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А ви знайте, що ми ж проростем
На руїнах, мов квіти весняні!
Вам на голови впадем дощем,
Аби знали, що ми нездоланні!
Ви нас бийте ногами в живіт,
Вибивайте життя до останку...
А ми сили знайдемо на зліт,
Прилетимо до вас на світанку!
Ви останнє у нас заберіть,
Обкрадіть до останньої нитки...
Але знайте, що прийде та мить,
Коли з’явимось знову нізвідки...
Ми прийдемо до вас уночі,
Коли будете міцно ви спати...
Запалаєм вогнем від свічі
І зруйнуєм залізнії грати...
Ми прийдемо... Повстанем з руїн!
Ви не спіть, а тривожно чекайте...
Проростемо жагою до змін...
Ми не вмерли, живі! Ви це знайте!
Наша рана ще свіжа болить,
Але ми на той біль не зважаєм...
Ну, а ви нас ногами топчіть,
Ми, мов пісня, іще залунаєм...
Ми зустрінемось з вами колись...
На Суді ,там, де вже не сховатись...
Ви не чули прохання: «Спинись!»
Вам хотілося далі знущатись...
А ви знайте, що ми проростем
В наших дітях, мов квіти весняні...
Ми не вмерли, ми й досі живем!
Наші душі - вони нездоланні!
Ми прийдемо раптово до вас,
Може, вітром, а може, дощами...
Ви не спіть, ви чекайте на нас,
Ми живі, ми зустрінемось з вами...
Огнєва Інелла
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Шановні земляки, гості Горішніх Плавнів!
Вітаю вас із Днем міста! 62 роки тому в пісках на березі Дніпра наші батьки і діди
розпочали побудову нового міста під мирним небом України. А сьогодні серця і душі
кожного українця б’ються в унісон із захисниками нашої вільної Батьківщини. Нам
укотре треба захищати свою землю від ворога. І сьогодні ми б’ємося за Свободу!
Кожен із нас на своєму робочому місці наближає час Перемоги. Тому працюймо
наполегливо, сумлінно, докладаймо максимум зусиль задля нашого майбутнього,
задля відбудови нашої України, кожного міста, селища, села.
Бажаю всім миру, здоров’я, сили й наснаги, непохитної віри!
Міський голова Дмитро БИКОВ

Шановні містяни!
У складний час відзначається цього року День міста. Воно, як і вся країна
загалом, постало перед загрозою воєнної агресії. Та це місто ніколи не стояло осторонь проблем України. Горішні Плавні швидко перейшли на економіку
воєнного стану, мобілізувавши всі ресурси, створивши нову логістику.
Сьогодні місто працює задля підтримки економіки країни та забезпечення воїнів
Збройних сил України. Воно щиро зустріло переселенців із Харківської, Сумської
та Донецької областей і всіма силами намагається допомогти їм влаштуватися на
новому місці.
Місто - це ви, його мешканці. І з нагоди свята я від щирого серця вітаю вас і дякую кожному за вашу підтримку, небайдужість, виконання своїх трудових обов’язків,
волонтерську діяльність.
Щиро зичу якнайскорішого миру! Вірю, місто збереже свої найкращі традиції і
отримає новий потужний виток розвитку.
Зі святом!
Костянтин ЖЕВАГО

Шановна громадо!
Від щирого серця, яке сповнене ще більшої гордості та поваги
за Горішні Плавні, вітаю всіх із Днем міста!
Цей день завжди був для нас приємним та радісним святом, яке знаменувало
новий етап розвитку та часу для аналізу попередніх досягнень. Сьогодні віра, надія
та згуртованість стали нашою міцною опорою в боротьбі за майбутнє всієї країни.
Дякую всім вам за небайдужість до долі рідного міста, адже ми - це України. Дякую всім, хто словом і ділом наближає нас до Перемоги. Я вірю у вашу активну громадянську позицію і впевнений, що ваша наполеглива праця, сміливість, розум,
волонтерство - гарантія Перемоги України.
Ми вчимося жити в нових умовах, вирішувати нові, не притаманні в недалекому
минулому для міської громади проблеми, налагоджувати нові комунікативні зв’язки,
вникати в тонкощі новітніх викликів. І цей шлях ми будемо долати разом, адже лише спільними зусиллями зможемо досягнути позитивних результатів.
Щиро бажаю всім миру, віри в Перемогу. Все буде Україна!
З повагою голова правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» Віктор ЛОТОУС

Шановні земляки, учасники-ліквідатори аварії
на Чорнобильській АЕС!
26 квітня 1986 року став днем скорботи за жертвами трагедії на Чорнобильській АЕС.
36 років ми разом згадуємо героїв і сумуємо за тими, хто віддав власні життя заради
наших. Вічна і світла їм пам’ять.
Зі словами вдячності сьогодні звертаємося до ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС - пожежників, військових, медиків, правоохоронців, представників інших
професій, які мужньо, самовіддано працювали в зоні лиха.
Бажаємо вам мирного неба, здоров’я, добра і злагоди в родинах.
Міський голова Дмитро БИКОВ
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ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ
ергова сесія Горішньоплавнівської
міської ради пройшла злагоджено й доволі оперативно. 29 присутніх депутатів схвалили поточні
й життєво важливі для територіальної громади рішення.

Ч

Засідання розпочалося з хвилини мовчання на честь горішньоплавнян, котрі
героїчно загинули від ворожих куль під час
захисту цілісності кордонів України, - Івана
Білецького, Дениса Свиридова, Євгенія
Семенова, Віктора Дичука, Олексія Брідні.
Потому міський голова Дмитро Биков
оголосив про припинення існування та
функціонування депутатської фракції
Горішньоплавнівської міської організації
політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» у зв’язку з виходом із неї
всіх депутатів фракції.
У ході засідання міський голова Дмитро Биков повідомив, що минулого тижня до Горішніх Плавнів було доставлено
черговий транш гуманітарної допомоги
- засоби гігієни, ліки, одяг, продукти тривалого зберігання. Ці речі надійшли від
давніх та надійних партнерів Горішньоплавнівської територіальної громади Рацибозького повяту (Польща).
- Раніше до нашого міста прибувала й
допомога з Австрії та Нідерландів. Дякую
всім нашим партнерам за підтримку в
складний для українців час, ми цінуємо
це! - зазначив Дмитро Биков. - Вдячний
усім представникам Горішньоплавнівської
територіальної громади, почесним громадянам міста Костянтину Жеваго, Віктору Лотоусу, Олександру Морозу за вагому фінансову підтримку військових,
територіальної оборони, внутрішньо переміщених осіб. Тримаймо стрій і разом до
перемоги!
Очільник Горішніх Плавнів додав, що
після отримання всі гуманітарні вантажі
оглядаються, розподіляються за змістом
та напрямами. Спершу відвантажуються
продукти нашим військовим, котрі боронять цілісність нашої держави в запеклих
боях на Півдні й Сході. Другою чергою
допомога відправляється до тих населених пунктів України, де окупантами штучно створено гуманітарну катастрофу, до Харкова, Вознесенська (Миколаївська
область). Частина гуманітарної допомоги розподіляється між вимушеними переселенцями, які оселилися в гуртожитках міста, першочергово допомога надається тим, хто нині обмежений у коштах.
Станом на 19 квітня в Горішніх Плавнях
офіційно зареєстровано 6783 внутрішньо
переміщені особи (ВПО), з них 1621 дитина. Частина людей безкоштовно розселена на об’єктах Ferrexpo та в навчальних закладах міста. Ferrexpo дбає про
безкоштовне харчування ВПО, які проживають на території відомчих об’єктів.
Центр гуманітарної допомоги, відкритий у міській бібліотеці, працює від-

разу за двома напрямами: надає допомогу військовим, котрі боронять цілісність
кордонів нашої держави, й ВПО, котрі
тимчасово проживають у Горішніх Плавнях. Щодня центр надає послуги із забезпечення ВПО одягом, предметами побу-

ту, засобами гігієни, дитячим харчуванням для штучного вигодовування малят.
Нині центр, який розпочав свою діяльність
із 26 лютого, виконує набагато більше
функцій, ніж це передбачалося спочатку.
Станом на 19 квітня по допомогу сюди
звернулися близько 10 тис. ВПО із різних
регіонів України, щодня сюди звертаються більше 300 осіб. Загалом видано
більше 30 т гуманітарної допомоги, 3,5 т
гуманітарної допомоги відправлено до
військових частин Сум, Охтирки, Харкова та на схід для забезпечення бійців продуктовими наборами. 8 квітня центр відправив автомобіль, завантажений засобами гігієни, дитячим одягом та дитячим
харчуванням до Знам’янського будинку
дітей-сиріт з інвалідністю.
- Абсолютно всі ВПО отримують допомогу, якої вони потребують, - зазначала
заступниця міського голови Надія Угніче-

ва. - Ми не приховуємо, що нині важко
розмістити в гуртожитках таку кількість
людей, котрі прибули до нашого міста одночасно, але ми прагнемо допомогти
кожному з розселенням, надаємо інформацію про можливість їхніх дітей долучитися до навчального процесу в дошкільних та загальноосвітніх закладах
міста. Усе, що є в центрі, надходить завдяки небайдужим містянам. Крім того,
двічі ми отримували допомогу від нашого міста-побратима Рацибож, жителі якого передали пледи, постільну білизну, дитяче харчування, засоби гігієни та медикаменти. Продуктів харчування в центрі
маємо небагато, але спрямовуємо їх до
гуртожитків, де не забезпечують ВПО гарячим харчуванням. У жодному разі гуманітарна допомога, що надходить до центру від жителів міста, від приватних підприємців, не може потрапити до мережі
супермаркетів - за цим прискіпливо слідкують координатори центру. Медичну допомогу та ліки, що видаються без рецепта лікаря, ВПО можуть отримати в Центрі
ПМСД, каб. 308.
За кошти резервного фонду міського
бюджету організовано благодійні комплексні обіди для ВПО (до семисот осіб
щодня) в ЗОШ № 3. Орієнтовна вартість
розробленого для них меню одноразового обіду складає 60 грн. Депутати Горішньоплавнівської міської ради підтримали
рішення про виділення 1,5 млн грн для
придбання продуктів харчування, необхідних для приготування страв.
P. S. Хочеться сподіватися на вдячність ВПО за проявлену горішньоплавнянами гостинність, можливість і бажання допомагати. Можливості жителів
міста не безмежні, тож гостям Горішніх
Плавнів варто навчитися цінувати людяність і поважати оточуючих, які насправді
нічого не винні тим, хто покинув свої
домівки.
Наталка ВЕРЕМЧУК
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ПОДІЇ ТИЖНЯ
важкі часи українці згуртувались, і все заради одного - щоби не втратити свою країну та незалежність, щоби відстояти свої домівки й міста в
боротьбі з російською навалою. Хто як може, так і допомагає. Хто
обідом, хто теплим одягом чи постіллю, хто ділиться помешканням.

У

потреба в пральних машинах та холодильниках спостерігається по всіх областях країни, які прийняли переселенців.
Наразі нам вдалося придбати для потреб
ВПО 3 холодильники, 4 пральні машини,
8 мікрохвильових печей та 10 електричних чайників на загальну суму 100 тис. грн.
Кошти на ці потреби частково було виділено з міського бюджету, а частково допомогу надав БФ «Полтавського ГЗК». Це
все, що було в наявності в магазині. Побутову техніку буде розподілено серед
трьох вищезазначених гуртожитків.

Допомога з Польщі
Черговий гуманітарний 5-тонний вантаж для переселенців отримало місто від
партнерів та добрих друзів із Рацибозького повяту Польщі.

леджу КрНУ та Полтавської місіонерської
духовної семінарії. Багато хто з них
виїжджав без нічого, тож потреб у них
забагато. Але, як не дивно, саме ці люди не скаржаться ні на що, а з подякою
приймають допомогу.

Годуємо
Задля підтримки людей із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) міською
адміністрацією було прийняте рішення
про організацію благодійних обідів. І вже
тиждень їдальня СЗОШ № 3 приймає
всіх охочих.
Станом на ранок 19 квітня вже більше
2500 осіб отримали гарячі обіди. Щодня
в їдальні ЗОШ № 3 харчуються близько
700 людей. Отримати обіди можна виключно при наявності довідки ВПО.
- Доки війна не прийшла на територію
України, кухарі готували для учнів. Нині
перепрофілювались - готують так само,
а от годують уже біженців, - розповів
очільник міста Дмитро Биков. - Ми вже
зараз бачимо, що цей проєкт має попит,
і якщо кількість бажаючих харчуватися
буде збільшуватися, то будемо залучати їдальні інших шкіл.
Із 19.04.2022 реєстрація на благодійні
обіди здійснюється виключно з 11.00 до
16.00 у приміщенні школи на вул. Добровольського, 27.

Облаштовуємо побут
Станом на 20 квітня Горішні Плавні
прийняли 6783 внутрішньо переміщених
осіб, 1633 із них - діти. Дехто винаймає
житло самостійно, хтось оселився у
близьких, є й ті, хто знайшли прихисток
у гуртожитках ВПГБУ, Політехнічного ко-

Юлія евакуювалася з дітьми із Покровська, що на Донеччині, і живе в гуртожитку вже більше трьох тижнів. Каже,
що все влаштовує, та з розумінням ставиться до того, що в гуртожитку раніше
жили підлітки, які їздили додому, і таких
потреб у побутовій техніці, як у сімей із
дітьми, в них не було. На кухнях є плити,
мікрохвильові печі, та цього буває замало. Але переселенці пристосовуються.
- Представники міської адміністрації
постійно вивчають потреби цих людей
задля забезпечення більш комфортних
умов їхнього перебування, - наголошує
Дмитро Биков. - Але не все залежить виключно від нас. У магазинах побутової техніки наразі зовсім не такий асортимент
товарів, як до війни. До того ж особлива

- Медикаменти, продукти харчування
тривалого зберігання, в тому числі й дитяче харчування, засоби гігієни, підгузки
зібрала громада наших партнерів у Польщі
задля задоволення першочергових потреб постраждалих від воєнної агресії рф,
- розповів Дмитро Биков. - Це вже другий
гуманітарний вантаж, який ми отримали
саме від цієї громади. Продукти харчування будуть розподілені між ВПО. Ніколи не
міг подумати, що договір про співпрацю
наших громад набуде такого вигляду,
адже до початку військовий дій це були
суто культурні зв’язки, які перетворилися на таку важливу підтримку під час війни.
Отримати необхідне можна в центрі
гуманітарної допомоги.

Освіта для ВПО
Через ситуацію в Україні, яка потерпає
від відкритої та широкомасштабної агресії рф, Міністерство освіти і науки
звільнило від проходження державної
підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття освіти у 2021/2022 навчальному році.
Видача документів про освіту та заповнення додатків до них здійснюється

Суспільство
відповідним закладом освіти, на обліку
в якому перебуває учень. У випадку, якщо на час закінчення навчального року
заклад освіти не функціонує внаслідок
збройної агресії рф, видачу свідоцтв та
заповнення додатків до них здійснюватиме інший заклад освіти за місцем перебування випускника (для учнів, які перебувають за кордоном, - будь-який заклад освіти в Україні), визначений органом
управління у сфері освіти.
- Станом на 18 квітня 2022 року до
освітнього процесу навчальних закладів
міста із числа внутрішньо переміщених
осіб (ВПО) долучилися 340 дітей, замовили свідоцтва сім учнів 9-х класів та
шість учнів 11 класів, - зазначає очільниця відділу освіти міста Лілія Щербина.
- Задля отримання документа про освіту
керівники навчальних закладів мають
скласти перелік випускників. Для цього
учень (якщо повнолітній) або хтось із його батьків має в найкоротші терміни подати заяву до однієї зі шкіл міста.

Чисто має бути завжди
З усмішкою і гарним настроєм працівники виконкому зібралися на традиційну
толоку під час акції «За чисте довкілля».

Шановні земляки, гості міста!
У ці важкі для нашої країни дні дозвольте привітати вас
із Великоднем - Днем Світлого Христового Воскресіння!
Цей Великий День уособлює перемогу віри, надії та любові, торжество істини та
справедливості, велич духу, свято любові та відродження, символ нашого спасіння.
Бажаю кожному з вас миру, стійкості, терпіння, наполегливої праці задля Перемоги, твердої віри у світле майбутнє рідної України!
Бажаю нашим воїнам, які захищають мир і територіальну цілісність Батьківщини,
кожному повернутися додому, мужньо і вперто нищити ворога, непохитно тримати стрій!
З нами Бог! З нами Україна!
Слава Україні!
Міський голова Дмитро БИКОВ

лю своє місто, бо народилася тут і живу,
тому завжди охоче долучаюся до толоки. Чисто має бути завжди, якою б не була ситуація в країні. Кожен систематично прибирає у своїй оселі, так само
потрібно прибирати і в нашому спільному
домі - Горішніх Плавнях.
До прибирання долучилися працівники
всіх служб та відділів виконкому. Вони
зізналися, що ще ніколи раніше так не
раділи повідомленню про толоку - два роки поспіль ці традиційні заходи не проводилися через пандемію коронавірусу, однак нині ситуація в місті контрольована.
- Толока згуртувала нас, - додала начальниця відділу освіти Лілія Щербина.
- З вірою в таку бажану перемогу ми й
місто прибрали, й отримали задоволення від спілкування на лоні природи. Заклади освіти щороку долучаються до
проведення таких заходів, завжди підтримують лад на своїх територіях - не
лише до свят чи визначних дат.
Начальниця юридичного відділу Олена Таран зізналася, що долучається до
толоки щоразу, адже по-іншому й не
можна:
- До нашого міста прибуло багато вимушених переселенців. Ми маємо власним прикладом показати, як важливо
дбати про охайність і красу Горішніх
Плавнів. Упевнена, що й ті, хто вирішить
залишитися в нашому місті, згодом теж
долучатимуться до толоки.

Війна - це таке життя
Після проведення інструктажу з техніки
безпеки у зручних джинсах та кросівках
охочі зробити наше місто ще охайнішим,
озброївшись рукавичками та пакетами
для сміття, вирушили вздовж узбережжя Дніпра до тополиного гаю - улюбленого місця відпочинку містян, де завжди
купа сміття. Мальовнича природа, п’янке
від весняних пахощів повітря, згуртованість однодумців - усе це дало змогу
швидко впоратися з прибиранням.
- Саме час навести лад у місті до настання Великодня. Горішні Плавні завжди славилися своєю красою, тож ми
маємо підтримувати його чистоту, і це
зовсім нескладно, - зазначила працівниця житлового відділу Олена. - Я люб-
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Дерево життя - символ безсмертя, безкінечності життя та його різнобарвного
розмаїття. Об’єднує минуле, теперішнє
та майбутнє, стоїть поза часом. А сьогодні ще й символ нашої нездоланності
та віри в Перемогу. Саме така інсталяція
з минулого тижня прикрашає перехрестя вул. Добровольського та Миру.
- Цю інсталяцію було замовлено та оплачено задовго до початку воєнних дій,
- наголошує Дмитро Биков. - Працівниками КП «Міськсвітло» з настанням теплої погоди її було встановлено. Із часом
буде вирішено питання благоустрою прилеглої території, адже наразі маємо певні
обмеження щодо закупівлі матеріалів, які
введено під час воєнного стану.

P. S. На зауваження містян про те, що
в країні війна, а в нас - начебто ні, скажу
виключно від себе. Війна - це не тільки
смерть, війна - це таке життя. І дуже прикро, що за два місяці вона не навчила
вас цінувати його, кожну його хвилину. І
якщо б ви дійсно цікавилися життям
міста, хоча б читали газети та дивилися
новини, ви б точно знали про те, які роботи ведуться в місті, коли вони були
заплановані і що дійсно може робити
місцева адміністрація, а що їй заборонено під час воєнних дій. Навчіться цінувати життя, адже воно таке мінливе, працюйте заради Перемоги і пам’ятайте:
зрада - вона зовсім інша. Зрада - це вартість орендованого житла за дурнуватою
ціною, це паркування автівок на газонах,
це гучна музика під час комендантської
години, це відмова деяких продавчинь
приймати розрахунок від покупців карткою, це любителі міцних напоїв, які
зовсім не вміють поводитися в громадських містах, це ті, хто в укриттях о другій
годині ночі вважають нормальним вмикати відео на телефоні на повну гучність
і агресивно реагують на зауваження, відчуваючи себе хазяїном життя... Список
може бути довгим, продовжіть його самі.
Упевнена, прикладів буде ще багато...
Ольга ТАРАНТІНА
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На медичному фронті
П

оки Збройні сили України роблять усе можливе, щоб
знищити ворога, кожен фахівець працює на власному фронті - на своєму робочому місці. Як в умовах
воєнного стану медичні працівники Горішніх Плавнів
забезпечують охорону здоров’я містян та тих, хто
знайшов прихисток від бойових дій у нашому місті,
розповідає начальник управління охорони здоров’я
Горішньоплавнівської міської ради Віктор Дудник.

Укриття - для всіх
Останніми днями на всій території України збільшилась кількість повітряних
тривог. І до редакції тижневика надійшло
вже кілька запитань від тих горішньоплавнян, яких сирена застала в лікарні
чи Центрі ПМСД. Містяни жалілися, що
їм доводиться чекати завершення тривоги поза стінами медзакладів. Тож як у
таких умовах працюють медики?
Як пояснив Віктор Дудник, після оголошення повітряної тривоги вхідні двері
Центру ПМСД зачиняють. Натомість із
боку службового входу до приміщення
відкривають вхід до укриття, щоби громадяни могли зайти в безпечне місце:
- Наші працівники не можуть здійснювати прийом пацієнтів під час повітряної
тривоги, тому вони закривають кабінети
і мають пройти в укриття. Люди, які приходять на прийом, також можуть і зобов’язані це зробити. Укриття існує не лише
для медичних працівників, і перебувати
під час повітряної тривоги на вулиці небезпечно. Те, що люди залишаються біля
будівлі, - їхнє особисте рішення, адже вони мали б дбати про своє безпеку. Тим
більше, перебуваючи зовсім поряд із укриттям, яке легко знайти за вказівними
знаками. Але ж чим далі, то все більше
людей нехтують таким простим правилом безпеки і практично перестали користуватись укриттями. Знаємо, що й
медичні працівники не завжди спускаються, проте вони мають обов’язково вийти
з кабінету в коридор, щоб із дотриманням правила двох стін перечекати небезпеку. Робота закладу і прийом спеціалістами поновлюється після сигналу «відбій
повітряної тривоги». Так само, як і в стоматологічній поліклініці, і в амбулаторному консультативно-лікувальному відділенні, яке межує зі стоматполіклінікою.

Забезпечення ліками
Заклади охорони здоров’я в нашому
місті, попри воєнний стан, роблять усе,
що в їхніх силах, щоб горішньоплавняни
не відчували якихось обмежень у медичному супроводі. А керівництво міста,
області та гірничо-збагачувальних комбінатів групи компаній Ferrexpo дбає про
забезпечення містян життєво необхідними препаратами. До поповнення запа-

їх безкоштовно. Якщо ж препаратів у даний період немає в наявності, то, зрозуміло, що доводиться рекомендувати звернутись до аптеки, щоб пацієнти придбали їх власним коштом.

Вакцинація
Не зупиняється в Горішніх Плавнях і робота з вакцинації проти коронавірусу. Всі
бажаючі зробити щеплення можуть звертатись до Центру ПМСД. Виїзні бригади
поки що не працюють.

сів медикаментів активно долучаються
благодійники з інших держав.
- Сьогодні допомога для лікувальних
закладів приходить звідусіль, - говорить
Віктор Дудник. - Отримуємо медикаменти і через МОЗ України, і з гуманітарних
вантажів, які їдуть з Польщі, Німеччини,
Австрії. Лікарські препарати йдуть не в
аптечні мережі, а виключно до закладів
для лікування пацієнтів. Отримуємо і
шприци, і крапельниці, і ліки в розчинах
та в таблетованих формах. Маємо препарати як для містян, так і для внутрішньо
переміщених осіб, серед яких є і пацієнти
з діагнозом цукровий діабет, і такі, хто
перебувають на обліку через проблеми
зі щитовидною залозою чи онкологічними захворюваннями.
Ті, хто потребують прийому препаратів
на постійній основі, можуть звернутись до
Центру ПМСД, стати на облік та отримати
необхідні ліки. Усі препарати в закладах
охорони здоров’я міста перебувають на
обліку та контролі, щоб їх отримували саме ті, хто їх потребує, та в тій кількості, яка
необхідна. Є певний запас і для тих, хто
потрапляє на стаціонарне лікування. Будь
то місцевий мешканець чи внутрішньо переміщена особа. Якщо препарати, передбачені конкретним протоколом лікування,
є в наявності, то через Національну службу здоров’я України пацієнти отримують

- Сьогодні маємо дві вакцини: Pfizer та
CoronaVac, - пояснює фахівець. - Вони
підходять тим, хто хоче зробити перше
щеплення, а також бустерну дозу. Режим
роботи кабінетів для щеплення не змінився. Не можу сказати, що є багато бажаючих на бустерну вакцину, в середньому десь до 10 осіб за день. Та є й такі,
хто приходить зробити перше та друге
щеплення проти COVID-19. Таких від 5
до 7 на тиждень. У невеликій кількості
звертаються й переселенці. Для того,
щоб спростити їм процедуру прийому,
ми призначили окремого лікаря. Тож
після звернення до реєстратури їх направлять до кабінету № 308.

Нові працівники
До речі, переселенці звертаються до
лікарів не лише по допомогу. Серед них
є й ті, хто сам хоче й може допомогти.

Суспільство
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Заплати - підтримай економіку
період воєнного стану з багатьох
міст України чути звернення адміністрації: якщо змога, сплачуйте
за спожиті комунальні послуги.
Ніхто не лякає відключенням, усі
закликають підтримати економіку.
Та нашому місту пощастило й
тут: підприємства ЖКГ продовжують працювати та забезпечувати містян життєво необхідними
послугами, а мешканці намагаються регулярно та в повному
обсязі сплачувати за спожите.

У

Цими днями на КВП «Теплоенерго» підбивають підсумки завершеного нещодавно опалювального сезону 2021-2022.
- Точні дані будуть відомі вже за кілька
тижнів, - пояснює директор підприємства Павло Сніжко. - Поки що можу сказати, що люди сплачують хоч і не в повному обсязі, але регулярно, за що ми дуже вдячні кожному. Звертаючись до
містян, які мають можливість сплачувати за житлово-комунальні послуги й
надалі, розраховую на розумінням того,

що від них залежить, чи будемо ми в подальшому з гарячою водою. До того ж
це підтримка нашої економіки.
Підприємство наразі виконує поточну
роботу. Не завжди вистачає рук, але
ситуація має тенденцію на поліпшення.

- Сьогодні в нас є кілька вакансій, але
підтримку отримуємо від переселенців,
- додає Павло Сніжко. - Три тижні тому до
нас приєднався наш колега, який донедавна працював начальником дільниці в
теплопостачальній організації Волновахи. Тепер він зайняв вакантне місце начальника зміни в диспетчерській. Звільнившись за попереднім місцем роботи,
вже оформлений на постійному місці роботи в Горішніх Плавнях.
Нагадаємо, 6 березня, розуміючи, що
люди не повинні нести додатковий фінансовий тягар, Уряд ухвалив рішення заборонити нарахування та стягнення штрафів
або пені, інфляційних нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної чи неповної оплати за житлово-комунальні послуги. Також заборонено припиняти надання комунальних послуг за несплату за
них або оплату не в повному обсязі.
Штрафувати за несплату та нараховувати пеню не будуть. Однак після закінчення воєнних дій заборгованість усе одно доведеться погасити.
Софія ПАЛЯНИЦЯ

ЗАПИТУВАЛИ - ВІДПОВІДАЄМО
ід час воєнного стану виникають непередбачувані обставини, за яких
документи губляться чи забрати їх немає можливості. Як же в нинішніх
умовах працює міграційна служба?

П

Як організовано роботу з надання
адміністративних послуг у територіальних підрозділах та Управлінні міграційної служби Полтавщини на час
дії воєнного стану в Україні?
На час воєнного стану територіальні
підрозділи та Управління Державної міграційної служби області працюють щоденно з понеділка до неділі включно
з 8.00 до 17.00.

- Останнім часом у нас дещо поповнився штат медичних працівників, ділиться начальник управління охорони
здоров’я. - Серед переселенців, які звернулись із бажанням працювати в нашій
лікарні, виявились медичні сестри, лікарепідеміолог, анестезіологи, судинний
хірург, отоларинголог. Оскільки вони не

У яких територіальних підрозділах
міграційної служби Полтавщини відновлено роботу з прийому громадян
для оформлення біометричних документів? Чи можуть туди звертатися ВПО?
Станом на 13 квітня послуги надають
Київський, Шевченківський, Подільський,
Крюківський, Кобеляцький, Миргородський, Машівський, Новосанжарський, Лубенський, Лохвицький, Хорольський,
Горішньоплавнівський, Гребінківський,
Глобинський, Зіньківський, Пирятинський, Чутівський, Шишацький відділи.
ВПО також можуть оформити документи в цих підрозділах. Також усі територіальні підрозділи області вносять відомості про дітей, зокрема, йдеться про
вклеювання фотокартки до закордонного паспорта батьків; продовжують строк
дії закордонних паспортів як дорослим,
так і дітям строком на 5 років.
звільнені з попереднього місяця роботи,
то, надавши відповідні документи, підписали договір про роботу за сумісництвом.
Це фахівці з Харкова, Краматорська, Маріуполя, Лисичанська, Києва та Попасної.
Невідомо, як довго вони пробудуть у Горішніх Плавнях, але наразі вони вже працюють або на стадії оформлення на роботу.

Які терміни виготовлення біометричних документів?
Відповідно до Постанови КМУ від
28.02.2022 № 165, на час воєнного стану терміни виготовлення біометричних
документів складають 20 робочих днів
або один календарний місяць.
Наталя ІВАНЧУК

У лікарні нашого міста сподіваються,
що серед новоприбулих мешканців може бути окуліст, у якому на даний час є
потреба. Роботи спеціалістам вистачить.
У свою чергу дружний колектив допоможе новим працівникам налагодити побут на новому місці.
Софія ПАЛЯНИЦЯ
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Культура

Мистецтво без меж

школі. Діти можуть ставити мені запитання, потім надсилають ескізи робіт, фото своїх ідей та розробок. Я їм завжди
даю поради, як зробити малюнок краще. Нещодавно зображали тему «Мирний сон», нині працюємо над темою
«Рідна земля українська».

Безпечно й цікаво
Коли починається сигнал повітряної
тривоги, викладачі разом із вихованцями прямують до укриття, про яке потурбувалися заздалегідь. Тут тепло, комфортно й затишно, є запас питної води,
сушок та печива.

ворити красу, дарувати позитив усім, хто поряд, і відволікатися від проблем сьогодення добре вміють у Дитячій художній школі. Педагогічний
колектив закладу має вдосталь цікавих образотворчих ідей для своїх
юних вихованців і їхніх батьків.

Т

Навчання триває
З перших днів війни художня школа
працювала дистанційно. А вже з 28 березня за письмовою згодою батьків вона прочинила свої двері для всіх своїх
вихованців. Графік роботи закладу - із
14.00 до 19.00. Як і в мирний час, усі викладачі на своїх місцях і готові навчати
прекрасного своїх вихованців.
- За цей час контингент наших учнів
значно зменшився, - зізналася директорка художньої школи Ольга Чередніченко.
- Війна внесла корективи в нашу діяльність - у мирний час планували виставки,
конкурси, готувалися до випускного. Те-

пер усе інакше. Працювати нині непросто, але ми з викладацьким колективом
створили всі умови для якісного й комфортного навчання. Мистецтво вічне, тож
ми продовжуємо працювати.
Так, викладачі художньої школи створюють авторські майстер-класи, програмові завдання, цікаві методичні розробки, користуються сучасними художніми
прийомами й матеріалами. Разом із вихованцями працюють над створенням
композицій патріотичного характеру, малюють листівки для наших захисників, а
ще встигають щодня викладати на своїй
сторінці у фейсбуці фото й колажі з дитячих малюнків.
Діти, чиї батьки не погодилися на очне навчання, все одно продовжують здобувати позашкільну освіту. Вони дистанційно отримують приклади робіт і детальний опис завдання.
- Деякі з моїх вихованців нині в Німеччині та Польщі, - зауважила викладачка
художньої школи Ганна Панченко. - Якщо вони мають можливість, то теж долучаються до онлайн-навчання в нашій

- Батьки можуть бути спокійні: в
художній школі під час повітряної тривоги їхні діти в безпеці, - наголосила очільниця школи. - В укритті ми робимо все,
щоб заспокоїти дітей: читаємо з ними
книги з історії мистецтва, надаємо їм психологічну підтримку, а нині це не менш
важливо, ніж навчати. Ми з викладачами
розуміємо, що повсякчас маємо триматися й самі, щоб бути взірцем для наших
дітей і власним прикладом показувати,
що ми налаштовані на перемогу!

Творчість заспокоює
Викладачка художньої школи Світлана
Богомаз упевнена, що мистецтво якнайкраще здатне відволікти від негативних думок:
- Коли дитина малює, вона заспокоюється, утримує мир у собі та навколо. Тож ми намагаємося нині підібрати
такі програмні завдання, щоб переключити увагу наших вихованців на позитив.
Важливо, щоб у такі непрості часи діти
відчували лише хороше, добре ставилися один до одного, щоб налаштувати на
добро й мир і близьке оточення, і весь
навколишній світ налаштовувати.
Зокрема, на уроках Світлани Богомаз учні малюють слова-образи, в яких

Місцевий час

До чужого монастиря зі
своїм уставом не пхайся

одії - особлива когорта. І чи не в кожному населеному пункті їхнє братство має свої характерні риси. Не скажу за всі міста України, але ось
Горішні Плавні й Київ порівняти можу не за чужими байками, а за власним прикладом.

В

Ще до повномасштабного вторгнення
доводилося неодноразово впродовж
декількох останніх років їздити до столиці
на власному авто. Хто знає - не дасть
збрехати. Манери водіння у водіїв зазначених міст суттєво відрізняються. І це попри те, що Правила дорожнього руху для
всіх однакові. Починаючи з Бориспільської траси, ми, немісцеві, перелаштовували свій характер їзди. Як і весь стиль життя в мегаполісі, він там відрізняється рвучкістю, нетерплячістю, ієрархією крутизни
авто (хоча знаків на кшталт «Пропусти
крутого» не помітили). Це на трасі. А в самому місті одна з найбільших проблем кожна буква зображується у вигляді
квітки, тваринки, при цьому кожне слово має обов’язково нести позитив у
світ. Під час занять тут слухають красиву спокійну музику, а коли малюють
птахів - то їхній чудовий спів. А ще переглядають цікаві відео з історії мистецтва.

Для дітей і батьків
Заняття, що можуть бути корисними
як для юних митців, так і для дорослих
членів їхніх родин, проводить викладачка художньої школи Олена Мінаєва, не
забуваючи про індивідуальний підхід до
кожного. Йдеться про нову для закладу
методику нейрографії. Це психологічне
малювання, яке корисне в будь-якому
віці й допомагає розслабитися й навчитися мислити позитивно.
- Разом із батьками ми намагаємося
створити гарні умови для творчого процесу, - зазначає Олена Мінаєва. - До речі,
з дорослими дуже легко працювати - вони дослухаються до наших рекомендацій
і малюють із задоволенням, зізнаються,
що вдячні за такі уроки, які дозволяють
їм позбутися повсякденної напруги. Ми

паркування. Часто крайня права смуга
вся щільно заставлена припаркованими
авто. Машини стоять на тротуарах, у двовчимо всіх мислити творчо й позитивно,
тримати свій внутрішній баланс попри
ситуацію в країні, максимально розкрити свій потенціал і через творчість виплеснути назовні те, що не вдається висловити. Складаємо з дітьми позитивний мальовничий образ України. Діти наше майбутнє, а наша задача - допомогти їм пережити труднощі.

Раді новим учням
Днями когорту талановитих вихованців
поповнили діти із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), котрі раніше відвідували заняття в художніх школах в
Сєвєродонецьку, Вінниці й Харкові. Вони вже долучилися до зображення нової
теми «Народна символіка України» з використанням образу лелеки, півня, маків,
мальв, соняшника, тополі, рушника, вишиванки, писанки. Учні прагнуть створити щось позитивне, підлаштовуючи
народне мистецтво під умови сьогодення, поєднуючи минуле із сучасним.
Ольга Чередніченко додає, що до кінця
травня - кінця поточного навчального року в художній школі - всі охочі можуть до-
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рах, на будь-якому шматочку, де тільки
можна примоститися. А що ж ви думаєте?
Дефіцит місця! У центрі ніхто не буде вигукувати: «Вільна каса!» Там такої в принципі майже не буває - на одне авто, що
виїжджає, припадає два-три бажаючих
прилаштувати свій легковик на свіжозвільнене місце.
Та що я все про Київ та про Київ… Давайте тепер про Горішні Плавні. Адже в
нас на дорогах нині чимало автомобілів
зі столиці, Харкова та інших великих міст.
І не тільки на дорогах, але й у дворах багатоповерхових будинків. Саме в тих
дворах, де й дотепер не вистачало місця
для паркування всіх бажаючих, причому
місцевих. У нас не один рік триває така
собі народна боротьба за газони, які ми
прагнемо оберігати від в’їзду автотранспорту. Нахабних порушників «виховують»
сусіди, фото їхніх автівок регулярно з’являються в соціальних мережах, щоб
горішньоплавняни знали своїх «героїв».
Подекуди вживають й інших методів
впливу. Але це питання для нас - актуальне. Ми любимо своє місто, пишаємося його красою і чистотою.
Тож шановні гості, подекуди вимушені
гості! Якщо вам ще про це не говорили,
не варто привносити в наше місто столичні звички. У Горішніх Плавнях навіть
зараз можна, якщо дійсно є таке бажання, знайти місце, де за правилами припаркувати свою «ластівку». Не варто брати негативний приклад із тих місцевих,
кого ми засуджуємо. Тротуари - для пішоходів, газони - для краси, автошляхи - для
автотранспорту. Почувайтеся як удома,
але не забувайте, що в гостях.
Ксенія КОВАЛЬЧУК

лучитися до світу мистецтва. Неважливо навіть, чи до цього був досвід відвідування подібних занять. Щоб записати
дитину до художньої школи, батьки мають звернутися до закладу в будь-який
зручний для них день із відповідною заявою. Вступні іспити, які були обов’язковими в мирний час, тимчасово не проводяться. Вартість навчання в художній
школі становить 180 грн/місяць, діти
пільгових категорій повністю звільняються від сплати.

У планах - Великдень
Навіть у такий тривожний час викладачі
художньої школи разом із вихованцями
активно готуються до прийдешнього Великодня. І вже продумують, як краще
розписувати писанки.
- Писанка - ДНК української культури,
- пояснює Ганна Панченко. - У роботах,
присвячених Великодню, використовуємо символи, пов’язані з Україною. І
хто ж, як не юні митці, мають прославляти нашу культуру й державу!
Наталка ВЕРЕМЧУК
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Спорт

Нашого цвіту - по всьому світу
авіть залишивши рідну домівку,
горішньоплавнівські спортсмени продовжують тренуватися і
заявляти про себе, виступаючи
на змаганнях в інших країнах.

Н

Чимало юних вихованців спортивних
шкіл і клубів Горішніх Плавнів із початком
повномасштабного вторгнення росії в
Україну разом із батьками виїхало за межі
нашої країни. Але евакуація не відміняє
ні необхідності навчатися далі, ні потреби продовжувати тренування, якщо ти
обрав шлях спортсмена. І це ще одне випробування фізичної витримки і психологічної стійкості наших хлопців та дівчат.

Знай наших!

тися улюбленим видом спорту й деякі
«елефантівці»: Володимир Лашко, Лев
Сілантьєв та Софія Татара.
Хлопці тренуються в одному клубі КС Цешин в однойменному місті. 10 квітня
в м. Катовиці відбувся кваліфікаційний
турнір на польську національну юнацьку
олімпіаду (чемпіонат Польщі), в якому
взяв участь наш важковаговик Володимир Лашко (до цього пройшов відповідну
підготовку на спортивних зборах). Він
виступив у категорії +90 кг. Хлопець посів

Максим Соляник 4 роки відвідував заняття в Центрі дитячого розвитку з боротьби самбо і дзюдо «Елефант» у Горішніх
Плавнях. Та навесні 2022 року йому довелося виїхати з рідними до Чехії. Юний борець, чиє ім’я неодноразово згадувалося
у списках переможців і призерів міського,
обласного і всеукраїнського рівнів змагань у рідній країні, і за кордоном продовжив активні тренування. Мало того - він
уже встиг виступити там на змаНагадуємо, що в ГО ЦДР «ЕЛЕФАНТ» продоганнях, причому доволі успішно.
вжуються заняття з боротьби дзюдо і самбо:
• старші вихованці - понеділок, середа і
п'ятниця із 16.00 до 17.30;
• молодші дівчатка і хлопчаки та новачки понеділок, середа, п'ятниця із 17.30 до 18.45.
Тел. для довідок 096-461-47-26.
Запрошуються всі бажаючі, хто відвідував
раніше заняття з боротьби дзюдо і самбо в
«Елефанті», в інших спортивних закладах нашого міста і в містах, звідки вимушено виїхали
сім'ї переселенців.

за 24 км від місця проживання. Тренування відбуваються двічі на тиждень,
тривають по півтори години. Завершуються вони о 20.00. Єдиний транспорт,
яким можна дістатися додому після занять, лише о 22.15. Тож повертається
дівчина аж о пів на 12-ту ночі…

Італійський стиль
Географія країн, до яких роз’їхалися
наші юні вихованці, дуже широка. Представниця спортивної горішньоплавнівської родини Юлія Королькова нині тимчасово мешкає в Італії, в муніципалітеті
Гассіно. Вона продовжує активно тренуватися. Зараз триває підготовка до зма-

5 місце. В результаті його було зараховано до запасної збірної команди клубу.
Так, у середині квітня Максим Соляник
став учасником турніру з дзюдо, який
відбувся в чеському місті Теплиці, що за
100 км від Праги. Усі поєдинки наш земляк завершив достроковими перемогами. Таким чином уперше в житті хлопчина здобув золоту нагороду змагань на
європейському континенті.
- Ми всі горді за нашого вихованця і
товариша по команді, - зазначив голова
ГО ЦДР «Елефант» Юрій Ляшенко. Вітаємо Максима з переконливою перемогою та чекаємо повернення його додому після Великої Перемоги!

Увійшов до запасу
Багато наших земляків залишається
нині в Польщі. Продовжують там займа-

Тренування до опівночі
Не полишила тренування й Софія Татара. Вона зараз мешкає в місті Белжице, а заняття проходять у Люблині, що
гань всеіталійського рівня. Турнір відбудеться вже невдовзі в Турині. Там дівчина
не лише представлятиме свій новий клуб,
але й продемонструє базу, отриману в
ЦДР «Елефант» у Горішніх Плавнях.
Варто наголосити, що Юрій Ляшенко
підтримує зв’язок з усіма тренерами, які
зараз займаються із його вихованцями. І
вже отримав запрошення взяти участь у
літніх спортивних таборах у Польщі та Чехії.
Ксенія КОВАЛЬЧУК

