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Суспільство

Історія про вибір,
сміливість і перемогу

країнський гурт Kalush Orchestra
здобув перемогу на пісенному
конкурсі «Євробачення-2022»,
який цього року проводився в
італійському Турині. Українці набрали 631 бал: 192 - від журі та
439 - від глядачів.

У

Це не просто перемога на пісенному
конкурсі - це історія про незламність,
адже саме незгода гурту Kalush Orchestra
з рішенням журі під час національного
відбору надала їм шанс представляти
Україну на «Євробаченні-2022». Вони не
здалися, не прийняли невідворотне, а
відстояли своє право бути першими.
Це історія про силу громадської думки, про підтримку, підтримку України
всією Європою.
За результатами голосування професіонального журі український гурт перебував
на четвертому місці, однак все визначила
підтримка глядачів - понад 400 балів Україна отримала за результатами глядацького голосування. І саме така громадська позиція європейців змушує
європейські уряди надавати допомогу
Україні, незважаючи на політичні та економічні ризики.
Це історія про вибір, адже навіть під
час війни «Євробачення» важливе, бо саме нашу культуру хоче знищити рф не
тільки протягом останніх трьох місяців,
а впродовж століть. І кожен на цій війні

має робити те, що може, адже в кожного свій рубіж оборони: у військових,
медиків. волонтерів, робітників тилу. І
ніхто з нас не кращий і не гірший.
Це історія про сміливість. Попри ризик
дискваліфікації, фронтмен гурту Олег Псюк
закликав світ врятувати Маріуполь, врятувати «Азовсталь». І це означає, що світ
творять сміливі. До речі, аудиторія конкурсу складає не менше 200 млн глядачів.
І саме тому цей заклик є надважливим.

Це історія про любов. Любов до дітей, рідних, друзів,
своєї церкви, свого дому та
своєї землі. До життя, адже
кожен із нас дуже сильно хоче жити. І тисячі тих, хто загинув за нас під Києвом, Охтиркою, Харковом, Черніговом, Маріуполем, теж хотіли жити. Тож
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води...
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Особливо в годину негоди, адже саме в такий час видно справжні цінності і насамперед цінність нас самих.

~ За 20 років, протягом яких
Україна бере участь у конкурсі, наші
артисти представили 17 пісень.
~ Із 17-ти виступів ми тричі перемогли, двічі посідали друге місце,
по одному разу займали 3, 4, 5, 6,
7 місця. Загалом 11 разів були в
першій десятці.
~ Україна жодного разу не провалювала півфінальний відбір і щоразу виступала у фіналі найбільшого
музичного фестивалю планети.
~ Найвищий результат ми отримали у 2022 році - 631 бал!
~ Вєрка Сердючка - феномен українського «Євробачення», бо посівши у 2007 році друге місце в конкурсі, обійшла за популярністю переможицю! Більшість людей взагалі
впевнені, що Сердючка тоді перемогла, адже її знають усі, а хто там
зайняв перше місце - пам’ятають
одиниці.
~ Цікаво, що перемагати в «Євробаченні» від України вдається тільки
патріотичним, відверто проукраїнським артистам (Руслана, Джамала, Калуш).

Це історія про цінність, адже невелика
країна в центрі Європи протягом 85 діб
є лакмусом всього світу на здатність захищати свої цінності.
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Поки що без гроту і водоспадів
кою землі), адже саме такі саджанці краще приживаються в міському середовищі; 6 декоративних плакучих шовковиць - це декоративна форма тутового
дерева, особливістю якої є довгі гілки,
схилені до землі. Також було висаджено
такі популярні декоративні рослини, як
горобина, глід та калина.

о 24 лютого кожен із нас мав плани на майбутнє. Чимало їх було й у місцевої влади. І незважаючи на певні обмеження щодо закупівлі товарів,
робіт та послуг під час воєнного стану, які не дозволяють виконати низку
запланованих раніше робіт, одна з ідей все ж утілюється в життя.

Д

- План благоустрою території біля паркового озера було розроблено 2 роки
тому, і значний обсяг робіт було виконано ще торік, - зазначив міський голова
Дмитро Биков. - Небезпечні провали,
обриви й так звані козирки, що утворилися від підмивання ґрунту водою, пішли
в небуття, пологі береги закріпили георешітками, мулярі виклали доріжки тротуарною плиткою. Сьогодні вже виконані
роботи з берегоукріплення шпунтом задля запобігання розмивання і зсувів уздовж берегової лінії, побудовано сходи
і плавний спуск із поручнями для людей
з інвалідністю. Днями встановили лави
для відпочинку. Хочу також наголосити,

що живлення озера дніпровою водою
продовжується, її подача проводиться
контрольовано - до оптимального рівня,
який визначили екологи. Цьогоріч було
заплановано облаштування гроту, майданчика з каскадом водоспадів, але
війна завадила нашим планам. Але все
одно ми тішимо себе надією, що із часом усі свої плани і мрії здійснимо.
- Продовжуються роботи з озеленення території біля паркового озера, - зазначив перший заступник міського голови Олександр Чуприна. - Днями силами працівників КП «СпецЕко» було
висаджено молоді дерева, а саме: 25 лип
із закритою кореневою системою (груд-

Без палива
гідно з розпорядженням начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна,
в Горішніх Плавнях із 13 травня й
до відміни особливого розпорядження діятимуть обмеження
на продаж пального. Про це повідомив міський голова Дмитро
Биков.

З

Унаслідок дій збройних сил агресора
перебиті ланцюги постачання пального,
знищено частину паливної інфраструктури
України. Зокрема, неодноразово було завдано ракетного удару по Кременчуцькому НПЗ - 2 та 24 квітня, 12 травня. Після
руйнування 24 квітня цей нафтопереробний завод зруйнований та не працює. Це

й спричинило дефіцит пального на АЗС
України.
За словами очільника міста, продаж
пального буде обмежено, заправлятимуть тільки автівки, які забезпечують роботу критичної інфраструктури міста (це
швидкі допомоги, техніка комунальних
підприємств, яка забезпечує життєдіяльність міста, тощо). Це стосується не
тільки Горішніх Плавнів, а й усієї Полтав-

У цей важкий для країни час більшість
розплідників на території України, де
раніше ми мали змогу закуповувати
саджанці, або не працюють, або залишаються на окупованих територіях, з
якими відсутня логістика. Тому хочу звернутися з проханням до мешканців міста,
особливо до володарів собак, берегти й
із розумінням ставитися як до роботи
кожного працівника підприємства, так і
до зелених насаджень.
ської області. Це тимчасові заходи, поки вирішується питання про налагодження логістичних маршрутів доставки пального в Україну. Власників приватного автотранспорту просять із розумінням
поставитися до ситуації.
P. S. Дефіцит пального спостерігається
наразі по всій Україні. І на цю ситуацію кожен відреагував по-своєму. Машин на вулицях міста поменшало, велосипедистів
та пішоходів - побільшало. Але майже відразу показалися ті, для кого війна - шанс
заробити. У соціальних мережах на оголошення щодо придбання пального з'явилися пропозиції продажу - 100 грн/літр. І
якщо розраховувати на допомогу контролюючих органів щодо таких «підприємців»
не доводиться, можливо, їх треба ігнорувати. Як вважаєте, горішньоплавняни?
Сторінки підготувала
Ольга ТАРАНТІНА
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ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ
а черговому засіданні депутати
Горішньоплавнівської міської ради доволі оперативно вирішили
низку нагальних для всієї громади питань. Присутні традиційно
потішили одностайністю в прийнятті рішень.

Н

Про головне
На початку сесії присутні хвилиною
мовчання вшанували пам’ять героїв, які
віддали свої життя в боротьбі за цілісність нашої держави, - Анатолія Назарова, Дениса Свиридова, Євгенія Семенова, Івана Білецького, Олексія Брідні, Ярослава Тарана, Віктора Дичука.
Потому ж міський голова Дмитро Биков поінформував присутніх про ситуацію,
що склалася з виплатою коштів за захищеними статтями з управління Державної
казначейської служби:

Сергій Марченко поінформував ЗМІ, що
економічне становище в Україні зараз дуже складне. Країна отримала гранти на
4,5 млрд доларів, але дефіцит у бюджеті
складає 15 млрд доларів. Сподіваюся, що
ця ситуація в найкоротші терміни вирівняється. Але ми не повинні забувати, що
в країні воєнний стан, наша держава в кривавих боях бореться з агресором.

Послуг побільшало

- Із 6 травня й дотепер управління Державної казначейської служби України в
Горішніх Плавнях провело із затримками
платежі тільки по заробітній платі працівникам бюджетних установ. Решта платежів не проводяться взагалі. Одним із
нагальних питань є затримка заробітної
плати працівникам комунальних установ,
стратегічно важливих підприємств КНП
«ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні», КНП «Центр
ПМСД м. Горішні Плавні», а також усіх комунальних підприємств міста, що забезпечують життєдіяльність громади. Не проводиться оплата комунальних послуг
(електропостачання, теплопостачання,
газопостачання); оплата продуктів харчування в дитячих садочках і оплата продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб (яких зареєстровано більше
7 тис.); інші виплати населенню. Управління Державної казначейської служби України в Горішніх Плавнях є відокремленим
державним фінансовим органом виконавчої влади й не підпорядковується органам місцевого самоврядування. Однак
проведення видатків для забезпечення
діяльності критичної інфраструктури,
енергозабезпечення, придбання паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування та лікарських засобів є важливим
питанням для забезпечення життєдіяльності громад. Міністр фінансів України

Депутати Горішньоплавнівської міської
ради затвердили додатковий перелік послуг, що надаються через ЦНАП. Зокрема, йдеться про надання компенсації витрат на тимчасове розміщення внутрішньо
переміщених осіб (ВПО), які проживають
у Горішніх Плавнях на період воєнного
стану й отримали відповідну посвідку.
Власники житла, котрі розмістили в себе
ВПО, мають право звернутися до ЦНАПу
й подати документи на право користування житлом, згоду решти власників на
розміщення ВПО й документи ВПО, які
нині в них проживають. Із 1 по 5 число наступного місяця за тим, у якому ВПО проживали в горішньоплавнян, власник квартири має подати заяву на відшкодування
і вказати кількість днів, упродовж яких
переселенці фактично проживали в нього. Вищезгадані документи розглядають
та перевіряють працівники департаменту житлово-комунального господарства,
щоб зрозуміти, чи дійсно ВПО проживали у вказаний період у певній квартирі.
До речі, працівники ЦНАПу зафіксували
кілька випадків подачі неправдивої інформації - ВПО проживали в горішньоплавнян усього кілька днів, проте власники помешкань зазначили, що переселенці жили в них упродовж місяця, щоб
таким чином отримати більшу компенсацію (за кожен день проживання ВПО в
помешканні його власник може отримати близько 14 грн компенсації за одну
особу).
Перш ніж отримати компенсацію, власник квартири має обов’язково зареєстру-

ватися на порталі prykhystok.gov.ua. Це
можна зробити й самостійно, але працівники ЦНАПу люб’язно допомагають кожному, хто звернувся до установи. Навіть
якщо ВПО виїхали, але є підтвердження,
що вони проживали в помешканні, його
власник має право на компенсацію.
До працівників ЦНАПу вже звернулися
більше 240 горішньоплавнян за відшкодуванням. Кільком жителям міста, які подали недостовірну інформацію, приписавши зайві дні проживання ВПО, відмовили в наданні компенсації, щоправда,
без накладання штрафу чи іншого виду
притягнення до відповідальності.
Решта послуг, що додалися до переліку
наявних у ЦНАПі, надаються в УСЗН: надання допомоги на проживання ВПО; надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю, постраждалим
внаслідок дії вибухонебезпечних предметів; надання одноразової компенсації
особам з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів.
Начальниця відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАПу Світлана Нестеренко наголосила, що у зв’язку із введенням воєнного стану ці послуги стали
необхідні певній категорії населення:
- Хочеться, щоб горішньоплавняни
розуміли, що у випадку з подачею заяви
на компенсацію за проживання ВПО вони зобов’язані подавати достовірні відомості. Некоректно, особливо в період
воєнного стану, поводити себе нечесно
- вся інформація перевіряється, й відшкодування можна отримати лише за ту кількість днів, упродовж якої ВПО дійсно проживали в тій чи іншій квартирі. Прошу всіх
бути чесними й не додавати зайвої роботи працівникам, які крім своїх основних
обов’язків здійснюють ще й перевірку
поданої інформації. Маємо надію, що
перелік послуг, пов’язаних із наданням
допомоги особам з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних
предметів, нам не знадобиться.
Наталка ВЕРЕМЧУК
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Купальний сезон - без заборон
аближення літа, навіть в умовах
воєнного стану, налаштовує українців на відкриття купального
сезону. На Полтавщині підготовку місць відпочинку біля води
розпочато, вже проводиться обстеження водойм, щоб очистити
їх від сміття та непотребу.

Н

Цими днями на Заході України, хоч іще
й не офіційно, але вже стартував купальний сезон - 2022. У той же час після обстрілів російськими військами на Сході
досі залишається багато вибухонебезпечних пристроїв, які не розірвалися. Чимало таких у місцях масового відпочинку
біля води. Відтак купальний сезон - 2022
на тих територіях відкладається через
небезпеку для людей.
Полтавщина традиційну підготовку до
купального сезону розпочала.
Працівники дільниці з утримання та
обслуговування прибережної території
КП «СпецЕко» вже тиждень здійснюють
підготовку до прийдешнього купального сезону, щоб створити безпечні умови для літнього відпочинку містян на водних об’єктах.

- До завершення травня ми маємо провести традиційну підготовку до купального сезону. Обсяг робіт чималий. Уже
обстежено дно водойм у місцях масового купання людей: у затоці Барбара; на
міському, так званому дитячому пляжі;
біля «Тихого ходу». Ми обстежили дно та
вилучили сторонні предмети, щоб забезпечити безпечний відпочинок на воді у
пляжній зоні. Це традиційно шини, бите
скло, пластикові пляшки, каміння - те, що
за зимовий період на лід наносять рибалки. Зазвичай дістаємо кілька кубів різноманітного сміття, цього ж року його було набагато менше. Сподіваюся, що громадяни починають розуміти: сам сміття
кинув - сам на нього наткнувся, - говорить начальник дільниці з утримання та
обслуговування прибережної території
КП «СпецЕко» Іван Ковальчук.
Спеціалісти оновлюють інформаційні
стенди та облаштовують рятувальні пости. Протягом прийдешнього купального
сезону на косі поблизу рятувальної станції,
звідки видно всю територію міського пляжу, функціонуватиме рятувальна вишка,
а територією затоки Барбара будуть проводитися чергування двома працівниками

на човні, які будуть оснащені аптечкою та
всіма необхідними засобами.
Роботи мають бути завершені до кінця
травня. Обмежень для дозвілля на воді не
буде, однак кожен містянин прийматиме
рішення щодо доцільності такого відпочинку, враховуючи існуючу небезпеку.
Начальник Полтавської ОВА Дмитро
Лунін щодо можливої заборони чи обмежень для громадян під час купального сезону в умовах війни наголосив на тому, що
кожен мешканець області має сам планувати, як зможе сховатися в укриття під час
повітряної тривоги. Під час купання або
відпочинку на березі річки кожен має сам
нести відповідальність за своє життя.
Софія ПАЛЯНИЦЯ

ПОДІЇ ТИЖНЯ

Про роботу
дитячих садків
- Сьогодні в місті працює три
ЗДО: «Золота рибка», «Дюймовоч ка», «Ро син ка». Їх відвідує
350 дітлахів, - зазначив міський
голова Дмитро Биков. - За кількістю відвідувачів кожен заклад
заповнений на 30 %. Збільшення
кількості ЗДО, які прийматимуть
вихованців, буде розглядатися
міською адміністрацією тільки в
разі зростання попиту щодо їхнього відвідування.

Допомога із Унгенів
- За час війни багато хто надав допомогу й
Україні загалом, і нашому місту зокрема, - зазначив начальник управління охорони здоров’я Горішньоплавнівської міської ради
Віктор Дудник. - Днями наші медичні заклади отримали допомогу й від міста-побратима Унгени (Республіка Молдова). Це джгути,
перев’язувальні набори, кисневі маски, клапани штучної вентиляції легень для відділення
анестезіології та інтенсивної терапії тощо. Ми
щиро вдячні нашим побратимам із Республіки
Молдова за надану гуманітарну допомогу.
Ольга ТАРАНТІНА
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борошна, яке минулого тижня
привезли до Горішніх Плавнів за
сприяння Полтавської облради в
рамках гуманітарної допомоги
від ООН, місцеві кухарі випікають
хліб у кращих традиціях української кулінарії. Представники міської влади особисто проінспектували процес випікання й лишилися задоволені побаченим.

З

У кухні гарячого цеху ресторану «Каскад» пахощі свіжоспеченого хліба налаштовують на приємні до щему в серці спогади про запашну бабусину випічку з
хрумкою скоринкою. Тутешні кухарі й не
приховують, що печуть хліб на дріжджовій опарі, без розпушувачів, без
будь-яких домішок, хоча сам рецепт не
розкривають - усміхаються й кажуть, що
то професійна таємниця.
Щозміни тут випікають до 50 кг хліба,
виготовляючи буханці масою по 600 г. За
місяць кухарі переробляють до 1,5 т борошна.
- Минулого тижня ми отримали 22 т
борошна, кухарі НВП «Фероліт» та ВПГБУ
щодня випікають із нього свіжий хліб, зазначає міський голова Дмитро Биков.
- Це для потреб ЗСУ, над підрозділами
яких наша територіальна громада взяла
шефство (підвозимо бійцям хліб безпо-

Суспільство

Смачно, як у бабусі

середньо до місць їхнього розташування), для військових роти охорони, які харчуються в ресторані «Каскад», для внутрішньо переміщених осіб, які харчуються на базі ЗОШ № 3, й тих, хто проживає
в гуртожитках навчальних закладів.

Резерв сформовано
ікарі й медичні сестри КНП «Центр ПМСД» не можуть натішитися черговими надходженнями ліків до закладу. Цього разу Благодійний фонд
«Полтавського ГЗК» подбав про резерв життєво необхідних медикаментів та засобів медичного призначення для пацієнтів.

Л

Це запас, із яким не страшно переживати скрутні часи, говорять працівники закладу. Медики добре розуміють: раптом
що, без нього надати своєчасно кваліфіковану допомогу вони просто не змогли б.
На придбання потрібних ліків та медичних засобів Благодійний фонд «Полтавського ГЗК» виділив 800 тис. грн за
заявками лікарів поліклініки. 740 тис. грн
із цієї суми вже освоєні. Це життєво
необхідні медикаменти для лікування
найбільш поширених видів захворювань,
у яких може виникнути першочергова потреба в дорослого населення та дітей.
- У кожному лікувальному закладі має
бути такий резерв на непередбачуваний
випадок. Нині ситуація в Горішніх Плавнях стабільна й контрольована. Жителі
міста із числа наших пацієнтів можуть у
разі потреби сходити до аптеки й придбати необхідні ліки, які прописали лікарі
Центру ПМСД. Але ж потрібно думати наперед, враховуючи будь-які можливі
непередбачувані ситуації. Якщо раптом
ми не матимемо можливості купувати
потрібні ліки самостійно, зроблений за-

Дмитро Биков зізнався, що сам хлібобулочні вироби не споживає, проте, почувши запах свіжої випічки, не втримався й скуштував шматочок хліба. «Дуже
смачно!» - схвально резюмував міський
голова.
пас медикаментів стане у пригоді, пояснює директорка КНП «Центр ПМСД»
Аліна Ковпак, демонструючи отримані
препарати. - Хочу, щоб наші пацієнти зрозуміли: ми не будемо зараз роздавати
отримані ліки кожному, хто цього захоче.
Міський голова Дмитро Биков разом з
іншими представниками міської влади
особисто завітав до Центру ПМСД, щоб
пересвідчитися на власні очі в тому, що
тепер у медичному закладі достатньо
препаратів для роботи в умовах воєнного
стану. Медики запевнили його, що так і
є, щиро подякувавши за сприяння й проведення перемовин із благодійниками.
- Хочу висловити вдячність Благодійному фонду «Полтавського ГЗК» й комітету соціальної відповідальності Ferrexpo
за допомогу в придбанні важливих медикаментів і засобів медичного призначення, - сказав Дмитро Биков. - Приємно відчувати підтримку в такий непростий час
- укотре компанія підставляє нам дружнє
плече. Особливо приємно це усвідомлювати нині, коли в Україні порушені логістичні зв’язки постачання життєво важливих препаратів до аптечної мережі.
Насамкінець зустрічі лікарі й медичні
сестри Центру ПМСД зізналися, що надавати медичну допомогу пацієнтам значно приємніше й простіше, якщо мати під
рукою все, що для цього необхідно.
Сторінку підготувала
Наталка ВЕРЕМЧУК
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Духовна броня
українців
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дали їх у спеціальну скриню. Кількість
вишиванок в українки свідчила про її
достаток. Якщо в дівчини було 30-40 сорочок, значить, вона була небагатою, 5070 показували середній достаток, а якщо
100 і більше - то дівчина з багатої та благополучної сім’ї. Також вишиванки вважалися справжнім оберегом від нечистої
сили. Наприклад, на весілля наречена
одягала особливу сорочку, яку після гулянь ховала в спальні та більше ніколи
не діставала. Це символізувало захист
від негараздів у сімейному житті.

ам довелося жити в надзвичайні часи. Сьогодні, як ще ніколи за часів
проголошеної в цьому столітті незалежності, ми маємо відстоювати
свою народність, свою єдність, свою історію - а значить, своє майбутнє.
Стримуючи навалу ворога, який ненавидить нас за сам факт існування,
ми повинні зберегти для наступних поколінь свою приналежність до
масштабної культури рідної країни. І саме цього тижня українці в усьому
світі мали можливість фізично доторкнутись до сакральних коренів
Батьківщини, до тієї ниточки, яка поєднує наші покоління, до ниточки,
якою розшитий наш національний одяг. 19 травня в усьому світі не лише
говорили про Україну, а й вшановували вишиванку.

Н

У 2006 році, у третій четвер травня, студенти Чернівців започаткували День української вишиванки. Відтоді це неофіційне
народне свято змогло набути статус усесвітнього. Особливе значення День вишиванки має саме зараз - під вибухами
російських ракет, які намагаються знищити нас тільки тому, що ми пам’ятаємо
своє минуле і маємо плани на майбутнє.
Гостро відчувається, що цей національний
одяг став символом незламності духу,
заявою на весь світ про те, що українці
були і залишаються вільним народом,
який має прадавню історію.
Крізь віки проніс наш народ любов до
вишиванки та зберіг особливі традиції її
створення. Це не лише символ багатої
на традиції української культури, не
тільки майстерне творіння золотих рук
народних умільців, а й скарбниця вірувань, звичаїв, обрядів, духовних прагнень, інтелекту українського народу, важливий код, за символами якого можна
прочитати зашифровані послання.
Крім того, вишиті орнаменти наші предки використовували в якості оберега.
Символіка вишивки залежала від того,
кому призначалося вбрання: парубковінареченому, чоловікові чи хлопцеві; дівчині чи заміжній жінці. До візерунків на
сорочках ставилися вкрай серйозно,
адже правильно вишита сорочка приносила власнику радість та благополуччя,
а вишиванки, розшиті зі злим умислом,
могли накликати біду.
Звісно, що такі скарби варто зберігати
в музеях, щоби передати глибинні знання
наступним поколінням. Тож і в музеї нашого
міста є такі зразки місцевої культури.

- У фондах нашого музею зберігається
багато експонатів пам’яток матеріальної
культури, - говорить молодший науковий
співробітник Краєзнавчого музею міста
Горішні Плавні Тамара Микитюк. - Особливу увагу хотілося б приділити народній
вишивці, якою прикрашені сорочки з
родинної скрині сім’ї Мазняк. Господиня
Ганна Петрівна мала золоті руки. Вона сама
ткала полотно, сама шила сукні та сорочки,
прикрашала їх вишивкою. Дочка Ганни
Петрівни, Марія Петрівна, згадує: «…я
лягаю спати, а матуся вишиває та приспівує, прокидаюсь, а вона ще й досі вишиває…» Основна частина наших сорочок
складається із трьох зшитих між собою
домотканих полотен із пришитими до них
рукавами, прикрашеними червоно-чорною
рослинною вишивкою, яка повторюється
на подолі. Одна з них - весільна дівоча
сорочка, виготовлена з тонкопряденого
відбіленого полотна, вона зберігалась довгі
роки у скрині Ганни Петрівни ще з весілля,
доки потрапила до нашого музею.
Традиційно такі сорочки вишивали дівчата, готуючи собі посаг. А потім скла-

Поспілкувавшись із Надією Петрівною,
яка передала вишиванки своєї мами до
горішньоплавнівського музею, ми дізналися, що їхня родина спрадавна жила на
Полтавщині, а саме в Лохвицькому районі.
- Усі вишиванки, які було передано до
музею, - це роботи моєї мами. Усі секрети отримала від своїх батьків, - говорить співрозмовниця. - Не лише мама
була рукодільниця, а й тато вмів гарно
покроїти та пошити. У неї ще сестра
була, яка теж гарно вишивала, ось вони
разом і були рукодільницями. Мама
робила ці вишиванки, коли ще молодою
була, незаміжньою, а вона 1934 року
народження, тож їм уже років і років.
Коли батьків не стало, вирішила залишити собі на згадку вишитий нею
рушник, а інші роботи передати місцевому музею - нехай люди милуються.
Вишиванка завжди була для наших
предків не просто одягом, а свого роду
сакральним оберегом, який захищав від
бід, хвороб, заздрості та всякого роду негативної енергетики. Тож не дивно, що з
початком бойових дій на Сході України
вишиванки регулярно дарують українським
захисникам, які боронять нашу країну, щоб
разом із бронежилетами, що захищають
тіло наших воїнів, вони мали оберіг, який
захистить їхню українську душу.
Софія ПАЛЯНИЦЯ
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У пошуках роботи:
хто потрібен місту?

ід початку повномасштабної війни росії з Україною на Полтавщині більш
ніж удвічі зменшилася кількість вакансій на офіційному ринку праці.
Натомість зросла кількість тих, хто шукає роботу. Найбільш активними
є внутрішньо переміщені особи. Аби стимулювати роботодавців працевлаштовувати переселенців, Уряд запровадив виплату компенсації
витрат за кожного, кого візьмуть на роботу.

В

За статистикою центрів зайнятості Полтавщини, ситуація на ринку праці в нашому регіоні погіршилася. Так оцінює сьогодення директорка обласного центру
зайнятості Катерина Клавдієва. Якщо станом на 24 лютого існувало 2100 вакансій,
то зараз лише 1000. А от кількість бажаючих знайти роботу зростає - станом на
5 травня до обласного центру зайнятості
звернулося 1800 переселенців, працевлаштовано - 180.
Наприкінці березня Кабінет Міністрів
України визначив Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо
переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в

Україні. За кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується
ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення виплачуватиметься 6500 грн. Загальна тривалість
надання такої виплати не може перевищувати двох місяців із дня працевлаштування особи.
Для отримання компенсації роботодавець заповнює заявку на порталі «Дія»,
тож сказати, скільки підприємців у нашому місті скористались такою можливістю, неможливо, хоч і відомо, що серед них така послуга затребувана. А от
щодо того, скільки переселенців намагається працевлаштуватись у нашому
місті, точна інформація є.
- Станом на початок травня до нас
звернулись і були обліковані 63 внутрішньо переміщені особи, - зазначила заступник директора - начальник відділу
надання соціальних послуг Горішньоплавнівської міської філії Полтавського центру зайнятості Світлана Власенко. - З них
33 набули статус безробітного. Серед
цих людей є не лише ті, хто проживає в
Горішніх Плавнях. Тут враховані й особи,
які мешкають у Харкові чи Запоріжжі,
адже там центри зайнятості закриті для
реєстрації, тож люди можуть подавати
документи до установи в іншому місті.
Відтак, у нас на обліку перебувають не
лише місцеві мешканці.

І хоч поєднує їх одне бажання - знайти роботу, але кожна ситуація вимагає
індивідуального підходу. Так, наприклад,
у багатьох людей немає на руках документів про звільнення, тож отримати статус безробітного вони не можуть. Та
фахівці Центру зайнятості намагаються
допомогти кожному знайти вихід із
ситуації, що склалася.
- Люди приходять із різними питанням,
- додає Світлана Власенко. - Хтось просто хоче переглянути існуючі вакансії, а
хтось готовий одразу брати направлення. Чимало відвідувачів відверто запитують тимчасову роботу, адже сподіваються
незабаром повернутись додому та не хочуть обманювати роботодавця. Більшість
не претендують на реєстрацію, адже самі
не впевнені, чи довго перебуватимуть у
нашому місті. А є й такі, хто готовий розглядати варіант залишитись у Горішніх
Плавнях, якщо знайде гарну роботу за
профілем. І хоч зараз наплив переселенців зменшився, та для нашого міста
кількість зареєстрованих безробітних відчутна. Так, якщо в березні в нас на обліку
було близько 100 безробітних, то зараз
уже 151, 30 із них - це переселенці.
За обсягом працевлаштування внутрішньо переміщених осіб Полтавщина нині
друга в Україні. У пошуках роботи до регіональних центрів зайнятості звертаються
представники чи не всіх професій, починаючи від некваліфікованих робітників і
закінчуючи фахівцями дуже високого рівня
і кваліфікації. Є навіть спеціалісти високоточних виробництв. Натомість затребуваними традиційно є робітничі професії:
машиністи, слюсарі, трактористи, електрики. Також шукають бухгалтерів, швачок, кухарів та офіціантів.
- Серед тих підприємств нашого міста,
де наразі вже працюють внутрішньо
переміщені особи, - охоронні агенції,
НВП «Фероліт», ПрАТ «ПГЗК», КВП «Теплоенерго», - називає фахівець. - А щодо
вакансій, то сьогодні в нас 66 офіційно
поданих вакансій. При тому, що на обліку
перебуває 151 особа. Шукають швачок,
адже багато підприємств поновили свою
роботу, електрогазозварників, стропальників і, традиційно, кваліфікованих представників робітничих професії. Намагаємось допомогти кожному, хто до нас
звертається чи особисто, чи телефоном.
Робота триває.
Щоб отримати допомогу з працевлаштування, люди, які приїздять до Горішніх
Плавнів із зони бойових дій, мають зареєструватись в управлінні соцзахисту населення за адресою вул. Миру, 29. Там і
розкажуть, де в нашому місті можна вирішити нагальні питання. Тих, хто потребує
консультації з питань зайнятості, направлять до територіальної міської філії Полтавського обласного центру зайнятості
(вул. Строни, 6).
Софія ПАЛЯНИЦЯ

Суспільство
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хуванням 20 % заробітку, або адміністративний арешт на строк до 10 діб».
Дії, вчинені повторно, тягнутимуть за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від
40 до 60 годин, або виправні роботи на
строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20 % заробітку, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.
Рахуємо по-простому: перший штраф
за дрібне хуліганство - 170-510 грн, повторний протягом року - 510-850 грн.
І найцікавіше. Як же це впроваджуватиметься і відбуватиметься на практиці,
якщо законопроєкт приймуть і у другому читанні?

Лаятися стане
дорожче?

агатьом українцям далеко до стилю спілкування російських родин, який
ми, жахаючись, мали можливість спостерігати, прослуховуючи аудіозаписи розмов їхніх орків із рідними, які залишаються на росії. Подекуди там
важко вичленити адекватні слова, щоб узагалі зрозуміти, про що йдеться.

Б

Та, на жаль, і не всі українці відрізняються чистотою мови. Це я зараз не про знання лексики чи граматики, а про використання нецензурщини.
Із фрази прикордонника на Зміїному
почалася загальноукраїнська кампанія,
метою якої, як на мене, було дати зрозуміти окупантам, що їх тут не чекали.
Усі негативні емоції злилися у відому
фразу, що вказувала напрямок. Це був
своєрідний щит, який українці виставили навалі загарбників.
Та час іде. Як і війна. Як і життя за війни.
Законотворці почали шукати шляхи, як
забезпечити порядок за нинішніх умов. І
підтримали в першому читанні законопроєкт № 5050-1, який посилює відповідальність за дрібне хуліганство та образу
правоохоронців під час виконання службо-

вих обов’язків. «Останнім часом збільшується кількість випадків дрібного хуліганства
- нецензурна лайка в громадських місцях,
образливе чіпляння до громадян. За це
встановлено штраф 51-119 грн, і останній
раз його переглядали в 1997 році. Це ненормальна ситуація, її треба змінювати», переконані ініціатори законопроєкту.
Відтепер стаття 173 передбачатиме:
«Дрібне хуліганство, тобто публічна нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші
подібні дії, що порушують громадський
порядок або спокій громадян, тягне за собою накладення штрафу від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від
20 до 40 годин, або виправні роботи на
строк від одного до двох місяців з відра-

У Горішніх Плавнях і раніше лайку можна
було почути й на набережній, і в Парку культури та відпочинку, і в сучасно облаштованому сквері Ferreхpo - та в будь-якому громадському місці. І зауваження, і відповіді,
і претензії від окремих громадян могли раптом бути озвучені саме в такий спосіб. Інша
сторона, особливо якщо не звикла до такого стилю спілкування, закипає від роздратування й обурення. І що? Викликати в
такому разі поліцію? Муніципальну варту?
Доводити, хто, що і як сказав?..
Думається, застосовувати норми такого законопроєкту буде можливим лише
у виключних ситуаціях. І на нашому побутовому рівні місцевий бюджет не відчує
надходження відповідних штрафів. За
спиною в кожного контролера не поставиш. І звучатиме нецензурщина й далі.
Чи, може, зайнятися вихованням дітей
змалечку?..

КАРТИНКИ З МЕНТАЛІТЕТУ

Чи пронесе?
она може пролунати в будь-який
час доби. Так, більшість до неї
вже звикла, дехто відверто її ігнорує, а декого просто дратує сам
звуковий сигнал.

В

Сирена в Горішніх Плавнях. Вона покликана повідомити громадянам про небезпеку, щоб ті вчасно потурбувалися про безпечне місце на час повітряної тривоги. Про
реакцію мешканців свого будинку, зокрема
нашого під’їзду, я можу судити за звуками
кроків. У перші тижні це були швидкі, багатозвучні тупотіння згори до нижніх поверхів.
Що далі - то тихіше. Чулися поодинокі хлопання дверей і, відповідно, хода одногодвох співмешканців. Нині - просто тиша.

Воно й зрозуміло - найближча загроза
від нас була за 20-30 кілометрів. І якщо
небезпека не пече у спину, люди продовжують жити звичним життям. Гуляти містом, працювати, готувати вдома обід…
Хоча я помилилася - тишу в під’їзді подекуди перериває звук ліфта, що працює.
Люди під час тривоги підіймаються на свої
поверхи або ж спускаються, щоб вийти з
будинку. Напевно, більшість із них знає,
що у випадку звукового сигналу «Повітряна
тривога» та оповіщення щодо загрози
авіаудару користуватися ліфтами в будівлях багатоквартирних будинків категорично заборонено.
На запитання, чим викликана така заборона, тепер точно можуть відповісти кременчужани. 12 травня, під час чергового
обстрілу об’єктів інфраструктури сусіднього міста, у 37 ліфтах Кременчука за-

стрягли громадяни після раптового аварійного відключення енергопостачання.
Про це повідомила аварійна служба ліфтів
«Кременчукліфт».
Та думаю, горішньоплавняни й далі вважатимуть, що небезпека далеко. Пронесе!
Аби ж так…
Сторінку підготувала
Ксенія КОВАЛЬЧУК
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Спорт

Дівчата - це сила!

В

ти, що в Німеччині все відбувається більш
злагоджено й швидко; але в Україні - більш
звично і спокійніше, адже ти вдома.
Минулого разу Соня дуже хотіла вийти
на нагородження із прапором України. Але
тоді його швидко знайти не вдалося. Виявилося, що це справжній дефіцит, бо не
змогли його віднайти й на ці змагання.
- Поки що не знаю, в яких змаганнях
братиму участь далі, - зазначає дівчина.
- Але виходити на татамі і боротися дуже хочеться. Тому з нетерпінням очікую
на нові старти!

они сьогодні абсолютно не поступаються представникам сильної половини людства. Вони сильні фізично, витривалі, амбіційні й успішні.
А ще - наполегливі й працелюбні. Про це яскраво свідчать результати,
яких наші дівчата досягають на спортивних майданчиках різних країн.

Підвищила рівень

На стадії чвертьфіналу
Горішньоплавнянка Анна Охота у складі
збірної України виступила на чемпіонаті
світу з боксу серед жінок.
9 травня в Туреччині стартував чемпіонат світу з боксу серед жінок. Він відбувся вже у дванадцятий раз. Найсильніших боксерок визначали у дванадцяти
вагових категоріях. І Україну на цих змаганнях представляли також дванадцять
спортсменок.
Цього року загалом було зареєстровано
рекордні 310 учасниць із 73 країн світу.
У складі збірної України виступила на
чемпіонаті світу і наша Анна Охота. У її
ваговій категорії (45-48 кг) було заявлено 32 боксерки.
Перший вихід на ринг у Стамбулі для
нашої землячки відбувся 10 травня, у
другий змагальний день. Суперницею
Анни стала представниця Кенії Крістін
Онгаре. Ця зустріч завершилася перемогою українки.
Свій другий бій Анна Охота провела
14 травня. Цього разу вона також мала
перевагу - тепер над спортсменкою з Марокко Мутакі Ясміне та вийшла до наступної стадії чемпіонату світу з боксу.
На жаль, 16 травня суперниця горішньоплавнянки виявилася сильнішою. Анна Охота поступилася представниці Болгарії Севді Асенові Юліянові та вибула з
чемпіонату світу з боксу серед жінок на
стадії чвертьфіналу.
Попри це, горішньоплавнівська громада пишається своєю спортсменкою,
яка регулярно представляє наше місто,
Полтавщину й Україну на змаганнях високого рівня.

Чемпіонка в Кельні
Вихованка відділення дзюдо ДЮСШ № 1
Соф’я Горяшина, яка нині тимчасово проживає і тренується в Німеччині, після національного відкритого турніру DJB на TSV
Münich-Großhadern (U16) в Мюнхені вже
за тиждень знову порадувала результатом. 14 травня вона виступила на змаганнях із дзюдо в Кельні, де виборола звання чемпіонки.
- Мені сподобалося боротися в Кельні,
- розповіла про свій закордонний досвід
Соф’я Горяшина. - Це був відбір на змагання класом вище. Я дуже рада, що гідно
його пройшла і виборола перше місце.
Виступала у ваговій категорії 57 кг. Цього
разу було набагато легше, ніж у Мюнхені.
Я загалом провела три сутички. Дуже
хотіла виграти і знову показати, що Україна - сильна країна. Хоча, якщо чесно,
то й нервування було, і невпевненості теж
вистачало… Порівнюючи проведення
змагань тут і в нашій країні, можу сказа-

Працюють на особистий рейтинг та на
імідж рідного клубу й вихованки ГО «ЦДР
з боротьби самбо та дзюдо «Елефант».
Активним і результативним видався початок травня для Софії Татари, яка тимчасово мешкає в Польщі.
6-7 травня у Варшаві (Польща) відбувся міжнародний дитячий турнір із
дзюдо Same Judo Cup. Кількість учасників склала майже 1300 дітей - це представники 72 клубів із Польщі, Литви,
Латвії, Швеції, Грузії, Естонії, Словенії,
Словаччини та України. Поєдинки відбувалися між представниками вікової групи 2007-2012 років народження.
У ваговій категорії 52+ кг виступила
горішньоплавнянка Софія Татара. Її суперницями були дев’ятеро дівчат. Шлях до
фіналу наша землячка пройшла у звичній
для неї манері - здобувши три дострокових переконливих перемоги. У вирішальному ж поєдинку зі спортсменкою з Латвії
Соня була більш активною та ініціативною,
але припустилася прикрої помилки, через
що перемога дісталася суперниці. Та все
одно це стало найбільшим і найвагомішим
досягненням Софії Татари у її спортивній
кар’єрі на даний час. До речі, дівчина ще
й виконала нормативи з III КЮ і стала володаркою зеленого пояса.
А вже 15 травня Соня здобула нову перемогу. Вона взяла участь у відкритому
чемпіонаті воєводства Любельського із
дзюдо. Дівчина також виступила у ваговій
категорії 52+. Отримавши чотири дострокових перемоги, Софія Татара посіла
перше місце.
Ксенія КОВАЛЬЧУК

