет по доходах за І квартал 2022 р.
виконано в сумі 329,7 млн грн, перевиконання майже на 42 %. Без урахування трансфертів виконання плану становить 147 %.
Основними джерелами податкових
надходжень є податок на доходи фізичних
осіб, питома вага якого складає 53,2 %
від доходів загального фонду, податок на
прибуток підприємств, рентна плата за
користування природним ресурсами,
внутрішні податки на товари та послуги,
місцеві податки й збори. Від податку на
доходи фізичних осіб до бюджету надійшло 127 млн грн, план перевиконано на
7 %. Як порівняти з відповідним періодом
минулого року, виконання цієї статті збільшилося майже на 20 млн грн. Найбільшими платниками податків є ПрАТ «ПГЗК»
та ТОВ «ЄГЗК», НВП «Фероліт».
Бюджет за видатками виконано в сумі
187,3 млн грн або на 74 % від планових
показників. Основними статтями видатків
є заробітна плата, придбання продуктів
харчування, оплата комунальних послуг
та енергоносіїв, дослідження й розробка окремих заходів для реалізації державних і регіональних програм, субсидії
та поточні трансферти підприємствам,
установам, організаціям, поточні трансферти органам державного управління.
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Місце для екстриму
новлений після ремонту, виконаного силами працівників КП «Міськсвітло»,
скейт-парк продовжує функціонувати. Й діти, й молодь залюбки проводять тут вільний час.

О

Фінансування головних розпорядників коштів проводилося відповідно
до помісячного розпису бюджету з урахуванням зареєстрованих фінансових
зобов’язань розпорядників коштів в органах державного казначейства. Першочергово проводилося фінансування витрат на заробітну плату працівників бюджетних установ, придбання медикаментів, оплату комунальних послуг.
- Очікували, що буде гірше, - зізнався
Дмитро Биков. - Гадаю, I квартал 2022 р.
пройшов доволі непогано. Свідомо надали низку пільг підприємцям, щоб зберегти робочі місця. Вдалося навіть подбати
й про невеличкий резерв, що дозволить
нам бути на плаву в гірші місяці, щоб забезпечити передусім захищені статті, а
як залишаться кошти, то й подбати про
розвиток, якщо «розморозять» роботу
державного казначейства - у зв’язку із
введенням воєнного стану капітальні видатки не здійснюються. Незавершеними
є ремонтні роботи в хірургічному відділенні міської ЛІЛ І рівня, що зараз визначена як воєнний госпіталь. Недоотримання в повному обсязі державної субвенції
на галузь освіти змушує замислитися про
зниження рівня заробітної плати освітянам у певних випадках.

На доопрацювання
Звіт про результати фінансово-господарської діяльності КП «СпецЕко» буде
заслухано ще раз - на наступному засіданні виконкому. Директор підприємства
Олексій Карацюба має доопрацювати його, адже щороку видатки на підприємство
з міського бюджету збільшуються, але
його сьогоденну економічну ситуацію навряд чи можна назвати сприятливою. Хоча є й певні досягнення за минулий рік успішне проведення ямкового ремонту,

Сидячи на лавці коло фонтану в Парку
культури й відпочинку, добре видно, як
раз по раз у повітря здіймаються дітлахи,
що катаються тут на роликах, скейтах чи
велосипедах, - це вони так розганяються, щоб на повній швидкості заїхати на
перешкоду, роблячи цікаві трюки, а потому ще швидше з’їжджають униз. Чудове місце для екстриму, особливо як запастися шоломом, наколінниками й налокітниками!
Працівники КП «Міськсвітло» відновили
покриття майданчика, щоб усі встановлені тут конструкції, які використовуються в якості перешкод, могли бути задіяні
під час розваг.

- Спостерігаємо, що після ремонту молодь і діти частіше користуються скейтпарком. Ремонтуємо всі майданчики в Парку культури й відпочинку, як тільки вони
цього потребують. Конструкції, які є любительськими, а не професійними, пошкоджують не стільки природні явища, скільки
самі користувачі. Деякі діти, наприклад,
мають масу до 100 кг, а це теж навантаження на конструкції, які не витримують і
рано чи пізно починають лопатися, - наголосив директор КП «Міськсвітло» Василь
Михайлик.
Нагадаю, що вхід до скейт-парку безкоштовний, обидві його хвіртки відкриті
весь час.

облаштування вулиць міста бордюрним
каменем, озеленення.

місць поховань двох старостинських округів. Пропозиції щодо вирішення проблемних питань наступні: реконструкція міського кладовища, придбання споруди для
ефективного функціонування приміщення
столу замовлень, ремонт фасаду й огорожі адмінбудівлі на вул. Космонавтів, 2.
Обговорили й питання нестачі пального, з яким уже стикнулися містяни. Це
вплинуло й на зменшення періодичних
покосів трави на території бюджетних
організацій, в тому числі й кладовищ.
Потребує вирішення й питання недостатнього обсягу території під поховання
- в середньому щороку для цих цілей відводиться майже гектар землі. Ще майже два гектари є в наявності, їх має вистачити на наступні два роки. Міський голова вважає цікавою ідею облаштування
крематорію, проте державної програми
для його створення немає, як і підприємців, готових утілити цю ідею.

«Вічність» прибуткова
Про це свідчить звіт про результати
фінансово-господарської діяльності підприємства. Директор КП «Спеціалізоване
підприємство ритуальних та похоронних
послуг «Вічність» Валерій Івлєв розповів,
що 2021 р. було поховано 887 осіб, четверо з яких мають особливі заслуги перед Батьківщиною - учасники бойових
дій та інваліди війни, військовослужбовці,
які загинули під час виконання службових обов’язків. Тривали роботи з утримання кладовищ - санітарне очищення,
вивіз сміття, покіс трави, роботи з поточного ремонту огорож тощо.
Відповідно до стратегічних напрямів
діяльності підприємства, здійснено наступні заходи: придбано трактор «Беларусь» та навіс для нього, легковий автомобіль Renault, проведена інвентаризація
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Суспільство
Конкурсний комітет
виконавчого комітету
Горішньоплавнівської
міської ради
Кременчуцького району
Полтавської області
проводить конкурс
з визначення перевізників
на сезонних міських
автобусних маршрутах
до садових товариств:

На користь
каштанам
та місту

С

ьомий рік поспіль у нашому місті посилено працюють над захистом зеленого фонду Горішніх Плавнів. Чотири-п’ять разів на рік рослини обприскують біопрепаратами, що знищують шкідників. Днями розпочато
черговий етап такої роботи.

Починаючи з 4 травня, з раннього ранку на каштанових алеях Горішніх Плавнів
працюють фахівці з озеленення.
- У місті стартувала чергова планова
обробка каштанів від шкідників, яку ми
розпочали впроваджувати у 2015 році, пояснює майстер дільниці озеленення
КП «СпецЕко» Оксана Нанівська. - На
проведення цих робіть відведено десять
діб, і сподіваємося, що цього часу вистачить, щоб обробити близько 1500 дерев, що ростуть на вул. Добровольського, Миру, Молодіжній, біля Палацу культури і творчості та в парку «Ювілейний»
на вул. Конституції. Усе залежатиме від
погодних умов та кількості задіяних працівників. Раніше такі роботи проводили
3-4 працівники, але зараз, через велику
зайнятість персоналу та технічного оснащення, обприскуванням займаються
дві людини.
Спеціалісти використовують біопрепарати «Актофіт» та «Каштан-Екстра»,
що дуже добре себе показали у знищенні
каштанової молі. Обидва розчини, за
твердженням спеціалістів, є безпечними для людей та інших комах, зокрема
бджіл, що дуже важливо, бо озеленювачі
завжди на це звертають увагу при виборі
інсектицидів.
- Ми працюємо виключно з біологічними препаратами. Щодо їхньої ефективності, то містяни вже можуть її оцінити
на власні очі. Раніше наслідки зараження дерев виявлялися ближче до осені хворе листя каштанів не жовтіло яскравим кольором, а ставало наче побитим
іржею. Тепер же маємо досить непоганий результат, який варто підтримувати
- дерева зміцніли, мають стійкіший іму-

нітет, краще розвиваються та менше піддаються ураженню такими шкідниками,
як каштанова міль. Доросла особина цього шкідника сама не шкодить листям, як
деякі інші комахи, а ось її личинки, які міль
відкладає в середину листя, харчуються
саме його соком та м’якоттю. Такі комахи-шкідники мають щільний хітиновий покрив, тому вплинути на них можна тільки
через ротовий апарат. Тож знешкодити їх
можна саме на тій стадії, коли личинка
починає висмоктувати сік із листя. Для
цього ми і обприскуємо рослини.
Оскільки вже протягом кількох років
була змога пересвідчитися в ефективності такої роботи і саме ці препарати
себе чудово зарекомендували, то озеленювачі почали ними обробляти й інші
міські рослини: троянди та самшити.
Як акцентує Оксана Нанівська, обробка проводиться біологічним препаратом,
який нешкідливий для людини. До того
ж, щоб не хвилювати містян, обприскування в жилому секторі проводиться якомога раніше - із 6 до 8 години ранку, коли на вулицях небагато перехожих. На
ділянках, віддалених від житлових будинків, фахівці можуть працювати й дещо
пізніше, адже треба встигнути за відведений час обробити досить велику кількість рослин.
Зверніть увагу - апарат для обприскування працює досить гучно, тож закликаємо містян не хвилюватися через специфічний шум. За планом, за кілька днів
робота з обприскування має бути завершена.
Софія ПАЛЯНИЦЯ

№ 27 «Технікум» «Сади «Шведівка»
через «Молодіжну моду»,
довжина в обох напрямках - 24 км,
17-25 пасажирів, два дні на тиждень,
два оборотних рейси, в режимі
маршрутного таксі, сезонний.
№ 155 «Південний» «Сади «Урожай»,
довжина в обох напрямках - 14,8 км,
65-95 пасажирів І-го класу, щоденно,
три оборотних рейси, в режимі
маршрутного таксі, сезонний.
Конкурсні умови: мінімальна кількість автобусів на маршруті - одна одиниця. Обов’язкова наявність резерву
автобусів. Сертифіковані автобуси. Вік
автобуса не повинен перевищувати
30 (тридцяти) років. Стандарт не нижче
Євро-2. Автобуси пристосовані для
перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Обов’язкова наявність системи GPS-моніторингу. Надання організатору доступу до системи
GPS-моніторингу. Наявність особистої
або орендованої виробничої бази.
Здійснення контролю транспортних
засобів та медичного огляду водіїв
перед виїздом на маршрут; охорона
транспортних засобів; наявність сертифіката відповідності транспортних
засобів.
Для отримання інформації про об’єкти й умов конкурсу, бланків та подання документів для участі в конкурсі
просимо звертатися з письмовою заявою та анкетою до департаменту ЖКГ
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області щоденно з 08.00 до 17.00
(перерва з 12.00 до 13.00), крім
вихідних і святкових днів, за адресою:
вул. Миру, 24, каб. 106,
тел. (05348) 44468.
Кінцевий строк прийняття документів
для участі в конкурсі - 27.05.2022 р.
включно. Засідання конкурсного комітету відбудеться 14.06.2022 р. о
10.00 за адресою: вул. Миру, 24,
кімната 100-2.
Розмір плати за участь у конкурсі становить 10 (десять) неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян на дату
подання заяви про участь у конкурсі.
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КАРТИНКИ З МЕНТАЛІТЕТУ

Довіряй і не перевіряй?

Ті, що ревуть на дорогах

Вільні руки
Колись відчула особисто, що значить
бути безробітною. Навіть не чіпатиму питання матеріального забезпечення (чито - його суттєвого скорочення). Місяць
удома - це вже було нестерпно морально. Придумувалися якісь заняття, проводилися генеральні прибирання, перешивалися речі для маленької дитини… Займала час, як тільки могла. Але! Відчуття
незайнятості, непотрібності і відсутності
самореалізації тиснуло все сильніше.
Нині замислююся над тим, що ж мають
відчувати ті, хто змушений був полишити
свої домівки й перебуває зараз в нашому
місті без роботи. Їм дійсно можна лише
поспівчувати. Тим, хто дійсно шукає собі
роботу, але не може працевлаштуватися.
У багатьох, кого місто забезпечило
принаймні житлом, є вільний час. Перший період, щоб оговтатися й відпочити,
минув. Здавалося б, шукатимуть можливість зайняти руки і переключити мізки.
«Дуже потрібні люди для плетіння маскувальних сіток у Палаці культури. Чекаємо
всіх небайдужих щодня з 9.00». Таке звернення періодично викладають організатори нашого «загону павучків». Чому б не
стати корисним, замість відсиджуватися?..

Минулий тиждень відзначився декількома тривалими вечірніми повітряними
тривогами для більшості областей України. Горішньоплавняни також у напруженості слідкували за новинами в цей час:
приліт у Дніпрі, вибухи в Харкові, Рівному,
Ковелі, Черкасах, Броварському районі,
Миколаєві…
Багато хто при цьому залишається
вдома, проте дослухається до кожного
гучного звуку за вікном. А там - весна і
непогані дороги. А ще - любителі поганяти на мотоциклах, рев та гуркіт від яких
мимохіть прискорює серцебиття, викликаючи хвилювання та острах. Звук крилатої ракети, що пролітає над містом, ми
вже знаємо. А от те, що гучніше, - раптом летить саме сюди?..
Нещодавно з’явилася інформація, що
на Полтавщині планують тимчасово заборонити рух спортивного авто- і мототранспорту. Патрульна поліція області
розробляє алгоритм дії щодо цього. «Будемо виносити це питання на Раду оборони області, будемо колегіально приймати рішення. Я думаю, що можемо обмежити використання цих транспортних
засобів», - повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. На його переконання, багатьох людей, особливо вимушених переселенців, які приїхали з
гарячих точок, голосні звуки можуть
травмувати.

Трохи про Укрзалізницю
~ Станом на 5 травня 2022 року за час великої війни пасажирськими поїздами Укрзалізниці було евакуйовано 102 500 тварин.
Найбільш частими пасажирами евакуаційних рейсів продовжують
бути собаки та коти. Зокрема, залізничникам добре відомий випадок евакуації маріупольської родини з 5 дітьми та 9 собаками на
початку березня.
~ Серед перевезених у вагонах тварин відзначаємо домашніх
лисиць та свинок, ігуан, удавів, єнотів, ласиць (вони ж ласки), тхорів
та нірок, каченят, равликів, черепашок та акваріумних рибок на
будь-який смак.

Пролунав дверний дзвінок. Пішла відчиняти. На порозі - незнайома жіночка.
- Вам кого?
- Я з міськгазу - перевірити показники лічильника.
Думаю, вперше її бачу. Часи неспокійні. Шахраї активізувалися.
- А посвідчення у Вас є?
- Так, звичайно. Зараз тільки дістану.
Діставала нешвидко. Посвідчення явно не малося під рукою. Але воно було все гаразд.

- Що ж Ви його так далеко тримаєте?
Поклали б, може, в кишеню - так було б
зручніше діставати?
- Узагалі-то за два тижні Ви перша, хто
спитав мене про посвідчення…
І що тут скажеш? Наші люди не змінюються. Зате я чітко уявила картину, коли
потім, після того, як до когось такого
довірливого проникли в квартиру, видурили гроші абощо, такі мешканці помчать писати заяви в поліцію: мовляв, куди ви, правоохоронці, дивитеся, тут он
шахраїв розвелося!..
Ксенія КОВАЛЬЧУК
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Навчання
без кордонів

У місті розпочалися безкоштовні курси
з німецької мови для українців, до першого заняття долучилися близько 20 осіб.
Нам допомагають волонтери і місцеві
мешканці, привозять одяг та канцтовари.
Зазвичай мама їх пригощає блюдами
української кухні, а ще ми вчимо їх розмовляти нашою мовою. Вони мають успіх.
Ми обов’язково будемо повертатися
додому. І хоча заняття онлайн у рідній
школі я пропускаю, але намагаюся виконувати всі домашні завдання, тести та
контрольні роботи. Це доволі складно і
займає багато часу, але ми все одно повернемося додому, і навчатися я буду у
своїй країні, у своїй школі, зі своїми вчителями та однокласниками, адже немає
країни, кращої за Україну, і міста, кращого за Горішні Плавні.

е, що пересічні українці не були готові до війни, зрозуміло. До цього не
можна бути готовим від слова «зовсім». Багато хто був вимушений
поїхати за кордон і розпочати інше життя, й серед них багато дітей та
підлітків. Вони сумують за домівкою, рідними та друзями, а ще щодня
приходять до нових шкіл і вчаться розуміти вчителів та однокласників
мовами, які раніше не вивчали. Саме такі діти та їхні батьки поділилися
своїми враженнями з «ТЕ».

Т

тів значно менше, ніж в українській школі.
Це математика, фізика, англійська та німецька мови, малювання, праця, релігія,
фізкультура, біологія та інформатика. У
своїй школі я зазвичай брав участь в олімпіадах із фізики, хімії, інформатики і отримував значні результати. В Австрії спілкувався з учителями, і вони оцінили мій
рівень знань як значно вищий, ніж у моїх
австрійських однолітків. Шкільна програма нескладна. Те, що в Україні ми вивчали у 5-6 класі, тут вивчають у 7-му. Однокласники прийняли мене добре, але мовний бар’єр, звісно, присутній, спілкуюся
за допомогою гугл-перекладача. Пригощаємо один одного солодощами.
У Горішніх Плавнях я займався греблею, і взагалі там був великий вибір спортивних секцій, а у Гратвайні, на жаль, для
хлопчиків - тільки футбол.
АРТЕМ. АВСТРІЯ
- Ми з мамою виїхали до Австрії, мешкаємо зараз у Гратвайні, шо недалеко від
міста Грац. У Горішніх Плавнях навчався в
7 класі ЗОШ № 1. Система освіти дещо
відрізняється від української й поділяється
на молодшу, де навчаються діти 6-10 років,
середню школу - для дітей 10-14 років і
старшу - для учнів 14-18 років. І зараз я
навчаюся у 3 класі середньої школи, на
кшталт української - це 7 клас. У класах 2025 дітей, навчання проходить виключно
німецькою мовою, я вчусь за допомогою
гугл-перекладача. Уроки розпочинаються о 7.30 і закінчуються о 13.30, тривалість
кожного - 50 хвилин, перерви по 5 хвилин
і дві великі - по 15 хвилин. Узагалі в школі
українців небагато, у класі я один. Предме-

ДМИТРО. ПОЛЬЩА
- Зараз ми живемо в Польщі, м. Забжеж. У Горішніх Плавнях я навчався в
1-му класі ЗОШ № 6. Я і зараз продовжую дистанційно виконувати завдання з
української мови, але й почав навчатися у 1-му класі польської школи. Зазвичай у нас 4-5 уроків. Це інформатика, математика, письмо, читання та релігія.
Навчання ведеться польською, у класі
15 учнів, і я єдиний українець.
- Адаптація до нових умов пройшла
спокійно та з цікавістю, - розповідає Анна, мати Діми. - Та й учителі кажуть, що
син добре розуміє те, що від нього вимагають. А взагалі країна дуже релігійна,
і дітей залучають до вивчення історії
релігії змалечку. Нас зустріли дуже дружелюбно. І дорослі, і діти намагаються
допомогти, зустрічають біля дверей, допомагають складати речі, пригощають
смаколиками. А ще дуже цікаво спостерігати за стосунками між учителями та
дітьми. Тут кожна дитина може дати п’ять
і вчителю, й директору, може обійняти
та пожартувати. І це не є дивним, вони
так звикли, це своєрідна свобода спілкування без обмежень. Нова школа
подобається, але ми все одно не вдома, не в нашій рідній Україні.

Суспільство

ІВАН. ФІНЛЯНДІЯ
- Удома Ваня навчався у 2 класі, - розповідає його мати Світлана. - Зараз ми
у Фінляндії, м. Ювяскюля, і діти-українці
будь-якого віку (і старші, і молодші за
Івана) спершу навчаються в адаптаційному класі. Сьогодні в ньому 9 учнів, з
ними працюють учителька та її помічниця. Навчання в такому класі триває рік.
Протягом цього часу дітей долучають до
звичайних уроків. Починаючи з малювання, музики, фізкультури, тобто тих
предметів, де не потрібно добре знати
фінську. Навчання ведеться фінською,
але на уроках присутня помічниця, яка
знає російську. Наразі шукають таку, що

знає і фінську, й українську, але це складно. Груп продовженого дня немає. Дитина у школі з 9.00 до 14.15. У середу в
них щось на кшталт додаткового уроку,
де вони виконують домашні завдання, а
по п’ятницях скорочений день - до 13.15.
Вважають, що за рік навчання в адаптаційному класі дитина вже на достатньому рівні знання мови, і її переводять до
класу за віком у звичайну фінську школу. Черга до адаптаційного класу у школі,
що неподалік нашого помешкання, велика, наразі це більше 80 дітей. Тому ми
відвідуємо заклад, що розташований дещо далі, тож витрачаємо певний час на
дорогу. Сама адаптація пройшла дуже
добре. У перший же день дитині видали
проїзний, зошити та підручники, квиток
до бібліотек. Наповнення бібліотек на ду-

же високому рівні, там навіть є відеоігри.
Усе це безкоштовно. Під час перерви
діти гуляють на подвір’ї, тут не прийнято на дітей навіть підвищувати голос. Усе
спокійно та доброзичливо.
- Мені подобається все, - ділиться враженнями Ваня. - Найбільше - це цікаве
навчання. Їжа теж смачна, я можу обрати саме те, що хочу. Наприклад, якщо не
їм м’ясо, то є щось вегетаріанське. І взагалі якщо я не хочу їсти, то мене ніхто не
примушує. Не подобається те, що не
можна користуватися мобільними телефонами. Можна лише зателефонувати,
якщо дійсно треба, але гратися не можна. І це питання я маю обговорювати з
учителем, такі правила школи. І вони для
всіх однакові, виключень ні для кого
немає.
- Місцеві сприймають українців нормально, але є певний мовний бар’єр, додає Світлана. - Існують групи, в яких
збирають допомогу українцям. Це дуже
привітні люди. Щодо булінгу в школах,
то він тут неможливий. Усі діти однакові.
ІВАН, ВСЕВОЛОД, ТАРАС. ФІНЛЯНДІЯ
- У мене троє синів, разом із ними й виїхали до Фінляндії, у м. Валкіакоскі. Всеволоду 11 років, Тарасу - 9, навчалися у
5-му та 3-му класах відповідно, - ділиться
враженнями Роксолана. - У Фінляндії навчаються в одному адаптаційному класі.
Разом із ними ще 8 українців і одна дівчинка з Литви. Вчителька не володіє ні
українською, ні російською. Але не дарма
освіта у Фінляндії вважається найкращою,
я бачу цьому підтвердження. Адже в ігровій
формі діти легко опановують предмети
навіть дуже складною фінською мовою.
Старшому сину Івану 16 років. І в Україні
він навчався в 11 класі. Зараз їздить до
сусіднього міста, де саме для дітей 20042005 років народження організовано курси інтенсивного вивчення фінської мови.
Теж дуже задоволений системою навчання, матеріал опановується легко. До речі,
проїзд безкоштовний, а ще всім українцям видали велосипеди. Маємо можливість безкоштовно відвідувати басейн
та тренажерний зал.
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Місцеві дуже позитивно налаштовані
до українців, щиро піклуються про нас.
Для дорослих також організували курси
фінської мови. Єдине, чого не вистачає,
так це рідної домівки, та й до такого клімату ми не звикли - тут значно холодніше, ніж в Україні.

На міграційну хвилю українців Європейський Союз відреагував досить швидко.
Закон про тимчасовий захист, який ухвалили менш ніж за два тижні після нападу
росії на Україну, гарантував українським
біженцям, зокрема, й право на освіту.
Європейські країни пообіцяли інтегрувати
українських дітей у шкільне навчання протягом трьох місяців із моменту їхнього
приїзду. Утім, це непроста задача для системи освіти. Станом на 6 травня 2022 року тільки в системі освіти Польщі зареєстровано 200 тис. дітей, які є громадянами
України, і 540 тис. дітей, які продовжують
дистанційне навчання в українських школах. Світ без кордонів - мрія багатьох, і
саме таким він ставав протягом останніх
років. А зараз впали й останні кордони шкода, що такою ціною...
Ольга ТАРАНТІНА
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Cпорт

Присвячується Україні
ійна змусила багатьох виїхати за кордон. Та не можуть
українці, а особливо спортсмени, сидіти без діла. Активний
спосіб життя, тренування і змагання - за таким принципом
будується їхнє перебування в інших країнах. І кожний
здобуток, кожна перемога присвячується Україні.

В

Вихованка відділення дзюдо дитячоюнацької спортивної школи № 1 Соф’я
Горяшина нині мешкає і продовжує тренуватися в Німеччині. Упродовж 7-8 травня в Мюнхені вона взяла участь у національному відкритому турнірі DJB на TSV
Munich-GroЯhadern серед спортсменів
U16 (2007, 2008 і 2009 років народження),
де змогла вибороти бронзову нагороду.
«Телеекспрес» зв’язався з юною горішньоплавнівською спортсменкою, щоб
поцікавитися, як це в нинішніх умовах
представляти рідне місто, рідну країну
на міжнародному татамі.
- Виступати на змаганнях у Німеччині
було доволі складно, оскільки все там
нове для мене: і зал, і тренери, і правила
тощо, - ділиться враженнями Соф’я Горяшина. - Але до всього потрібно звикати
і рухатися далі. Змагання відбувалися між
німецькими залами боротьби, та дозволялися й виступи представників інших
країн. Я представляла клуб Bayer Judo 04,
хоча всю базу, звісно, отримала впродовж
років тренувань в Україні. У моїй категорії
було 18 спортсменок. У кожної з них досить хороший рівень підготовки, тож
конкуренція була високою. Я провела
шість поєдинків на татамі. Першу зустріч
виграла, другу - програла і наступні чотири - знову виграла.

Дивлячись на фото нагородження Соф’ї, я відзначила, що інші призери поруч із
нею на п’єдесталі пошани усі з поясами вищого рівня.
- Так, перед змаганнями
мені сказали не дивитися на
пояси, а просто боротися, говорить Соф’я. - Майже всі
мали ранг вище мого, але
це не завадило мені виходити й перемагати. Незадовго до змагань до Німеччини
приїхав мій тато (і тренер дівчини Ігор
Горяшин - прим. ред.). Через карантинні
обмеження безпосередньо на турнір він
не зміг потрапити, але дуже добре, що

Дружній волейбол

знову гра у волейбол, яка об’єднала учнівську
та вчительську родину спеціалізованої
загальноосвітньої школи № 5.

І

Уже не вперше в закладі проходять такі
товариські зустрічі, що йдуть на користь
усім учасникам. Але ще ніколи раніше
організатори не мали досвіду проведення шкільних спортивних змагань під час
воєнного стану. Та в останні дні квітня такий захід відбувся. З ініціативи шкільного

волонтерського об’єднання «АКОРД» на
полі зібралися фізично активні представники 8-11 класів та вчительської спільноти СЗОШ № 5. Змагання цього разу
присвятили Дню охорони праці. Тож на
початку вшанували хвилиною мовчання
й тих, хто загинув на виробництві, й тих,

тренування перед стартом зі мною провів.
Мене це дуже мотивувало.
Порівнюючи тренувальний процес в
Україні й Німеччині, дівчина відзначає,
що вдома він більш жорсткий:
- Але я дуже-дуже сумую за своїм
рідним залом боротьби в технікумі
ДЮСШ № 1! Це моя головна мотивація.
Я неймовірно рада, що раніше тренувалася там. А моя бронза турніру в Мюнхені
- це призове місце для нашої України.
Це мала частка того, що я можу зробити
нині. Та я буду прославляти свою країну
й надалі, адже ми сильні! Після останньої
зустрічі на татамі я не просто так показала пальці в небо - я присвятила цю
перемогу ЗСУ, які боронять мою батьківщину. Ще хотіла взяти прапор України
на церемонію нагородження і в ньому
зійти на п’єдестал, але, на жаль, так
швидко там його не знайшли…
хто пішов із життя внаслідок збройної
агресії російської федерації проти України, поліг на полі бою. Адже саме завдяки нашим захисникам діти на територіях, куди не дійшли активні воєнні дії,
можуть продовжувати і навчатися, і займатися спортом.
В азартному протистоянні з волейбольним м’ячем зійшлися 6 команд, із яких
5 складалися з учнів і одна - з учителів. Та
боротьба йшла не стільки за перемогу на
полі, скільки заради загальної Перемоги
й повернення повноцінного мирного життя. А от добре розім’ятися вийшло всім,
хто засидівся вдома. І позитивних емоцій
набралися всі учасники.
Як зазначили організатори, захід став
не тільки спортивним, а ще й благодійним. Кожен учасник або вболівальник
мав можливість принести цукор, із якого виготовляються льодяники і щотижня
відправляються на передову; а також малюнки й обереги для наших захисників.
Сторінку підготувала
Ксенія КОВАЛЬЧУК

