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Iнформаційно-рекламний щотижневик ТОВ «Телерадіокомпанія «ГОК»
Найтемніший час - перед світанком. І, як на мене, перші проблиски променів нового сонця української нації вже
видно на небосхилі.
Віра. Ми повірили в себе, націю і
державу. Повірили навіть ті, для кого ці
слова звучали абстрактно. За даними
загальнонаціонального опитування «Україна в умовах війни», яке було проведено 6 квітня, сьогодні гордість за державу відчувають 80 % громадян. Для порівняння: у серпні 2021 року таких було
34 %. Емоція гордості за Україну є домінуючою серед усіх респондентів, незалежно від віку чи регіону проживання.
Водночас страх за Україну сьогодні найчастіше фіксується серед жителів Сходу.
Із серпня 2021 року також зросла кількість тих, хто самоідентифікують себе як
громадяни України (із 75 % до 98;%) та
як європейці - із 27 % до 57 %.
Абсолютна більшість - 91 % не підтримує тезу, що росіяни та українці - один
народ. Тих, хто має таку думку, сьогодні
лише 8 % (у серпні 2021 таких було 41 %,
у березні 2022 - 21 %). Підтримка такої
ідеї ще фіксується серед 23 % жителів
Сходу та 13 % опитаних старшого віку.
Зневіра. За останній місяць у півтора
раза зросла кількість тих, хто вважає,
що відновлення дружніх стосунків українців із росіянами взагалі неможливе.
22 % вважають, що це може статися не
раніше ніж через 20-30 років. Навіть у
південних та східних регіонах більше половини опитаних не вірять у відновлення
дружби між народами.
Надія. Ми сподіваємося на найскоріше звільнення наших земель. Ми
готові їхати до постраждалих міст розбирати завали, підтримувати переселенців,
працювати на своїх робочих місцях.
Любов. Здається, ми ще ніколи так
сильно не любили Україну. Нам ще ніколи
так не боліло від тих ран, які їй наносяться.
Це період наймасовішого повернення
заробітчан з-за кордону, причому переважно чоловіків, і не заради грошей, а за почуттям любові. Адже тих, кого беззастережно любиш, ти завжди захищатимеш.
Сонце сходить. Нове українське
сонце…
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Події тижня

Для порятунку життя

Отримані тактичні аптечки відповідають вимогам НАТО. Надзвичайно важливою для порятунку життя є спеціальна
серветка, що міститься в ній. У випадку
кровотечі від кульового чи осколкового
поранення нею можна закрити рану, продезінфікувати зону ураження й за лічені
хвилини зупинити процес втрати крові,
а часто помирають саме від значної крововтрати, а не від поранення як такого.
Містяться в кожній аптечці й спеціальні
ножиці, якими можна швидко розрізати
одяг, щоб звільнити уражену ділянку тіла
для надання оперативної медичної допомоги. У випадку неглибоких поранень

нями до Горішніх Плавнів прибула чергова гуманітарна допомога. Цього разу життєво необхідне для наших бійців передали небайдужі
жителі Нідерландів.

Д

Від небайдужих
Збір коштів, придбання необхідних
медикаментів, засобів гігієни і тактичних
аптечок, а також їхню доставку для наших бійців ініціювала донька депутатки
Горішньоплавнівської міської ради Світлани Нестеренко Марія.
- Коли в Україні розпочалися бойові дії,
моя донька Марія, котра нині проживає
в Нідерландах, і сама поривалася приїхати на батьківщину й допомогти чимось. Але потім стало зрозуміло, що чи-

мало корисного можна зробити для
України й перебуваючи за кордоном, розповідає Світлана Нестеренко. - Маю
надію, що ця гуманітарна допомога стане у пригоді нашим бійцям.
Марія разом із небайдужими жителями Нідерландів хутко зібрали кошти, а
потім розпочали тривалий процес пошуку й придбання всього необхідного. Зокрема, тактичних аптечок нині в Європі
немає, тож купувати їх довелося в Бельгії, Іспанії, деякі замовляли у США. Дуже
довго гуманітарна допомога перебувала на території Угорщини, але зрештою
6 квітня пакунки прибули до місця призначення.

Надважлива допомога
Нині Горішні Плавні отримують багато
гуманітарної допомоги, що прибуває до
міста з різних країн.
- Тішить, що наші закордонні партнери відгукнулися на наше прохання про
допомогу, - зазначив міський голова
Дмитро Биков. - Так, ми вже отримали
посилки з Австрії та Польщі. Приємно,
що й наша землячка Марія, яка народилася в нашому місті, провела таку важливу роботу. Ми вдячні за підтримку нашим нідерландським друзям!
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боєць за кілька хвилин самостійно може
розрізати одяг у потрібному місці й прикласти серветку, щоб унеможливити
процес зараження крові, й продовжувати бій. Адже за воєнними правилами кваліфіковану медичну допомогу пораненим надають лише після завершення
бою або в перервах між атаками, до цього оборону тримають усі, хто вцілів.
- Турнікет, серветка, знеболювальні та
жарознижувальні засоби - це прості речі,
які рятують життя бійцям ще до того, як
на полі бою з’являться санітари, які доставлять їх до шпиталю, - наголосив
Дмитро Биков. - Так, люди помирають
від куль, але ще більше життів забирають елементарні зараження крові й
інфекції та антисанітарія. Тому нині відправляємо бійцям пакунки вологих серветок, партії футболок, натільної білизни,
шкарпеток. Усе це має стратегічно важливе значення в умовах безперервного
ведення бойових дій.
Наталка ВЕРЕМЧУК

Друк виконано ТОВ «Комплекс»
м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 23
Реєстраційне свідоцтво ПЛ-738 от 20.02.2006 р.
Редакція не завжди поділяє точку зору авторів публікацій.
Автор несе повну відповідальність за достовірність інформації,
точність наведених фактів. У телепрограмі можливі зміни.
Використання матеріалів тільки з дозволу редакції.
Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець.

Місцевий час
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ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ
іалог із місцевою адміністрацією триває. Очільник міста Дмитро Биков не залишив без належної уваги та детального роз’яснення низку
запитань від містян. Нагадуємо, що ви також можете адресувати
міському голові свої запитання, звернувшись до редакції «ТЕ».
Відповіді на них ми друкуватимемо на сторінках щотижневика.

Д

- Чи написали офіційну заяву про
вихід із партії депутати Горішньоплавнівської міської ради від ПП «ОПЗЖ»?
- Фракція «Опозиційна платформа - За
життя» припиняє своє існування в Горішньоплавніській міській раді. Депутати
(члени фракції) написали заяви про вихід
із фракції. Доступ до аналітичної частини та вебвідображення ходу (і результатів) усіх виборів на даний момент заблоковано. Сайт Мін’юсту з реєстром
політичних партій на даний момент не
працює через технічні роботи. Тому дані
про вихід депутатів із партії відсутні.

- Багатьох місцевих турбує питання
військового обліку чоловіків-біженців.
Чи є певна система контролю даного
питання в нашому місті, чи приїжджі
стають на облік виключно за особистим бажанням/небажанням?
- Усі громадяни України чоловічої статі
віком 18-60 років, які прибули на територію Горішньоплавнівської міської ТГ в
період воєнного стану у зв’язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після
прибуття повинні прибути до 1-го відділу
Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки
(вул. Строни, 9, м. Горішні Плавні) для
взяття на військовий облік. На даний час
зареєструвалося близько 20 осіб. Згідно
з вимогами законодавства, керівникам
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, іншим суб’єктам, що здійснюють розміщення осіб,
слід невідкладно інформувати 1-й відділ
Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки про
осіб чоловічої статі віком 18-60 років.

- У Полтаві відмовилися від будьякого ремонту доріг на воєнний час.
У Горішніх Плавнях які плани?
- Хочу наголосити, що на території
України діють одні закони як для Полтави, Вінниці, так і для Горішніх Плавнів.
У міському бюджеті на 2022 рік передбачено розвиток 30 об’єктів благоустрою
на загальну суму 57 млн грн, у тому числі
завершення робіт із реконструкції вул.
Миру з організацією колового руху на
перехресті вулиць Добровольського та
Миру (на об’єкті залишилося виконати роботи з укладання чистового шару асфальтобетонного покриття з геотекстилем).

У зв’язку із запровадженням в Україні
воєнного стану, Державна казначейська
служба України працює відповідно до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною
казначейською службою в особливому
режимі в умовах воєнного стану» № 590
від 09.06.2021 зі змінами. Сьогодні, відповідно до Порядку, фінансуються тільки
захищені статті витрат (запчастини, паливно-мастильні матеріали, заробітні
плати, податки та інші). Це унеможливлює виконання запланованих робіт із
реконструкції об’єктів благоустрою.
На даний час за рахунок внутрішніх
резервів КП «СпецЕко» виконуються мінімально необхідні роботи з поточного утримання об’єктів благоустрою (прочищення зливової каналізації, вивіз сміття
тощо). Поточний ямковий ремонт, у тому числі перехрестя вул. Миру - Добровольського, буде розпочато після відновлення роботи асфальтного заводу,
орієнтовно - це перша декада квітня поточного року.
Плануємо роз по ча ти ре монт доріг
за галь но го ко ри сту ван ня місцевого
значення, балансоутримувачем яких є

ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської
області» (с. Салівка, с. Григоро-Бригади-

рівка, с. Дмитрівка). Зокрема, на ремонт
цих доріг на умовах співфінансування в
поточному році з міського бюджету виділено 2 млн грн.
Таким чином, як тільки Державна казначейська служба України відновить
фінансування всіх заходів, буде можливість розпочати роботи з ремонту та благоустрою.
- Чи дозволяється громадянам виходити на пікніки до Дніпра (не під
час тривоги), адже хочеться позитивних емоцій?
- Сьогодні не встановлено обмежень
щодо відпочинку на природі на час відсутності повітряної тривоги або поза комендантським часом.
- Чи є дані про працевлаштування
переселенців у нашому місті?
- Загальний облік щодо працевлаштування переселенців у територіальній громаді не ведеться через відсутність таких
повноважень. Але ми знаємо про працевлаштування таких громадян на комунальні підприємства, до бюджетних
закладів міста.
Записала Ольга ТАРАНТІНА
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Суспільство

Місто забезпечує переселенців
для приготування їжі. Є фільтрувальна
станція для очищення води. Допомагають речами та продуктами й містяни.
Днями фермер привіз для переселенців
картоплі, отримали гуманітарну допомогу з Полтави. Житло ми надаємо безкоштовно, а харчуються переселенці своїм
коштом. Наші гості щиро вдячні за прихисток і, незважаючи на пережите, досить соціально адаптовані. І як би це не
звучало дивно та страшно, але ми вже
ввійшли у стадію щоденного побуту у
взаємовідносинах із біженцями. Зрозуміло, що ми всі з надією дивимося в майбутнє і багато хто з наших гостей чекає
на повернення додому, але, не жаль, будуть і такі, кому повертатися немає куди.
з початку жахливого вторгнення рф на територію нашої країни минуло 50 днів.
За цей час Полтавщина перетворилася на фортецю милосердя, і Горішні
Плавні не стали виключенням. А разом із цим зникли напівтони і залишилося лише чорне і біле.

І

Станом на 13 квітня місто прийняло
6009 внутрішньо переміщених осіб (ВПО),
із них діти - 1524.

Безкоштовне проживання
Представники міської адміністрації на
чолі з Дмитром Биковим перевірили
побутові умови, в яких мешкають внутрішньо переміщені особи.

- Близько 250 осіб, із яких 80 дітей, із
Харківської, Сумської та Донецької областей наразі знайшли прихисток у гуртожитку Політехнічного коледжу КрНУ, зазначив очільник міста. - Зустріти та потурбуватися про кожного, хто потребує
підтримки, зараз є першочерговим завданням влади. Зустрічаємо, розміщуємо
та надаємо найнеобхідніше, поряд із тим
намагаємося зробити все можливе, щоб
створити максимально комфортні умови
проживання. Незадоволених серед нових мешканців гуртожитку немає. Адміністрація турбується про дотримання санітарно-гігієнічних умов, на кухні є плитка,

мікрохвильова піч, можна щось приготувати, є душові кімнати, де працюють бойлери. Найближчим часом коштом міської
влади будуть придбані пральні машини,
сушарки, побутова хімія тощо. Але хочу
наголосити, що в умовах воєнного стану
всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані стати на військовий облік.
У гуртожитку ВПГБУ мешкає 109 переселенців, із яких 19 дітей. Днями сюди доставили пральну машину задля забезпечення максимально можливого в
таких умовах побуту, зокрема й прання
речей. Є потреба в мікрохвильових печах, електричних чайниках - ці питання
будуть розглянуті найближчим часом.
- Щодо організації харчування переселенців, то в гуртожитку є невеликі кухні,
обладнанні електричними печами, - запевнив директор ВПГБУ Василь Сулима.
- Також було надано необхідний посуд

Благодійні обіди
- Ми розуміємо, що більшість людей
із числа ВПО виїжджали із зони бойових
дій, тримаючи за руку дітей та з лише з
одним рюкзаком за плечима, де було
найнеобхідніше, - зазначив Дмитро Биков. - Саме задля їхньої підтримки було
прийняте рішення щодо організації благодійних обідів за рахунок міського бюджету на базі їдальні СЗОШ № 3. Харчування буде організовано у три зміни на
12.00, 13.00, 14.00, оскільки приміщення
розраховане всього на 170 осіб, а забезпечити обідами планується 500. Єдина
умова - це наявність довідки ВПО. Це
пілотний проєкт, і якщо ми будемо бачити потребу, то до нього будуть включені
їдальні інших шкіл.
Щоб зареєструватися на обід,
необхідно надати заявку у Viber або
WhatsApp за тел. +380979285018.
У заявці слід вказати ПІБ, дату та
час, на який ви замовляєте обід.
ВАЖЛИВО!
Заявку слід подавати за день до
вашого візиту до їдальні.
Для отримання безкоштовного
обіду обов’язково необхідно при
собі мати довідку внутрішньо переміщеної особи.
- Їдальня СЗОШ № 3 має всі умови задля забезпечення харчування для ВПО, наголосила директора навчального закладу Ольга Сень. - Адже вона є найбільшою в місті, загальна площа обідньої
зали складає 280 кв. м. Було розроблено
повноцінне меню, яке буде складатися із
трьох страв. Кухня оснащена сучасною
кухонною технікою: пароконвектоматом,
потужними пекарськими шафами, тістозамішувачем, картоплечисткою та овочерізками. Тож кухня обладнанням забезпечена, люди готові працювати й допомагати в цей непростий для країни час.

Суспільство

Незаконний вилов

а порушенні заборони щодо вилову водних біоресурсів спіймали працівників місцевого комунального підприємства. Винуватих звільнено
та направлено до військкомату.

Н

З 1 квітня на території Полтавщини було
заборонено вилов риби шляхом промислового, любительського та спортивного
рибальства. Та в нашому місті знайшлися
ті, хто, недовго думаючи, вирішили проігнорувати рішення Полтавської обласної
військової адміністрації.
Було виявлено факт незаконного рибного промислу на території обслуговування КП «СпецЕко». Про знахідку повідомили до поліції, яка вилучила знаряддя. А порушників виявили за результатами внутрішнього розслідування, проведеного керівництвом самого комунального підприємства.
Як зазначив Михайло Лисенко, заступник директора КП «СпецЕко», пору-

шення закону, тим більше у воєнний час,
має каратися нещадно, тож результати
розслідування інциденту, що стався на
прибережній території біля рятувальної
станції, мали бути кардинальними.
- З’ясувалося, що саме наш робітник
у свій робочий час поставив на річці
Дніпро заборонені снасті: риболовну
сітку та кілька ятерів, - пояснює Михайло Лисенко. - На жаль, було так вчинено, незважаючи на проходження разом
з усіма іншими працівниками нашого підприємства відповідного інструктажу про
заборону, як у воєнний, так і в мирний
час, лову риби в такий спосіб. Порушники отримали жорстке покарання. Водолаз 3-го класу і майстер дільниці звіль-

P. S. Кількість українців, які покинули
свої домівки через війну та переїхали у
більш безпечні райони, сягнула 7 мільйонів. Для нашої країни це завелика цифра. Хтось безкоштовно надає житло
біженцям і ділиться з ними всім необхідним, а хтось радісно підняв ціну на оренду житла до небес. Це не дивує, адже все

це ми спостерігали й у 2014 році, але не в
таких масштабах. Безкорисливу допомогу від одних і жадібність в очах від інших...
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нені, а начальник дільниці отримав догану і буде позбавлений усіх видів премії.
Звільненим працівникам вручені повістки
для проходження медичної комісії, щоб
рішення щодо їхньої подальшої долі
приймав військовий комісаріат. Усі інші
працівники КП «СпецЕко» пройдуть додатковий інструктаж щодо належного виконання своїх службових обов’язків.
Не зайвим буде нагадати нашим читачам, що рішенням Полтавської обласної
військової адміністрації з 1 квітня на всій
території Полтавщини заборонено вилов риби шляхом промислового, любительського та спортивного рибальства.
Забороняється навігація маломірних суден на водоймах області, окрім військових та поліцейських.
Таке рішення було прийняте для забезпечення правопорядку, протидії диверсійно-розвідувальним групам та агентурі
ворога, а також для недопущення фактів
завдання шкоди водним біоресурсам на
період воєнного стану.
У разі ігнорування зазначених заборон
правопорушники нестимуть юридичну
відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.
Дивно, що про це доводиться нагадувати, але ж ми живимо в умовах широкомасштабної війни, яку розпочала росія
проти України. Тож мусимо дбати про
власну безпеку не лише в населених
пунктах, а й у лісах та на водоймах. До
того ж наша спільна мета - не лише максимально протидіяти ворогу та посібникам окупанта, а й захистити природні
багатства від посягань браконьєрів. І ми
маємо це зробити.
Софія ПАЛЯНИЦЯ

КОЛІР БІЛИЙ
Я не знаю, як це працює, але дивлячись на людину, я чітко знаю, що вона не
місцева. І маленький хлопчик саме з
такої родини днями співав на весь АТБ
гімн січових стрільців «Ой, у лузі червона калина».
КОЛІР ЧОРНИЙ
Сім’я з Горішніх Плавнів від щирого
серця вирішила допомогти родині переселенців. Вони прийшли з ними до крамниці та запропонували оплатити продукти, щоб якось підтримати. Шок, який очікував благодійників, був написаний на
їхньому обличчі. Переселенці, не соромлячись, навантажили візок баликами, сирокопченою ковбасою та іншими вкрай
«необхідними» продуктами харчування
на загальну суму 2,5 тис. грн. Зніяковілі
містяни оплатили цю покупку. Але щось
мені підказує, що цей вчинок пересе-

ленців назавжди відбив горішньоплавнянам бажання допомагати.
Який саме колір відносин із місцевими
мешканцями вибудовувати, вам, внутрішньо переміщені особи, вирішувати самим. Але можу з упевненістю зазначити, що ті, хто переїхав до нашого міста
після подій 2014 року, змогли себе реалізувати та знайти своє місце у серцях
громадян.
Ольга ТАРАНТІНА
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Культура
переконуємо в тому, що ми найсильніші і
що треба наполегливо працювати, адже
на честь нашої перемоги обов’язково буде концерт, до якого вже зараз потрібно
готувати номер.
Під час повітряної тривоги колектив,
звісно, переходить до укриття, і якщо це
відбувається під час занять, то може просто там продовжувати репетицію, чим
розраджує всіх, хто укрився в малій залі
на час повітряної тривоги.

Щастя мистецтва
авіть у найтрагічніші часи немає більш дієвого прихистку від зневіри та
відчаю, ніж мистецтво. Артисти, митці, діячі культури - це саме ті, хто
може полегшити страждання людей, даруючи їм яскраві позитивні
емоції, здатні повернути до нормального життя в новій реальності.
Відтак, розуміючи, що кожен сьогодні має робити те, що вміє найкраще,
колективи міського Палацу культури поновили репетиційний процес.

Н

Завершення березня в міському
Палаці культури і творчості відзначилось
поновленням роботи творчих об’єднань.
Керівники провели своєрідну ревізію серед членів колективу та оголосити всім,
хто залишився в місті, довгоочікувану
новину: повертаємося до роботи.
- Не секрет, що чимало учасників наших
колективів виїхало за межі міста чи навіть
країни, - говорить заступник директора
міського ПКіТ Ліліана Кулік. - А ось керівники практично всі на місці. Запросивши
бажаючих до репетиційних кабінетів, ми
усвідомлювали, що не всі з тих, хто є в
місті, прийдуть, особливо якщо йдеться
про молодші групи. Зрозуміло, що батьки малюків хвилюються. Тож наголошували, що у випадку повітряної тривоги колективи разом із керівником спускаються до малої зали, де в нас облаштоване
укриття. Акцентували, що відвідування
репетицій - виключно за бажанням.
За спостереженнями адміністрації ПКіТ,
наявна кількість вихованців у кожному
колективі різна, але не менше половини
дітей наразі відвідують заняття. Лише
один колектив проводить репетиції дистанційно. Але така система була ним напрацьована ще під час карантину, тож найменші співаки без жодних незручностей
розвивають свої вокальні таланти онлайн.
А от старші вокалісти потроху повертаються до звичного розкладу занять. Так
каже Тетяна Павлович, керівник народного вокального колективу «Натхнення»:
- Наразі можемо працювати десь із
половиною колективу, адже декому довелося виїхати з країни. З нашими солістами робота, як і раніше, проводиться
індивідуально. Вивчаємо новий вокаль-

ний репертуар. Творчості належить друга половина дня, тому першу можемо
присвятити плетінню сіток для наших
захисників.
- У березні ми всі плели сітки, шукали
розради у спілкуванні, тим більше, що плести приходило багато дівчат із нашої
старшої групи, - пригадує художній керівник народного ансамблю естрадного
танцю «Глорія» Ольга Атаманчук. - Як ми
мріяли про те, щоб зайнятися творчістю,
як ми цього чекали! Зараз бачу, що майже половина дітей із молодшої групи виїхала з міста, зі старших - 5-7. Звісно, діти
переживають, але тримаються. Намагаюся підтримувати бойовий дух та віру в нашу перемогу. Кажу, що в нас є свій байрактар, який нас захищає. Ми так назвали
іграшку - птаха, якого колективу подарували на одному з фестивалів. Дуже обережно, але говоримо з дітьми про війну,

До речі, до Палацу культури запрошують
і дітей, які приїхали до Горішніх Плавнів
із зони бойових дій. І кілька юних талантів
уже приєднались до колективів. Так, наприклад, двійко дівчат опановують циркове мистецтво.
- Одна з наших новеньких дівчат - харків’янка, - ділиться Тетяна Клепач, режисер зразкового циркового колективу
«Шанс». - Це вже досвідчена циркова, яка
неодноразово виступала на різноманітних
фестивалях із повітряної акробатики.
Надзвичайно яскрава представниця
сильної харківської циркової школи легко влилася в колектив. Ми одразу включили її до роботи над номерами, вона нам
дуже допомагає. Друга дівчина до війни

займалася спортивними танцями у Бердянську. Приїхавши до нашого міста, мама вирішила привести її на заняття гімнастикою, щоб дівчинка підтримувала
фізичну форму. Дівчата прийшли до нас
чи не в перший день після того, як ми поновили роботу. Ну, а наших виїхало дуже
багато. Десь половина колективу.
Зараз намагаються скласти режим
тренувань з урахуванням комендантської години та сигналів повітряної

Суспільство

Підтримка
по-європейськи
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синдрому самозванки. 56 % жінок бажають розпочати власну справу.

Разом до нових звершень
Кілька жінок із різних країн Європи, зокрема, з Латвії, Франції, Словаччини, Чехії,
Болгарії, Іспанії, вже заявили про готовність бути менторками для наших співвітчизниць, котрі нині вимушено перебувають за кордоном. Кілька жінок готові бути менторками, хоча й самі є фактично
вимушеними переселенками. Серед них
Катерина Остапчук, котра народила ди-

роєкт «Прогресія» має на меті підтримати вимушених переселенок,
котрі через початок воєнних дій для порятунку власних дітей виїхали за
кордон. Підбір менторок, які допоможуть цим жінкам, уже розпочато.

П

Допомога по-сестринськи
Більше 4 млн українців вимушено покинули свої домівки в Україні через початок воєнних дій. Здебільшого вони
знайшли тимчасовий прихисток у країнах
Європи.
Проєкт «Прогресія» (фемінітив, що означає жіночий поступ та посилення) для
підтримки українських жінок, котрі знайшли прихисток у Європі, ініціювала стратегиня, тренерка з розмаїття та інклюзивності Ірина Рубіс, відома в Горішніх
Плавнях цікавими проєктами для підтримки працівниць Полтавського ГЗК та
членів їхніх родин. Через соціальну мережу Facebook вона запросила всіх небайдужих українських жінок, котрі нині
вимушено перебувають у Європі, долучитися до чергової ініціативи.
- Проєкт має на меті створення спільноти для менторської підтримки, обміну
досвідом та навчання від європейських
ділових жінок, - зазначає авторка. - Це
дозволить спростити адаптаційно-відновлювальний до умовної норми період.
Переважна більшість вимушених переселенців - жінки, і знаючи наш менталітет,
розумію, що вони не готові просто виживати на дотації від урядів країн, де вотривоги. Хоча, за словами керівника,
їм щастить - сирена поки що не переривала занять.
- Було, що сигнал пролунав на завершення тренувань, і маю відзначити зібраність та дисциплінованість вихованців, додає пані Тетяна. - Малеча дуже натре-

ни нині перебувають. Наша працелюбність і прагнення ладу не дають нам
сидіти склавши руки, навіть будучи в евакуації. А гендерний активізм і підтримка
жінок - це частина мене.

Готові працювати
Усі охочі долучитися до проєкту заявили про це, пройшовши опитування на
сторінці Ірини Рубіс безпосередньо під
її постом. Вони також надали наступну
інформацію: країна нинішнього перебування; кількість дітей, із якими виїхали;
житлові умови; потреба в підтримці місцевих жителів; влаштування дітей до садочка чи школи; бажання працювати в
евакуації; варіанти самореалізації; потреба в менторстві; плани щодо повернення в Україну; сегмент зайнятості в
мирний час; особисті дані; рівень володіння іноземними мовами; побажання.
Опитування пройшли 202 українки,
85 % із яких підтвердили, що готові шукати роботу й працювати в евакуації, 46 % із
них уже почали пошук, 83 % з них володіють англійською. 40 % із числа тих, хто
ще не почав пошук роботи, пояснюють це
нестачею впевненості в собі та наявністю
нована - збираються за 30 секунд. Помітно,
що батьки правильно навчають. Діти тримаються дуже добре. Вони щасливі, що
можуть повернутися до тренувань. Тут вони про все забувають і думають лише про
вправи. Звісно, що це особиста справа
кожного, але, як на мене, то батьки, які вирі-

тину в перший день вторгнення в Україну
російських загарбників, тимчасово перебуває в Болгарії, але вже допомагає таким, як і сама, з пошуком роботи й адаптацією в Європі, Туреччині й ОАЕ.
У пріоритеті - менторки-менеджерки з
країн, де нині вимушено перебувають українки. Напрями, за якими вони допомагатимуть нашим співвітчизницям, наступні:
освіта й сприяння у працевлаштуванні, а
для тих, хто прагне розпочати власну справу на території країн Європи, - допомога в
отриманні грантів чи доступного кредитування для стартового капіталу.
Проєкт Ірини Рубіс має всі шанси
функціонувати не лише в період воєнного стану, адже, за словами авторки,
Україна наполегливо рухається в бік ЄС:
- Поради, підтримка, зв’язки тамтешніх
успішних жінок можуть допомогти зростанню їхніх українських колежанок. Будемо знайомити жінок, близьких за індустріями й професіями. Така інтелектуальна
співпраця та зв’язки потрібні будуть і після
Перемоги!
Наталка ВЕРЕМЧУК

шили тримати дітей удома, чогось їх позбавляють. На тренуванні діти хоч на годинку, але повертаються у стан «до війни».
Вони щасливі, коли отримують можливість
знову повернутись у звичне для них життя.
Софія ПАЛЯНИЦЯ
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Культура

Країна креативу

аняття в Центрі дитячої та юнацької творчості продовжуються у штатному
режимі, чому невимовно раді й вихованці закладу, й ті, хто лише планує
долучитися до цікавого й корисного дозвілля. Педагогічний колектив Країни
креативу знає, як розвинути у своїх підопічних потрібні здібності, весело і
змістовно провести час та прославити рідний заклад на всю Україну.

З

На повну
Колектив ЦДтаЮТ із 4 квітня відновив
роботу в навчальних кабінетах гуртків
закладу. Заняття розпочато як у будівлі
на вул. Гірників, 21, так і у відділенні на
вул. Добровольського, 97. Але й до цього
з першого дня введення воєнного стану
робота тут кипіла: педагоги закладу
організовували дистанційне навчання
для своїх вихованців, встигали волонтерити в дитячому центрі для дітей працівників Ferrexpo, реалізували низку цікавих
заходів під час канікул, подбали про дозвілля дітей із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

- Педагогічна майстерність, професійна гнучкість та згуртованість колективу
сприяє самовідданій роботі з нашими
дітьми, - наголошує директорка ЦДтаЮТ
Лариса Тесля. - Звісно, перед відновленням занять у центрі ми поспілкувалися
з батьками наших вихованців, запевнили,
що у стінах ЦДтаЮТ діти в безпеці, а у
випадку сигналу повітряної тривоги ми
користуємося заздалегідь розробленим
алгоритмом дій. Але саме батьки приймали рішення про те, чи будуть їхні діти
долучатися до позашкільної освіти. І приємно, що більшість батьків довіряє нам,
і вже другий тиждень наш центр наповнений дитячими голосами!

Очільниця закладу наголошує: нині
основна місія педагогів центру - забезпечити комфорт живого спілкування,
переключити увагу дітей від тривожних
подій на творчість і мистецтво, підвищити
рухову активність оздоровчими заняттями, наповнити дітей позитивною енер-

гією. За її словами, педагог має бути
стійким, непохитним і мужнім у різних
ситуаціях, а в ЦДтаЮТ працюють освітяни
за покликанням зі щирою душею, котрі
завжди готові виконувати всі поставлені
перед ними завдання й працювати заради
найціннішого скарбу - наших дітей.

Рух уперед
Нині при вході до закладу кожен бачить
синьо-жовту мапу України, де вихованці
власноруч виготовленими сердечками
позначили міста, що постраждали внаслідок вторгнення російських загарбників.

6 квітня в ЦДтаЮТ стартувала нова
соціальна ініціатива «Дитячий фітнес».
Відтак щосереди о 10.00 тут організовують безкоштовні тренування для дітей
віком від 10 років. Долучитися до захоплюючого фітнесу можуть усі охочі заняття проводяться в кабінеті № 1.10.

Раді всім
Діти із числа ВПО за бажанням та згодою
батьків теж можуть долучитися до здобуття позашкільної освіти в ЦДтаЮТ. Для
цього один із батьків має особисто завітати до закладу, поспілкуватися з консультантом-педагогом і заповнити відповідну
заяву. І цікавість із боку ВПО є - щодня
до закладу звертаються діти, які бажають стати його вихованцями. Най-
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№ 27 «Технікум» - «Сади «Шведівка» через «Молодіжну моду»
«Технікум» - «Шведівка»: 07.15, 19.10
«Шведівка» - «Технікум»: 07.40, 19.40
* вівторок, четвер
№ 153т «Технікум» - «Сади «Коноплянка» через «Молодіжну моду»
«Технікум» - «Коноплянка»: 07.40, 9.30, 13.00, 17.20
«Коноплянка» - «Технікум»: 08.10, 10.10, 13.40, 18.05
№ 154-2т «Південний» - «Сади «Юність-2» через «Молодіжну моду»
«Південний» - «Юність-2»: 07.40, 09.30, 13.00, 15.50, 18.00
«Юність-2» - «Південний»: 08.30, 10.20, 14.00, 16.40, 18.50
№ 155 «Південний» - «Сади «Урожай»
«Південний» - «Урожай»: 7.50, 12.00, 18.50
«Урожай» - «Південний»: 8.20,12.30, 19.20
більшим попитом користуються гуртки,
де займаються ліпленням, малюванням,
бісероплетінням - тим, що допомагає
розвитку дрібної моторики рук і заспокоює
в такий непростий час.
Враховуючи необхідність перебування
дітей в укритті під час повітряної тривоги,
педагоги закладу рекомендують батькам
забезпечити своїх дітей засобами індивідуального захисту, питною водою та
інформаційними бейджами, де зазначені
прізвище й ім’я дитини, адреса проживання й контактні дані батьків.

У закладі двері 21 гуртка відкриті для
всіх. Їхні керівники запевняють: у ЦДтаЮТ
кожен знайде справу до душі, щоб цікаво
й змістовно провести дозвілля. Заняття
відбуваються у другій половині дня, із
14.00, за розкладом.
- Ми раді всім - і нашим постійним вихованцям, і діткам, родини яких перебувають
тимчасово в Горішніх Плавнях або ж прийняли рішення, що відтепер будуть тут постійно проживати, - наголосила Лариса
Тесля. - Усі вони наші діти, яких ми, дорослі, маємо вберегти від тривог сьогодення.
Позашкільна освіта - особлива, за бажанням, а не обов’язкова. Діти йдуть до
нас, бо мають певну мотивацію - тут цікаво,
сюди хочеться повертатися, тут силасиленна друзів. Очне навчання, звісно, дає

ЯК ОТРИМАТИ ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ
(для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 грн на місяць,
для інших осіб - 2000 грн на місяць)
За роз’ясненням Мінсоцполітики, всім, хто отримав довідку про облік
ВПО через УСЗН, потрібно подати паперову заяву на виплату допомоги
до 30.04.2022 до УСЗН або ЦНАП
Що зробити
1. Надати спеціалістам
УСЗН для отримання
довідки ВПО

Як зробити
Надати: паспорт, ідентифікаційний номер,
свідоцтво про народження дітей, документ про
інвалідність або пенсійне посвідчення
(за наявності), довідки про облік ВПО (за наявності)

2. Банківський рахунок
для виплат
(за стандартом IBAN 29 символів)

Якщо є рахунок у будь-якому банку:
• взяти паперові реквізити у відповідному банку міста
або
• знайти електронні реквізити в мобільному застосунку
Якщо немає рахунку:
• відкрити його в будь-якому банку міста

3. Після отримання
довідки надати
паперову
заяву на виплату
в УСЗН або ЦНАП

Надати: паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво
про народження дітей, документ про інвалідність або
пенсійне посвідчення (за наявності), довідки про
облік ВПО (за наявності) та рахунок з будь-якої
банківської установи міста
(за стандартом IBAN - 29 символів)

Внутрішньо переміщеним особам, які станом на 1 березня 2022 року вже отримували щомісячну адресну допомогу, вона буде нарахована автоматично, тому
їм звертатися та надавати будь-які додаткові документи не потрібно.
набагато кращі результати і щодо здобуття
корисних навичок, і з точки зору обміну
емоціями під час неформального спілкування. Але в разі потреби ми доволі
успішно можемо працювати й дистанційно
- доведено нашими педагогами!

Досягнень вистачає
Вихованки ЦДтаЮТ вразили витонченістю своїх образів журі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу з орігамі, паперопластики й моделювання з паперу
«Стильний папір. Літо з ароматом кави»,
який проводився у Львові Українським

центром позашкільної освіти спільно з
Центром творчості дітей та юнацтва
Галичини. У першому етапі конкурсу,
який було проведено в дистанційному
форматі, взяли участь 162 творчі роботи
у двох номінаціях «Сценічний костюм» та
«Карнавальний костюм». Так, у номінації
«Сценічний костюм» вихованка креативстудії Діана Скриннік здобула беззаперечну перемогу з костюмом «Вечірнє
сяйво», вихованка гуртка Hand Made
Олександра Червона виборола почесне
друге місце з костюмом «Леді Кава».
Наталка ВЕРЕМЧУК
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Суспільство

Майстер-класи добра

- Крім продуктів харчування, екіпіровки
й медикаментів, нашим бійцям потрібні
й такі шматочки тепла, що зігріють їм душі
й серця, - додає Любов Хиль. - Це надасть їм сил вистояти й перемогти в
боротьбі за Україну!
Виготовлені поробки разом з печивом,
а також придбаними за власні кошти пакунками чаю, солодощами та продуктами харчування учасники програми передали до центру надання гуманітарної допомоги.

Батарейки для підзарядки

З

найти розраду, висловитися про наболіле за допомогою творчості, позбутися почуття тривоги, яке для багатьох стало хронічним, можна під
час цікавих занять. Це вкотре доводять учасники міської програми
реабілітації дітей з інвалідністю.

Тричі на тиждень учасники міської програми реабілітації дітей з інвалідністю
збираються разом, щоб з користю провести час і отримати таку потрібну нині
психологічну підтримку.

Спокій понад усе
Родзинкою занять стали майстер-класи з нейрографіки, під час яких спершу
потрібно намалювати нейронні лінії, а
потім зафарбовувати сектори різними
кольорами, пропрацьовуючи відповідну
тему. Керує процесом фахівчиня з нейрографіки Тетяна Амельченя.
- Нейрографіка допомагає відчути й
зрозуміти себе, - пояснює Тетяна Амельченя. - Нині діти отримують багато негативної інформації, що спричиняє переживання і страх. Упоратися з цими станами допоможе новий вид арттерапії нейрографіка.
Таким чином учасники позбавляються
негативу, вчаться глибоко дихати, натомість випромінюють у простір позитив спершу в найближчому оточенні і, зрештою, в суспільство. Усе, що потрібно для
занять, - аркуш паперу, кольорові олівці
чи фломастери. Під час кількох таких
майстер-класів учасники програми встигли зобразити стан своєї душі з усіма емоціями, провели роботу зі своїми бажаннями й мріями, а ще малювали грошове
дерево, проговоривши коректну мету,
для якої й потрібні гроші, - наприклад,
накупити подаруночків для друзів, яких
захочеться обійняти після перемоги, або
зробити ремонт у квартирі.
- Заняття нейрографікою корисні всім,
не лише дітям з інвалідністю та їхнім батькам, - наголошує керівниця міської програми реабілітації дітей з інвалідністю Лю-

бов Хиль. - Під час зображення нейроліній
включаються нейрони мозку. Малюнок
створюється впродовж 2 годин, за цей
час якраз вдається позбутися негативних емоцій, або й довше - допоки малюнок не почне подобатися й поки справді
не стане легше на душі.
«Творчість, що надихає» - так назвала
заняття з нейрографіки мама одного з
учасників програми Світлана Черноземова. Жінка зізналася, що й сама не очікувала, як це просто - створювати такі
картини, які заспокоюють і надихають на
позитивні емоції.
Цікаві багатьом і майстер-класи з виготовлення поробок, для яких попередньо слід підготувати основу зі зваляної
вовни. Таким чином учасникам уже вдалося виготовити колоритні підставки під
чашки, брошки в національному стилі синьо-жовті тюльпани та троянди.

Героям слава!
Упродовж інших творчих майстер-класів
діти з інвалідністю разом зі своїми мамами виготовляють поробки для відправлення
бійцям ЗСУ, котрі нині боронять нашу країну.
Це й аплікації у вигляді синьо-жовтих серденьок, і фетрові синьо-жовті квіточки, і янголи-охоронці, які підтримають бойовий
дух наших хлопців, дадуть їм зрозуміти, як
сильно ми чекаємо на їхнє повернення додому з перемогою. До кожної відправленої
на фронт поробки додали листа зі словами підтримки й безмежної вдячності за те,
що захисники бережуть наші життя й
домівки. Пані Світлана - бабуся Льови та
Каті - напекла імбирного печива у вигляді
серденьок, прикрасила синьо-жовтою глазур’ю та національною символікою і зробила патріотичні написи «Героям слава!».

Після кожного заняття на учасників
завжди чекають задушевні бесіди з чаюванням та домашніми смаколиками. Під
час невимушених розмов усі діляться
своїми переживаннями й зазначають,
що заспокоїлись, перестали налаштовуватись на погане. Разом з тим учасникам розповідають, які способи найкраще підходять для того, щоб позбутися
страху й не піддаватися негативу.
- У таких заняттях є потреба - після них
заспокоюються й діти, й дорослі, - наголошує Любов Хиль. - Малеча, можливо,
не розуміє всіх термінів, проте успішно
виконує різні завдання - мозок вмикається в роботу підсвідомо під час правильної подачі інформації. Кожна нова
декоративна картинка, побачена дітьми,
які мають проблеми зі здоров’ям, добре
впливає на світосприйняття, стан душі та
психіки. Такі душевні зустрічі відновлюють
сили, допомагають відновити рівновагу,
розслабитися. Це свого роду батарейки
для підзарядки кожного з нас - ми ж обнімаємося, коли вітаємося та прощаємося,
обмінюємося енергіями. Заняття проводимо в невеличких групах, щоб максимально приділити увагу кожному.

Дистанційна підтримка
Під час воєнного стану поїздки до Кременчуцького центру соціально-психологічної реабілітації тимчасово призупинені. Заняття в центрі відбуваються дистанційно згідно із заздалегідь складеним
розкладом - щодня педагоги закладу
дбають про цікавий контент для своїх
підопічних та їхніх батьків. Тож тривають
онлайн-заняття для розвитку мовлення,
сприйняття навколишнього світу, вправи для фізичної активності, заняття з
прикладної майстерності й сенсорики.
Також надають свої поради масажист,
реабілітолог, логопед і психолог, без яких
дітям з інвалідністю не обійтися.
Як і раніше, Любов Хиль на зв’язку з
усіма учасниками програми реабілітації.
Й додає, що діти не сидять без діла, повсякчас розвиваючи свої здібності. А ще
долучаються до читання цікавих книг місцеві бібліотекарі радо допомагають
їм із підбором літератури.
Наталка ВЕРЕМЧУК
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джень, які стосуються поведінки у воєнний час: і щодо комендантської години,
і щодо заборони відвідувати ліс. Застерігаю, що у випадку виявлення правопорушення ми викликаємо представників
тероборони та поліцію. І минулого тижня такий випадок уже був. Дотримуйтесь
вимог воєнного часу - вони вводяться
для вашої ж безпеки.
Свої обов’язки перед державою продовжують виконувати і члени мисливсько-рибальського господарства «Тахтаївське».
- Війна примусила нас змінити напрям
діяльності. Довелося поки що відкласти
перелік дичини та відстеження стану її

априкінці березня на Полтавщині, як і ще у 8 областях України, цивільним заборонили відвідувати ліс. А ось фахівці на місцях - у розпалі весняна лісокультурна кампанія. Ще й розпочався пожежонебезпечний
період. Утім, у лісників та мисливців роботи завжди вистачає.

Н

Із 25 березня, за рішенням Ради оборони області, на період встановлення
правового режиму воєнного стану цивільним жителям Полтавщини заборонено відвідування лісів та в’їзд до лісів
(крім транзитних шляхів) транспортних
засобів та інших механізмів. Таке рішення прийнято задля захисту людей, їхнього життя та здоров’я, адже ворог може залишати в лісах вибухонебезпечні
предмети та пастки. Також заборона ухвалена з метою запобігання реальній
загрозі виникнення пожеж у лісах.

Виняток робиться лише для військовослужбовців, поліцейських, працівників
ДСНС та працівників Полтавського облуправління лісового та мисливського
господарства, військових адміністрацій,
а також працівників єгерських служб і
користувачів мисливських угідь, які забезпечують лісогосподарську діяльність.
За виконанням даного розпорядження в околицях нашого міста слідкує лісник
Салівського лісництва Кременчуцького
лісгоспу Віталій Замковий, який разом з
тим має і звичні щоденні турботи:
- На Полтавщині йде активна посадкова кампанія. До території нашого підпри-

ємства входить і Салівка, і ГригороБригадирівка, і Солошине. Ми слідкуємо
за лісосмугою в мікрорайонах Піддубне,
Золотнишине, Низи, стежимо за територією біля міського кладовища та
Лісових озер - у нашому підпорядкуванні
перебуває 500 гектарів. Тут поки що
немає потреби досаджувати рослини. У
нашому місті все, що було заплановане,
вже висаджено, тож сподіваємось, що в
цьому році ніяких надзвичайних подій не
станеться і проводити додаткову висадку рослин не доведеться. Зараз лише
спостерігаємо, доглядаємо та охороняємо.
За повідомленням Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, станом на 1 квітня
лісівники Полтавщини вже висадили
перші 2 мільйони сіянців деревних рослин. Лише за перший тиждень посадкової кампанії державним лісогосподарським підприємствам області вдалося посадити майже 400 га лісу.
Разом з тим лісники наголошують, що
ми входимо в активну фазу пожежонебезпечного періоду. Із початку 2022 року в лісах галузі вже ліквідовано 86 пожеж
на площі 438 га, що в 11 разів більше від
кількості та в 78 разів більше від площі загорянь за аналогічний період 2021 року.
- Прошу звернути увагу, що розпочався пожежонебезпечний період, - додає
Віталій Замковий. - Нещодавно горіло
поле в районі Кременчука, але до наших
територій вогонь не дійшов. Минулого
тижня в Келеберді палили очерет у ставках, але знову обійшлося. Залишається
сподіватися, що громадяни розуміють
зараз усю небезпеку лісових пожеж і будуть поводити себе відповідально. Особливо хочеться звернутись до громадян
із закликом дотримуватись розпоря-

здоров’я, які ми мали б проводити в цей
час, - говорить директор мисливського
господарства Григорій Івасенко. - Разом
із представниками громад, де організували об’єднання самозахисту, ми патрулюємо територію наших угідь. Стежимо,
щоб туди не потрапив ніхто із цивільних
і тим більше - браконьєри. Швидше за все,
в цьому році полювання не буде, адже ми
маємо охороняти тваринний світ. На даний час в угіддях Тахтаївського мисливсько-рибальського товариства підозрілих осіб виявлено не було. Зареєстровано 4 пожежі, які вдалося вчасно
загасити. Причина - недбале поводження з вогнем. Ми працюємо в посиленому режимі з дотриманням усіх розпоряджень. Ситуація складна, тож ніякої самодіяльності, тільки узгоджені дії.
Російські окупаційні війська знищують
довкілля України і наразі пошкодили пожежами від бомбардувань майже 102 тисячі гектарів ландшафтів, зокрема й лісів.
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля. Окупанти продовжують
обстрілювати та бомбардувати природні
екосистеми України, що призводить до
збільшення кількості ландшафтних пожеж. При цьому через активні бойові дії
на окупованих територіях служби з охорони лісів та інших ландшафтів від пожеж не завжди можуть вчасно відслідкувати та ліквідувати загоряння.
Тож закликаємо горішньоплавнян
не підігравати агресору і берегти
наші землі та життя!
Софія ПАЛЯНИЦЯ

