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Підніметься
з руїн моя країна,
бо мужності такої
світ не знав

У дні, коли після чергових ракетних
ударів зовсім поряд серце крається від
відчаю, болю, люті й невідомості, щоб не
лякати і так перелякану дитину, я заплющую очі та уявляю Перемогу. Уявляю, як
Хрещатиком крокують наші військові, медики, волонтери, кінологи зі службовими собаками, рятувальники та представники країн, які не залишилися осторонь
у цю страшну годину. І ми вклоняємося
низько перед їхнім подвигом - молодь,
батьки з маленькими дітьми та люди поважного віку, ошатно одягнені, у вишиванках і з прапорами в руках. І сльози течуть рікою, коли Хливнюк починає співати «Червону калину»...
Я уявляю, як відвідаю Ірпінь, Бучу та
Бородянку, Чернігів, Харків, Маріуполь,
які стануть кращими, ніж були до того
страшного часу, коли орда мародерів,
убивць та ґвалтівників другої армії світу
їх знищила.
Уявляю, як піду на перший повоєнний
концерт «Без обмежень». Як увесь стадіон
голосно й синхронно буде співати «Вільні
люди» - пісню, яку сьогодні Сергій Танчинець виконує в метро та на руїнах понівечених міст для військових і мешканців,
які не залишили свої домівки.
Уявляю, як полечу до Польщі, щоби подякувати братам і сестрам та обійняти
кожного, хто посміхнеться у відповідь. А
потім до Естонії, Латвії, Литви та інших
країн, які сьогодні міцно тримають за руку нашу країну. І обов’язково до Великобританії, адже сьогодні прем’єр-міністр цієї країни Борис Джонсон не просто палкий прихильник України, він її
справжній друг. І це навряд чи є перебільшенням...
Я бачу дітей, які ще не втратили навички мріяти про щось значне. Вони хочуть
співати, як Хливнюк, коли виростуть; керувати військом - як Залужний та Марченко; закривати небо - як Привид Києва.
Адже їм є в кого вірити, є кого наслідувати, і саме тому все точно буде Україна.
Не завтра, не за тиждень, але обов’язково
буде, бо мрії мають здійснюватися. А ми
ще на один день ближче до Перемоги.
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Місцевий час

НОВИНИ ВИКОНКОМУ
ергове засідання виконавчого комітету відбулося доволі оперативно менш ніж за годину члени виконкому одноголосно підтримали рішення
гуманітарного, соціального напрямів, житлово-комунального господарства, економічної політики, бюджету, фінансів, майнових та природних ресурсів, архітектури та містобудування. Налаштовані на плідну роботу, присутні
схвалили питання, покликані покращити життєдіяльність громади.

Ч

го бюджету, і пільгові категорії дітей, які
звільняються від плати за перебування
у пришкільних таборах.
- Зрозуміло, що будемо діяти відповідно до ситуації в Україні, - наголосив
Олександр Чуприна. - Але ми маємо го-

Пригадали й ушанували
Засідання виконкому відбулося 26 квітня - в день, коли українська спільнота відзначила 36-у річницю з дня трагедії на
Чорнобильській АЕС.
- Ми разом сумуємо за героями, котрі
віддали власні життя заради наших. Вічна
і світла пам’ять їм! Зі словами вдячності
звертаємося до ліквідаторів аварії на
ЧАЕС, пожежників, військових, медиків,
правоохоронців, представників інших
професій, які мужньо й самовіддано працювали в зоні лиха, - зазначив перший
заступник міського голови Олександр
Чуприна. - Бажаємо всім мирного неба,
здоров’я, добра і злагоди в родинах!

Готуймося навчатися
Підготовку закладів освіти Горішньоплавнівської громади до 2022-2023 навчального року вже розпочато - за це проголосували члени виконкому без зайвих
обговорень.

підписання актів готовності спеціально
створеними комісіями.

Оздоровленню бути
Служба у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики сподівається на стабілізацію ситуації в Україні та можливість
провести повноцінне оздоровлення маленьких горішньоплавнян. Працівники

- Саме після прийняття цього рішення
в закладах освіти приймається комплекс
заходів із підготовки до нового навчального року, - зазначила начальниця відділу
освіти Лілія Щербина. - Йдеться, зокрема,
про проведення ремонтних робіт, підготовку тепломережі до роботи в осінньозимовий період, огляд будівель і приміщень на відповідність правилам пожежної
безпеки, перевірку електромереж і системи водопостачання. Це важливе рішення
попри ті обставини, в яких ми живемо нині.
Підготовчий період планується завершити в серпні поточного року. Початку
нового навчального року передуватиме

служби підготували відповідний проєкт
рішення, який присутні також затвердили. Ним визначено мережу закладів оздоровлення та відпочинку, час та період
роботи пришкільних таборів, розмір
батьківської плати, а також категорію
осіб, які мають право на відшкодування
вартості путівки за рахунок коштів місцевого бюджету та субвенції з обласно-
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туватися, щоб усе було в належному
стані, щоб як тільки буде змога, розпочати оздоровчий сезон.
Разом із тим наступним рішенням члени виконкому внесли зміни до програми
фінансового забезпечення діяльності
ДСОЦ «Горизонт» на 2022-2026 роки. Директорка закладу Наталія Мартинович зазначила, що центр здійснює свою діяльність за рахунок доходів від продажу
путівок для літнього оздоровлення й відпочинку дітей, а також реалізації інших
програм, як, наприклад, «Класний уїкенд»
(відпочинок впродовж вихідних восени та
навесні). Отримані таким чином кошти
спрямовуються на сплату за спожиті
комунальні послуги, виплату зарплати,
сплату податків та придбання матеріалів
і основних засобів для забезпечення життєдіяльності центру.
- Нині в умовах воєнного стану ми не
маємо змоги продавати путівки на оздоровлення та відпочинок дітей - відповідне
рішення не прийнято на обласному рівні.
Крім того, підприємства й організації, а
також приватні особи, котрі здійснювали
закупівлю путівок, нині не збираються це
робити, - наголосила Наталія Мартинович. - Тобто до програми фінансового забезпечення діяльності внесено пункт про
те, що виконком Горішньоплавнівської
міської ради може здійснювати платежі
за електроенергію (192 698 грн) і спла-
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Місцевий час
чувати податок на землю (7302 грн) у
період воєнного стану.
Олександр Чуприна нагадав, що «Горизонт» нині переживає не найкращі часи - далися взнаки два роки пандемії й
воєнний стан нині, та наголосив, що виконком має підтримати й зберегти заклад, щоб він мав змогу працювати, коли це стане можливим.
Чергове питання стосувалося організації літнього відпочинку та забезпечення безпеки населення на водних об’єктах
Горішніх Плавнів 2022 року. Начальниця
відділу благоустрою і розвитку території
департаменту житлово-комунального
господарства (ДЖКГ) Наталія Рубан оголосила перелік місць масового відпочинку: затока Барбара, берег річки Дніпро
від станції прокату до рятувальної станції
в межах набережної. ДЖКГ запропонував організувати роботу зі своєчасної
підготовки цих місць: планове обстеження й очищення дна водойми, належне
функціонування потрібної кількості постів
та пунктів надання першої невідкладної
допомоги, утримання місць відпочинку
в належному стані, встановлення інформаційних щитів із правилами поведінки
та правилами безпеки на воді. Масовий
відпочинок на вищезазначених територіях планується розпочати з 1 червня поточного року.
- У воєнний час не забуваємо про комендантську годину та заборону відвідування лісових масивів, - нагадав Олександр Чуприна. - Цих вимог обов’язково
дотримуємося!

Перевезення по місту безкоштовні
Послуга з перевезення пасажирів на
міському автобусному маршруті загального користування так само залишається
безкоштовною для жителів Горішньоплавнівської громади.
Для компенсації витрат КП «СпецЕко»,
яке здійснює пе ре ве зен ня, вста нов лено тариф 18,91 грн. За рік ця сума
складає 3,5 млн грн. Ці кошти будуть
виділені з міського бюджету, відшкодування відбуватиметься щомісяця.
- Один автобус повністю готовий і вже
на лінії, для ремонту другого автобуса
чекаємо на потрібні запасні частини, зазначив директор КП «СпецЕко» Сергій
Карацюба.

Ефективно й чуйно
Саме так охарактеризував роботу територіального центру соціального обслуговування (ТЦСО) «Калина» міський
голова Дмитро Биков:
- Робота в закладі справді добре організована. Важливо, що при цьому працівники ТЦСО толерантні й чуйні до всіх
своїх підопічних.
Центр продовжує надавати соціальні
послуги особам, які перебувають у склад-

них життєвих обставинах. Підопічні «Калини» обслуговуються в трьох відділеннях: відділенні соціальної допомоги вдома, відділенні денного перебування та
відділенні організації надання адресної
натуральної та грошової допомоги.

З метою надання комплексної всебічної допомоги підопічним у ТЦСО працює мультидисциплінарна команда, до
складу якої входить фахівець із соціальної роботи, психолог, перукар, майстер із ремонту взуття, майстер із ремонту одягу, робітник із комплексного
обслуговування й ремонту будинків,
соціальний працівник, медична сестра.
Соціальні послуги представниками цієї
команди надаються безпосередньо під
час виїзду на місце проживання отримувачів послуг у селах Дмитрівського та
Східностаростинського округів, мікрорайонів Низи, Піддубне, Золотнишине.
2021 року було здійснено 148 виїздів
мультидисциплінарної команди.
2021 року в ТЦСО були проведені поточні ремонти покрівлі, цоколю, коридору другого поверху, кабінету фахівців, облаштування системи автоматичної пожежної сигналізації, а також придбано
меблі, пральну й сушильну машину, засоби реабілітації. У ТЦСО затверджено
107 штатних одиниць, станом на 1 січня
2022 року штат фактично менший на дві
одиниці. Середній вік працівників центру
складає 49 років.
Ефективно працювати надалі центру
заважає низка невирішених проблем,
чільне місце в переліку яких посідає потреба в капітальному ремонті системи
опалення. Також закладу потрібні поточні
й капітальні ремонти кабінетів і коридорів. Є необхідність заміни навісів над
ганками та створення зони відпочинку
для занять спортом.
- Плануємо й далі працювати над розширенням переліку соціальних послуг.
Прагнемо обслуговувати підопічних у
комфортних для них умовах і продовжувати робити це якісно, - наголосила директорка ТЦСО Надія Сакун.

Чудовий результат
Члени виконкому на чолі з міським головою високо оцінили результати фінансово-господарської діяльності КЖЕПу № 4
за 2021 рік.
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- Житловий фонд обслуговують управителі - КЖРЕП № 1 та КЖЕП № 4,а також ОСББ, - зазначив директор ДЖКГ
Петро Василюк. - Показники КЖЕПу № 4,
які стосуються плати за послуги з утримання будинку та прибудинкової території, приємно вражають, як і рівень надання цих послуг. Видно, що працівники

підприємства працюють злагоджено й
оперативно.

Чи є попит?
Це запитання справедливо виникло в
багатьох під час обговорення результатів
фінансово-господарської діяльності
КП «Готель «Славутич», що надає послуги з проживання та в разі потреби надає
в оренду нерухоме майно. До того ж, директорка готелю «Славутич» Тамара Ліц
озвучила й низку проблемних питань, що
потребують вирішення для нормальної
життєдіяльності закладу - це передусім
застарілість та неефективність існуючої
системи теплопостачання в будівлі на
вулиці Набережній, 1. Загалом у готелі
57 номерів, нині зайняті всього 13 із них.
Утім, на думку очільниці закладу, цілком
вірогідно, що тут селитимуться всі, хто
перебуває в Горішніх Плавнях у відрядженні, адже номери сусіднього готелю
«Ольвія» надані в користування внутрішньо переміщеним особам.
- Як замінити труби, то й номери краще прогріватимуться в опалювальний
період. Плануємо поточного року продовжити капітальний ремонт номерів готелю в будівлі на вул. Набережній, 1 і покращити рівень надання готельних послуг, - наголосила Тамара Ліц.
Натомість міський голова Дмитро Биков звернув увагу присутніх на те, що
нині попит на послуги готелю «Славутич»
надто низький і використання будівлі за
адресою вул. Набережна, 1 не є ефективним, тож про необхідність виділення
коштів на капітальні ремонти треба ще
добре подумати. І запропонував провести прискіпливий аналіз ефективності закладу й ужити заходів для виправлення
ситуації, що склалася.
Наталка ВЕРЕМЧУК
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Суспільство

ПРАВО НА ДОПОМОГУ
а період воєнного стану Урядом України запроваджено виплати з держбюджету, які мають на меті
допомогти бізнесу й економіці, а також безпосередньо переселенцям. Крім цього, підтримку надають і міжнародні організації.

Н

Кожен шостий
Після початку повномасштабної війни
з росією понад 7,7 мільйона українців
стали внутрішньо переміщеними особами
(ВПО). Про це йдеться у звіті Міжнародної
організації з міграції. За її даними, частка переселенців у загальній кількості населення України зросла до 17,5 % - тобто кожна шоста людина стала внутрішньо
переміщеною особою. Останнє дослідження, проведене з 11 до 17 квітня, показало, що не менше 60 % внутрішньо
переміщених осіб становлять жінки.
Та офіційні дані часто суттєво відстають
від реальних, особливо в таких умовах, як
нині. Так, міністр соціальної політики України Марина Лазебна зазначала, що як
внутрішньо перемішені особи станом на
18 квітня зареєструвалися більше 1,4 млн
людей. А претендувати на отримання допомоги від держави або інших закордонних організацій мають право саме зареєстровані як ВПО особи.

Компенсації від Уряду
Громадяни мають право подати заяву на
отримання довідки про реєстрацію як внутрішньо переміщені особи та претендувати
на отримання допомоги від держави.

Що пропонує Уряд? Його підтримка
умовно розподіляється на три напрями: гроші, робота та житло.
ГРОШІ
Кожна внутрішньо переміщена особа,
яка зареєструвалася відповідним чином,
може отримувати щомісячну фінансову
допомогу. Для цього потрібно бути включеним до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Виплати здійснюються за рахунок державного бюджету щомісяця з дня звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування. Особи з інвалідністю та
діти мають право на отримання 3000 грн
щомісяця, інші ВПО - по 2000 грн.
Для отримання допомоги такі громадяни мають звернутися до органу соцзахисту, уповноваженої посадової особи
органу місцевого самоврядування, ЦНАПу
чи подати заяву через додаток «Дія».
РОБОТА
У рамках програми «єПідтримка» передбачено надання допомоги у зв’язку
із втратою частини заробітної плати (доходу) особам, робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час
воєнного стану в Україні.
Це можуть бути наймані працівники
підприємств та компаній, які офіційно
оформлені, та ФОПи 1-4 груп, які мешкають у Чернігівській, Сумській, Харківській,
Херсонській, Миколаївській, Запорізькій,
Донецькій, Луганській, Житомирській,
Одеській, Волинській, Дніпропетровській,
Київській областях, а також у Києві. Виплати не можуть отримати ті, хто працює в
бюджетній сфері, оскільки держава забезпечує їм виплати.
Допомога в розмірі 6500 грн надається
один раз. Для нарахування потрібно подати заяву через додаток «Дія».
Щоправда, заявки на такі виплати приймалися до 31 березня 2022 року. Та не
всі мешканці територій, де протягом березня велися бойові дії і була відсутня
електроенергія, могли вкластися у визначені строки. Тож не виключається, що терміни подачі заявок можуть бути подовжені.
Натомість Кабмін запустив програму
підтримки роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб.
ФОПи та компанії, які оформлюють до
себе внутрішньо переміщених осіб, можуть отримувати також по 6500 грн за

кожного такого працівника протягом
двох місяців. Компенсація витрат на працевлаштування надається всім роботодавцям, окрім бюджетної сфери.
Для отримання компенсації роботодавцю потрібно подати заяву в електронній формі через додаток «Дія» або
в паперовій - у центрі зайнятості чи на
адресу електронної пошти відповідного
центру зайнятості.
Таку підтримку експерти вважають
ефективною і позитивною, оскільки саме працевлаштування ВПО повинно бути основою їхньої підтримки. Бюджет у
будь-якому разі не «витягне» такий обсяг тривалих пільг. Тож подібний крок
сприятиме самозабезпеченню ВПО і,
відповідно, відновленню економіки.
ЖИТЛО
Запроваджено компенсацію витрат на
оплату комунальних послуг родинам, які
безкоштовно прихистили переселенців.
Її розмір - близько 450 грн на місяць
(14,77 грн на день) за кожну поселену
особу. Виплати здійснюються виключно
в безготівковій формі.
Відповідно до Порядку компенсації
витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися в період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних
послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня
2022 року № 333, компенсація надається
фізичним особам - громадянам України
віком від 18 років, які є власниками жилих приміщень приватного житлового
фонду і безоплатно розміщували в цих
приміщеннях внутрішньо переміщених
осіб, для покриття понесених власниками жилих приміщень витрат, пов’язаних
з таким розміщенням.
Компенсація здійснюється за умови
відсутності заборгованості власника
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жилого приміщення за житлово-комунальні послуги.
Для отримання компенсації власник житла має звернутися із відповідною заявою
до органу місцевого самоврядування.

Міжнародна підтримка
ЮНІСЕФ
Міністерство соціальної політики України разом із ЮНІСЕФ започаткували
багатоцільову програму грошової допомоги для незахищених родин із дітьми,
які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки.
Допомогу зможуть отримати родини,
що належать до таких категорій:
1. Родини, які мають трьох і більше
неповнолітніх дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років.
2. Cім’ї з двома або більше дітьми, де
одна дитина має інвалідність.
Виплата складає 2220 грн для кожного члена сім’ї на місяць, але не більше
як для п’яти людей. Виплату даватимуть
одноразово на три місяці, тобто суму за
три місяці одним платежем.
Ця виплата буде здійснюватися визначеним категоріям додатково до виплат, які
проводяться за державними програмами,
зокрема, додатково до виплати внутрішньо
переміщеним особам на проживання.
Подати заявку на отримання допомоги можна на сайті: register.unicef.org.
Якщо виникнуть труднощі або додаткові
питання, треба звернутися на гарячу лінію
«Спільно» за номером: 0-800-600-017
(безплатно, щодня з 8:00 до 22:00).
На сайті необхідно заповнити анкету
та обов’язково перевірити коректність
внесених даних.
Переказ має надійти за 4 тижні після подання заявки. Фахівці ЮНІСЕФ і партнери розглянуть кожну заявку й перевірять
достовірність інформації та відповідність
усім критеріям. Учасникам програми
надійде СМС про ухвалене рішення.
ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ
22 квітня міністр соціальної політики
України Марина Лазебна, голова делегації
Місії Міжнародного Комітету Червоного
Хреста в Україні (МКЧХ) Паскаль Хундт та
президент Товариства Червоного Хреста
України (ТЧХУ) Микола Поліщук підписали
тристоронній Меморандум про взаєморозуміння щодо надання грошової допомоги вразливим категоріям населення
України, які постраждали внаслідок бойових дій.
Право на виплату додаткової грошової
допомоги за рахунок цих коштів матимуть окремі вразливі категорії населення, зокрема із числа внутрішньо переміщених осіб. Розмір допомоги становитиме 2500 грн на кожного отримувача на
місяць. Мінімальний термін надання допомоги складає один місяць із можливістю подальшого збільшення тривалості
надання допомоги та перегляду критеріїв
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з огляду на потреби та наявність необхідного фінансування.
Виплата такої грошової допомоги здійснюється додатково, незалежно від отримання особою інших видів допомоги,
зокрема виплати допомоги на проживання ВПО.
Планується, що програма охопить
майже 1 млн людей із вразливих категорій населення України, які постраждали внаслідок військової агресії рф проти України.

житлом, надання психосоціальної підтримки та посилення соціального захисту.
За додатковою інформацією внутрішньо переміщені особи можуть звертатися на гарячу лінію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців:
0-800-307-711.

ООН
19 квітня було підписано двосторонній
Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва між Мінсоцполітики
та УВКБ ООН в Україні.
Меморандумом, зокрема, передбачається реалізація програми багатоцільової грошової підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка є додатковою до будьякої державної допомоги.
У рамках реалізації Меморандуму право на виплату додаткової грошової допомоги за рахунок коштів УВКБ ООН матимуть взаємоузгоджені з Міністерством
соціальної політики категорії внутрішньо
переміщених осіб, відомості про яких
включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Розмір допомоги становитиме 2220 гривень на кожного члена сім’ї на місяць. Виплата допомоги
здійснюватиметься щомісячно протягом
трьох місяців шляхом зарахування коштів
на банківський рахунок внутрішньо переміщеної особи.
Пріоритетною категорією для надання додаткової підтримки пропонується
визначити внутрішньо переміщених осіб
з числа осіб, які одержують пенсію в розмірі до 3000 грн.
Планується, що багатоцільова програма грошової підтримки УВКБ ООН охопить понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
Крім співпраці щодо прямої грошової
допомоги від УВКБ ООН переселенцям,
даний Меморандум закладає підґрунтя
для майбутніх програм підтримки ВПО,
зокрема у сфері забезпечення соціальним

би або центри, які надають гуманітарну
допомогу переселенцям - необхідні на
перший час продукти, засоби гігієни, одяг.
Є такий і в нашому місті. Центр гуманітарної допомоги м. Горішні Плавні розташований за адресою вул. Миру, 22 (приміщення бібліотеки), тел. 8-099-639-2794. Є в нього і своя сторінка у фейсбуці.
Якщо там чогось немає на час звернення, переселенці нерідко звертаються із
проханнями по допомогу до горішньоплавнян у місцевих соціальних мережах.
Наші мешканці завжди підкажуть, де ще є
пункти збору речей, де працюють волонтери, та й самі не відмовлять - нададуть
усе, чим можуть поділитися. Чи не кожен
у нашому місті так чи інакше долучився до
цього процесу, байдужих залишається мало. А забезпечення від міста і містоутворюючого підприємства - це взагалі окрема постійна тема, яку ми регулярно висвітлюємо на сторінках щотижневика.
Та, на жаль, ресурси в усіх не безмежні.
Горішньоплавняни не зможуть тривалий
час і стовідсотково забезпечувати потреби приїжджих. У нас теж є ті, хто лишився роботи, в кого зменшилися доходи, хто вимушений винаймати житло.
Майбутнє - невідомість для кожного. Гуманітарна допомога - це допомога на
перший час. Шановні гості! Пізнавайте
наше місто, вивчайте його правила життя, починайте працювати на його благо
і забезпечення своєї родини. Ми не кидаємо вас напризволяще. Але важко нині
всім - кожному по-своєму.

На місцевому рівні
Майже в кожній громаді, яка приймає
внутрішньо переміщених осіб, діють шта-

Ксенія КОВАЛЬЧУК
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Сила берегині

учасна українка для всього світу стала обличчям воєнної катастрофи.
Світ шокують фото вагітних, які народжують під обстрілами; молодих
матусь, котрі прикривають від вибухів своїм тілом немовлят; юнок, які
стають жертвами звірячої хтивості орків. Жінки ховаються в підвалах
та, рятуючи дітей, шукають безпеки за кордоном. Але ворогу не зламати українських берегинь. Сильні, сміливі, горді й красиві, безжальні до
ворога та водночас турботливі й ніжні до всього живого. Вони стають на
захист нашого сьогодення. Вони дбають про майбутнє відродження
життя. Вони залишаються жінками за будь-яких умов.

С

МАРІАННА.
Жіночність сильніша за війну
Війна прийшла в її життя у 2014 році.
Тоді дівчина жила в Донецьку, де працювала дільничним у поліції.

- Після того як ворог захопив управління
і було необхідно перевестись до українського міста, я на рік переїхала до Маріуполя, - пригадує Маріанна Тохтамиш. - Заради малої дитини намагалася знайти
місце, де буде спокійніше, і у 2015 році
опинилась у Горішніх Плавнях. Наразі
працює в столиці. Увесь цей час я підтри-

мувала зв’язок із рідними та близькими,
які залишилися на окупованій території.
Але думки піти воювати не виникало - хотілося миру і спокою в родині. Та від війни
не втечеш. 24 лютого я була на роботі...
Після сигналу бойової тривоги поліцейським повідомили, що дівчата можуть виїхати за місцем проживання, але
майже всі лишилися на службі. Родини
евакуювали, а самі залишилися.
- Чоловіки й жінки під час війни мають
різні ролі, в кожного своє завдання, - розмірковує Маріанна. - Дівчат поставили
на безпечніші ділянки. Чоловіки нас бережуть щохвилини, але кожна з нас так
само, як і наші хлопці, готова піти в бій.
Під час війни поліцейській доводиться
спілкуватись і з представниками тероборони, де теж є чимало дівчат. Здебільшого
це медичні працівники, але є й такі, що в
мирний час займалися підприємництвом,
тож мають навички організовувати та
згуртовувати, можуть повести за собою.
І зовсім не дивно, що нерідко саме вони
займають керівні посади.
- Чоловіки нормально до цього ставляться. Можливо, це пов’язано з тим, що
ще змалечку українці привчені з повагою дослухатись до своїх матусь, - розмірковує дівчина. - У нас, між іншим, я
також головую за напрямком забезпечення. І хлопці нерідко звертаються за
порадою. Звичайно, ті чоловіки, які бу-

ли в зоні бойових дій, уже навчені та обізнані, а в нас особовий склад молодий
- хлопці 19-20 років, тож іноді ніби відчуваю себе мамою. Тому маю зберігати
спокій, і це нескладно, бо думаю, що за
своєю природою жінки більш стресостійкі, ніж чоловіки - нам потрібно думати одразу за всіх. Це, мабуть, так природою закладено, щоб навіть під час війни
жінка залишалася жінкою, зберігаючи всі
свої навички, вміння та прагнення. Навіть
коли перебуваєш в епіцентрі бойових
дій, маєш бути зібраною та сильною, але
ж і пам’ятати, що ти дівчинка, і дбати про
свій зовнішній вигляд.
Сьогодні вона вже може з посмішкою
розповідати, як через два тижні з початку бомбардувань дівчата-поліцейські заговорили, що потрібно шукати перукаря
та манікюрницю. Тоді вони зателефонували чи не половині майстринь Києва. Ті,
звісно, реагували по-різному, та одна все
ж таки погодилась приїхати до відділення
поліції, щоб навести красу дівчатам у
формі. Тепер це їхній постійний візитер.
- Безсумнівно, що під час найгарячішої
фази всі думки лише про життя і смерть,
- додає дівчина. - Але війна бере верх
лише на деякий час. За першої ж можливості жіночність перемагає - вона в
українках незламна.

РАЇСА.
Жінка - шия, на яку
спирається голова
Раїса Климчук - за покликом душі волонтерка, яка прагне захистити воїнів.
Сьогодні вона зібрала біля себе «павучків»
- горішньоплавнян, які плетуть сітки, килимки, шкарпетки - все, що може прикрити та зігріти наших захисників.
- Війна прийшла в моє життя у 2014 році, коли мій хрещеник пішов на війну, - пригадує жінка. - Тоді я відчула, що теж маю
щось робити для наближення перемоги.
Ролі чоловіків і жінок, на мою думку, на війні
різні. Хлопці-вояки знають, що в них є поставлене завдання боронити рідну землю, яке потрібно виконати. Дівчата ж на
передовій - це ще й стимул чи душа, що
направляє. У жінок в тилу своє завдання - зберігати психічне здоров’я, щоб
мати сили підтримувати воїнів.

Суспільство
На думку Раїси, шлюби, яких стало
більше укладатися під час війни, - це
історія саме про жіночу силу підтримки,
яка промовляє: «Я залишаюся з тобою
в будь-якій ситуації. Я буду завжди поряд і підноситиму тобі патрони». Так він
розуміє, що це і є саме та, віддана, яка
не втекла, а довірила йому своє життя.

- Чоловіки, ви ж знаєте, не поспішають
одружуватися, - додає співрозмовниця.
- Якщо вже пройшов вік гормональних
сплесків, то старші чоловіки обережніші,
бо бояться, щоб їх не зрадили. А на війні
загострюються емоції, бо кожен день може стати останнім. Побачивши, що жінка
йому довіряє, що вона поряд і не прагне проміняти його на когось іншого,
чоловіки й готові одружуватись.
Війна, за спостереженнями жінки, докорінно змінює кожного. Чоловіки стають більш жорсткими, їхні емоції наче заморожуються, тож тих, що пройшли
війну, треба відігрівати. Більшість жіноквоїнів замикається в собі, і їм потрібна
серйозна психологічна допомога, щоб
відродити душу, що наче черствіє.
- Зберегти жіночність на війні можливо лише за умови, що в жінки є подруги
та уважні чоловіки поряд, які між боями
можуть дарувати квіти та говорити ніжні
слова, - зазначає Раїса. - Знаєте, всі дівчата хочуть після перемоги взути підбори. Стати на шпильки і нафарбувати-

ся. Жінка за будь-яких умов прагне залишатися жінкою. Та в неї змінюються
цінності: зникає бажання пліткувати, купити норкову шубу чи дорогу машину.
Вона просто хоче квітів, макіяж та зачіску,
щоб відчути себе дівчинкою. А знаєте,
чому українці насправді кажуть, що
чоловік - то голова, а жінка - шия? І зовсім
не тому, що «коли в мене руки в боки, то
мені байдуже, на якому боці в тебе шапка», і не тому, що «буде так, як я сказала». А тому, що шия - це підтримка голові.
Українка не роздає команди, а забезпечує комфорт та створює всі умови,
щоб голові працювалось якнайкраще.

ОЛЬГА.
Війна - це таке життя
Уперше вона стикнулася з війною в
1984 році. Тоді 25-річна романтична натура дізналась про можливість поїхати до
однієї з гарячих точок. Поїхала працювати у бригаді матеріального забезпечення. Через два роки повернулась уже разом із чоловіком. Почуття, які з’явилися
між близькими душами в гарячій точці,
палають уже понад 30 років.
- Кожна війна - це найстрашніше, що
може бути, - переконана художній керів-

Життя триває
• Трохи цікавої статистики про роботу підприємств Полтавщини на початок
третього місяця повномасштабної війни.
Наразі працюють близько 82 % закладів
громадського харчування, які призупиняли діяльність після 24 лютого. Серед сфери побутових послуг таких закладів 84 %,
підприємств будівельної галузі - 60 %, торгових точок із будматеріалами - 85 %.
Загалом бюджет області за перший
квартал перевиконано на 41 % від плану. Насамперед завдяки великим рентним платежам із нафти та газу.
• Станом на 22 квітня понад 30 000 нових сімей було зареєстровано в Україні з
початку російського вторгнення.
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ник ансамблю «Глорія» Ольга Атаманчук.
- Але та не принесла нам особистих втрат.
Теперішня ж зачіпає кожного. Ми щодня
чуємо і бачимо все, що відбувається зовсім поряд. Знаємо про величезну кількість постраждалих дітей, жінок, родин. І
це неймовірно страшно. Я сприймаю
нинішні події як вітчизняну війну з фашизмом: блокади міст, депортація, партизанський рух та мародери... Я сама, дивлячись на те, що роблять рашисти, хочу
взяти зброю до рук та нищити ворога. Світ
наче перевернувся. Єдине, що здатне
встояти в такій ситуації, - це внутрішній
світ, який підживлює сили в будь-яких умовах залишитися жінкою: прагнути мати
охайний вигляд та зберегти здатність відчувати і співчувати на тлі розуміння цінності життя, кожної події та людини, яка
поряд. А головна зброя жінки на війні - це
підтримка. Підтримка тилу, волонтерська підтримка, просто підтримка словом.
Якщо всі воюватимуть, то хто житиме? А
якщо всі перестануть жити, то заради чого воювати?
Під час Другої світової війни у Британії
було заборонено виробництво всіх косметичних засобів. Уїнстон Черчіль зробив виняток тільки для червоної помади,
бо вважав, що її використання жінками
підвищує моральний дух населення. Так
червона помада наче стала символом
опору. За її допомогою жінки заявляли,
що їх не зламати.
Ми маємо пам’ятати, що в кожної з нас
є свої символи опору. Вони дуже важливі. І не треба думати, що це не на часі.
Тиша, спокій, почуття любові та подяки
в душі означає, що ти створюєш опору
не тільки для себе, а й для інших.
Тримайте світлими свій внутрішній світ,
свою віру і любов. Залучайте їх, щоб стати сильнішими та зробити сильнішими
своїх близьких. Бо нам варто пам’ятати,
що слова «Україна» та «перемога» жіночого роду.
Софія ПАЛЯНИЦЯ

Тільки на Дніпропетровщині обмінялись обітницями понад 5 тисяч пар. Також серед лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів під час війни Одеська
(2427), Вінницька (1927), Полтавська
(1904) та Львівська (1896) області.
Нагадаємо, що для військовослужбовців, поліцейських і працівників закладів
охорони здоров’я процедура укладення
шлюбу спростилася. Факт реєстрації
шлюбу може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складений безпосередньо командиром/керівником на
місці служби/роботи, керівником закладу охорони здоров’я. Так, на підставі актів
про укладення шлюбу було зареєстровано
309 пар; за заявами, засвідченими командирами, - 235 пар.
Ольга ТАРАНТІНА
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Суспільство
дослідженнями результатів ЗНО попередніх років). Тобто результати цих тестувань
якнайкраще прогнозують успішність абітурієнтів незалежно від спеціальності. Тест
з історії України - один із найпопулярніших
серед учасників ЗНО, окрім цього він має
надважливе значення для українців в умовах війни.

Замість ЗНО - МПТ
із трьох предметів

За інформацією ХРЦОЯО, в Полтавській
області зареєструвалися та отримали можливість брати участь у вступній кампанії
більше ніж 12 тисяч осіб. Із них понад 6,7 тисячі - випускники закладів загальної середньої освіти.

Особливості тестування

ьогоріч вступ до вишів відбудеться за результатами мультипредметного тесту (МПТ). Його проведуть за три сесії, розтягнуті в часі, щоб
могли доєднатися всі учні з тимчасово окупованих територій чи тих,
де ведуться бойові дії. Перша сесія запланована на липень. Про що
треба знати, розповіла очільниця відділу освіти міста Лілія Щербина.

Ц

Що таке мультипредметний тест?

Як буде оцінюватися тест?

Національний мультипредметний тест
складається із трьох блоків: по 20 питань
з української мови, математики та історії
України. Станом на сьогодні його мають
скласти всі, хто має бажання вступити
до вишів. Загальна кількість завдань МПТ
- 60. Учасники мають із ними впоратися
за 90 хвилин. На МПТ-2022 в Горішніх
Плавнях зареєструвалося 209 випускників 11 класів, серед них 17 - із числа
внутрішньо переміщених осіб.

Оцінка буде відповідати чинним програмам ЗНО, а результат кожного складника подаватиметься в тестових балах,
а також за шкалою 100-200. Тобто лишаються всі критерії, що закладені в ЗНО.

Яке проходитиме тестування?

Чому саме історія України третій предмет тестування?
Таке рішення було ухвалено МОН України насамперед через те, що реалізувати в тесті всі 13 навчальних предметів
із наявного переліку зараз неможливо
через обмеження, зумовлені тестовою

платформою. І тим, що тестування учасника треба провести за один день.
Вибір української мови та математики
зумовлений тим, що це предмети з найвищою прогностичною валідністю (за

Бути людиною
обачивши, як машина, котра їде перед вами, збиває дику косулю і
тікає з місця злочину, як би ви вчинили? Знаєте тих, хто зупиниться, щоб надати допомогу тварині? Ось і ми тепер знаємо.

П

Днями до адміністрації мисливськорибальського господарства «Тахтаївське»
подзвонив мешканець Келеберди і сказав, що підібрав біля Сміли поранену косулю, якій терміново потрібна допомога
спеціалістів.
- У тварини були рвані рани по всьому
тілу, вона не могла підвестись на ноги була в дуже важкому стані, - пригадує

У тесті не буде розгорнутих завдань на
кшталт власного висловлення. Або, коли ми говоримо про математику, не буде завдань із наданням деталізованих
розв’язань певних задач. Натомість будуть типи завдань, що дозволяють автоматизовану перевірку в умовах онлайнтестування. Це такі, де треба обрати правильну відповідь із кількох наданих, на
встановлення відповідності. Інших типів
завдань не буде.

директор господарства «Тахтаївське»
Олег Зінченко. - Ми звернулись до
ветеринарної клініки, що на проспекті
Героїв Дніпра, і нам не відмовили!
Облаштувавши за порадами медика
вольєр, який би обмежував пораненого в русі, 5 днів боролися за життя молодого самця косулі. І ось
нарешті він підвівся.

Тестування проходитимете централізовано онлайн, задля цього будуть обрані
безпечні місця, обов’язково з укриттям
на випадок повітряної тривоги. Якщо під
час проведення тесту розпочнеться повітряна тривога, його учасників доправлять
до безпечного місця, а після відбою тестування можна буде продовжити.
Ольга ТАРАНТІНА

Місцевий час

За довоєнними
планами
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- Поки в нас буде достатньо асфальту,
ремонтуватимемо основні ділянки в місті.
Якщо ж на момент закінчення наявного
запасу питання не вирішиться, будемо
змушені ремонт призупинити, - говорить
фахівець. - Але роботи нашому підприємству вистачає. Так, ще один важливий
напрямок - очорнення та подальше озеленення проспекту Героїв Дніпра від перехрестя з вулицею Портовою.
Проведення робіт заплановане і для
парного, і для непарного боку. Це і виїмка
ґрунту по розподільчій лінії, де велика
кількість залишків будівельного сміття, і
завершення очорнення до перехрестя
проспекту з вулицею Миру. Паралельно
така ж робота проводиться на вулиці Миру від «Торговельного центру» до перетину вулиць Миру і Гірників.

опри намагання ворога позбавити Україну нормального життя, комунальники по всій країні продовжують виконувати свою сезонну роботу. У
Горішніх Плавнях вони за будь-яких обставин реалізують довоєнні плани.

П

Тиждень тому в місті розпочався запланований ще торік ремонт доріг. На кілька
дощових днів роботу довелося призупинити, та за сприятливої погоди її поновили.
- Перша ділянка для проведення поточного ремонту доріг - це перехрестя вулиць Миру та Добровольського, - пояснює
заступник директора КП «СпецЕко» Михайло Лисенко. - З початку цього тижня
ми вже поновили роботу на перехресті
проспекту Героїв Дніпра та вулиці Миру.
Закриваємо ями, які з’явилися після зими. Окрема увага парковці, що біля центрального «АТБ». Потому маємо перейти
в мікрорайон приватної забудови Низи.
Будемо рухатись вулицею Горького від
залізничного переїзду в напрямку міста.
Далі від колишнього посту ДАІ повертаємо
на вулицю Строни до вулиці Будівельників.
Також у планах ремонт проїжджої частини вулиці Соборної, яка має чи не найгірших стан, тому, поки вона не залишилась узагалі без покриття, потрібно
обов’язково провести там роботи.
Поточний ремонт асфальтобетонного
покриття доріг для міста є традиційним,
подібні роботи проводять у Горішніх
Плавнях щороку. Та в якому обсязі вони
будуть виконані цього року, залежить не
лише від фахівців КП «СпецЕко». Адже
станом на зараз уже є доволі серйозна

проблема - на асфальтних заводах залишилося дуже мало бітуму, що є основною складовою необхідної суміші.
- Ще торік ми пройшли всі необхідні
процедури та провели тендер, у якому
йшлося про значно більший обсяг, ніж
може йти мова зараз, - на 2022 рік було
заплановано постачання матеріалів на
майже 3 000 000 грн, - додає Михайло
Лисенко. - Скільки отримаємо тепер, передбачити неможливо, адже ми співпрацюємо із цехом, який існує при Кременчуцькому НПЗ, а як він працюватиме,
ніхто не може передбачити. Орієнтовно
бітуму залишилося на 100-150 тонн асфальту. Цей обсяг зарезервовано за нашим підприємством. І на найближчі
кілька тижнів для роботи його вистачить.
Зрозуміло, що вже сьогодні комунальники намагаються знайти шляхи вирішення цього питання. Позбавлені з різних
причин можливості співпрацювати з давніми партнерами, серед яких Кременчуцький та Мозирський (Білорусь) НПЗ,
фахівці відшукують нових можливих
постачальників. Звісно, в Україні є працюючі цехи, але обсягу їхнього виробництва замало навіть для нашого невеликого міста. Тож починається розгляд
умов співпраці з європейськими підприємствами, зокрема йдеться про Польщу.

Завдяки милосердним людям сьогодні
молодий 3-річний козлик уже впевнено
тримає голову, до нього повертається
апетит. Єгері кажуть, що вже скоро він буде готовий повертатись у дику природу.
- Пару днів ще поспостерігаємо за його станом і після медичного обстеження, упевнившись, що він не загине в природі, перевеземо на відкриту відтворю-

вальну ділянку, де перебувають зараз
наші дикі косулі, - додає Олег Зінченко.
- Це закрита територія, яка охороняється
від браконьєрів, полювання там не проводиться. Та воно взагалі зараз заборонене. Тож у тварини буде можливість відновитись на новій території. У нас досить
багато косуль, і поява нового самця для
господарства надзвичайно добра подія.

- Із чорноземом у нас проблем немає великі запаси були зроблені ще торік. Тоді
місто виділило кошти, і ми завезли на
територію Єристівського ГЗК достатню
кількість ґрунту необхідної якості. Планувалося проведення відповідної роботи на
двох вулицях, тож наявні об’єми дозволяють провести всі заплановані роботи.
Як поділився фахівець, за задумом на
запланованій ділянці буде не лише посіяна
газонна трава, а ще й висаджені квіти, яких
ще не було в Горішніх Плавнях. 1400 саджанців лаванди вже закуплені та готові
прикрашати оновлені вулиці нашого міста.
Доглядальники-мисливці не намагаються приручити косулю, бо розуміють,
що це дика тварина, яка не має жити в
неволі, і вкотре доводять, що українець
зі зброєю здатен залишатись турботливим та людяним за будь-яких обставин.
Сторінки підготувала
Cофія ПАЛЯНИЦЯ
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Про дах на головою,
людей і тварин

итання оренди житла в нашому місті завжди стояло дуже гостро, а
після початку воєнної агресії воно стало зовсім болючим. Складається
враження, що в найм здали все, навіть те, що за мирних часів не
підпадало під значення цього слова, адже ота собача будка, яку вкрали москалі, була значно комфортніша, ніж це «житло»…

П

Станом на 27 квітня в місті кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб
склала 7141, із них дітей -1684. Частину
цих людей було розміщено в гуртожитках,
частиною опікується Полтавський ГЗК - і
все це за кошти підприємства або міського
бюджету. Іншим довелося винаймати житло власним коштом. І таких, кому випав
шанс знайти квартиру безкоштовно чи хоча б за комунальні послуги, - одиниці.
Вартість оренди однокімнатної квартири
становить від 2000 до 6000 грн + комунальні послуги на місяць, не враховуючи
якості ремонту, наявності меблів та побутової техніки. За квартиру подобово про-

Існує ще одна проблема - наявність тварин. Ось поясніть, а що зробить кішка або
вихована собака, яку вивезли з-під обстрілів, із вашою хрущовкою? Навіть не
так. Спочатку тварину винесли. Винесли
з-під обстрілів! Зрозумійте нарешті це. То
що вона може зробити? Вдарить по квартирі з міномета? Насипле шерсті на сторічний килим, який представляє цінність
лише для мародерів із Макарова? Пошкодить штору? Це у вашому розумінні нереальний масштаб катастрофи, який можна порівняти з Харковом, Маріуполем чи
Бучею? Наявність собаки, кішки, папуги це історія про любов, тепло та відповідальність. Саме люди, наділені такими якостями, тягли з-під обстрілів своїх тварин, не
залишаючи їх напризволяще, і сьогодні
залишилися у важкому становищі, бо винаймати житло з тваринами неможливо...
Отямтеся нарешті, змініть свій світогляд,
невже ви досі не зрозуміли що відбувається з країною. Якщо ні, то дозвольте поясню - це називається війна. І наш ворог
ставить собі на меті знищити нас як націю.
Це геноцид. Ці люди з Харківської, Сумської, Донецької областей покинули свої
домівки не заради пригод та подорожей,
а тому що ці домівки знищено, а їх убивали у прямому сенсі цього слова. І вони кинули все, рятуючи найцінніше - рідних. І
тварин. Адже жодна нормальна людина
не кине на смерть істоту, яка повністю залежить від неї. А ви в умовах війни свої

сять 400 грн (дані OLX). Розумію, часи важкі,
ціни зростають щодня і гроші потрібні всім.
Але якщо бути відвертими хоча б із самим
собою, яку суму податків сплатили орендодавці? Навіть не зараз, у воєнний час,
коли країні вкрай потрібні кошти, а взагалі?
Чи є такі, хто уклав договір із винаймачем?
Де чітко зазначено умови, а головне сума
та строки оренди? Я знаю відповідь - ніхто;
лише ті, хто це зробив через ріелторів, і то
це не є фактом.
Для тих, хто вважає, що під час воєнного
стану можна робити все що завгодно, зазначу, що договір оренди має бути та повинен відповідати загальним засадам цивільного законодавства. Найм (оренда) житла
регулюється главою 59 Цивільного кодексу.

шпалери оцінюєте вище, ніж право українців на життя та порятунок беззахисної тварини? Прикро
і гірко. Особливо від того, що ви
не помітили, як змінилася наша
обпечена, роздерта на шматки,
зґвалтована та понівечена країна...

P. S. За два тижні до початку вторгнення рф моя донька переїхала в Ірпінь. Знайти помешкання було неважко, складність
полягала в наявності двох котів. І до договору оренди хазяйка включила пункт із
переліком усіх меблів, побутової техніки і
навіть штор, які можуть пошкодити тварини. Зазначу, що квартира в новому будинку з усіма сучасними зручностями. Сьогодні пошкодження інфраструктури фіксують
на 71 % території цього міста. Знала б хазяйка тоді, чого насправді слід боятися...
Ольга ТАРАНТІНА
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Кошти на оборону
Уже втретє у фойє виконкому вийняли кошти зі скриньок, призначених для
збору грошей на потреби територіальної
оборони Горішніх Плавнів. Цього разу
зібрали 41 421 грн.

Допомога всім
Внутрішньо переміщеним особам, які
проживають у гуртожитках коледжу КрНУ
ім. М. В. Остроградського, ВПГБУ та приміщенні духовної семінарії, передали
чергову партію гуманітарної допомоги
від закордонних партнерів та небайдужих мешканців Горішніх Плавнів. Представники міської влади особисто привезли до закладів необхідні речі - ковдри, постільну білизну, засоби гігієни,
посуд, продукти харчування.
- Щодня звертаємося до наших партнерів і колег із проханням про гуманітарну допомогу, й чи не щодня вони радо надають її нам, - зазначив перший заступник міського голови Олександр
Чуприна. - Перш ніж розподіляти отримане, ми все приймаємо, підраховуємо,
сортуємо. Після цього надаємо гуманітарну допомогу за трьома напрямками,
основний із яких - допомога нашим військовим ЗСУ, котрі перебувають на передовій. У другу чергу допомагаємо містам,
які нині на межі гуманітарної катастрофи, де немає можливості централізовано
підвозити продукти харчування та засоби гігієни. За третім напрямком допомогу отримують внутрішньо переміщені
особи (ВПО), котрі тимчасово проживають у Горішніх Плавнях, - це засоби
гігієни, дитяче харчування, посуд. Усе,
що надходить від небайдужих та охочих
допомогти, пропорційно розподіляється
між закладами, де нині проживають ВПО.
Медикаменти, в тому числі й гормональні
препарати, які надходять до нас із-за
кордону в якості гуманітарної допомоги,
передаються до закладів охорони здоров’я Горішніх Плавнів, а потім через
сімейних лікарів розподіляються між
пацієнтами, які потребують саме цих
препаратів. Так само через педіатрів мамам із малюками видаються дитяче харчування, пелюшки й підгузки. Усе це робиться централізовано, щоб не допустити потрапляння гуманітарної допомоги
до торговельної мережі.

Нагадаємо, що минулого разу кошти
зі скриньок виймали 15 березня, до цього було зібрано 115 500 грн.

Таким чином у нашому місті допомогу
отримують усі, хто цього справді потребує. Представники міської влади наголошують, що відбувається це за принципами справедливості. Нині до Горішніх
Плавнів надходить гуманітарна допомога з Польщі, Нідерландів, Німеччини, Чехії,
Австрії, а також з українських міст, розташованих на заході країни. Доправити вантажі до місця призначення допомагають
волонтери, котрі мають особистий транспорт. Левову частку допомоги надають
постраждалим від бойових дій саме місцеві мешканці.
Усі, хто має змогу допомогти військовим ЗСУ, котрі продовжують мужньо відстоювати кордони нашої країни, й мирному населенню, яке постраждало внаслідок російського вторгнення, можуть
звернутися до центру надання гуманітарної допомоги, що розташований у
приміщенні міської бібліотеки для дорослих. Нашим бійцям, які живуть у польових
умовах, конче потрібні шкарпетки, спідня
білизна, футболки, вологі серветки, питна вода, спеціальні тактичні аптечки. Нині
є необхідність у продуктах харчування
довгострокового зберігання (м’ясні,
рибні консерви заводського виготовлення) для переселенців, які не мають змоги власноруч приготувати їжу і зберігати
її. Також потрібні постільна білизна, ковдри, спальні мішки.

Збір коштів триває. Усі охочі можуть
долучитися до нього, залишивши
гроші в одній зі скриньок, які встановлені у фойє виконкому та в приміщенні
міської бібліотеки для дорослих.

Шана ліквідаторам
Горішньоплавняни вшанували пам'ять
героїв, котрі віддали свої життя в жорстокій боротьбі з невидимим ворогом
під час аварії на Чорнобильській АЕС екологічної катастрофи, що негативно позначилася на довкіллі багатьох країн Європи. На чолі з міською владою й представниками громадської організації «СоюзЧорнобиль» жителі міста поклали квіти
до пам’ятного знаку ліквідаторам аварії
на ЧАЕС, схиливши голови на знак безмежної вдячності за їхній подвиг заради нашого сьогодення.
Після вторгнення на територію України
російські загарбники вже кілька разів намагалися захопити й ЧАЕС, й інші діючі в
країні АЕС, демонструючи чи нерозуміння
згубного впливу підвищеного радіаційного фону, чи цілковиту байдужість до
цього. Сподіваємося на краще й віримо
в непохитність і міць ЗСУ, котрі нині захищають не лише цілісність кордонів нашої
держави, а й наше щасливе майбутнє!

