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Ми подорослішали на цілу війну.
Всі. Й ті, хто пер шим зустрів во ро га; й ті,
хто муж ньо бо ро нить на шу країну; й ті,
хто опи нив ся в окупації; хто во лон те рить
із ран ку до ночі; хто працює... Працює не
тільки в ти лу, а й у Києві та Харкові. І я
щи ро сподіваюся, що минулої су бо ти
навіть ті, хто по чу вав се бе «су хо та ком -
форт но», си дя чи що ве чо ра на набе-
режній міста з пи вом та гуч ною му зи кою,
усвідомили, що війна по ряд, і теж подо-
рослішали. Ад же во на вже не десь там
під Черніговом, Хар ко вом чи в Маріуполі
- во на за 17 км від на шо го міста...

Во ни змінили нас. Ба гать ох із нас. 
Ад же ду ша пе ре тво ри ла ся на чор ну діру.
І в неї не сеть ся все: жінки, які на род жу -
ють у мет ро і підвалах; лю ди, які хо ро нять
своїх близь ких на го ро дах, у сад ках та пар -
ках під обстрілами; розграбовані домівки;
зни ще ний драм те атр і розстріляний по -
ло го вий бу ди нок у Маріуполі; жінки та дів-
чата, яких ґвалтує п’яна рус ня; розстріляні
цивільні зі зв’язаними ру ка ми в Бучі; спа-
лені жив цем коні та заморені го ло дом со -
ба ки під Києвом; за пи си перехватів роз -
мов із за пи та ми про розмір кросівок...

Во ни змінили нас. Ад же ми відчу-
ваємо радість від спа ле них танків і розір-
ваних їхніх військових, які нібито прийш -
ли на нав чан ня. А нав ча ють ся во ни ни -
щи ти, вби ва ти, кра сти, ка ту ва ти та
ґвалтувати. А ще - вою ва ти з жінками,
дітьми та людь ми по хи ло го віку... 

Во ни змінили нас. Нав чи ли ненави-
діти лю то і не про ба ча ти. Не про ба ча ти
ніколи. Ад же во ни не ма ють ані со ро му,
ані жа лю. Ніхто. Ані вбив ця, ані до мо гос -
по дар ка, ані 10-річний хлоп чик, який за -
ба жав ви ст риг ти на потилиці Z. І ця лють
бу де бігти за ни ми все жит тя, переслі-
дуючи кож но го, вик ли каю чи тва рин ний
страх від тихої фра зи: «Доб ро го ве чо ра!
Ми з України!»

І най недобрий час,
Дає нам зараз доля,
Ніщо не спинить нас,
Найвища цінність - воля.

Сергій Танчинець, Олег Ходачук
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Ме дич на до по мо га

- Ситуація з наявністю інсуліну в місті
перебуває під постійним кон тро лем, - за -
зна чив міський го ло ва Дмит ро Би ков. -
Ми тісно співпрацюємо з НСЗУ (Націо-
нальна служ ба здоров’я України), і за для
вирішення пи тан ня що до за без пе чен ня
пацієнтів життєво необхідними пре па ра -
та ми докладається мак си мум зу силь. Але
че рез низ ку бю ро кра тич них пе ре пон про -
це ду ра займає три ва лий термін, то му
вкот ре надійне пле че громаді підставив
БФ «Пол тавсь ко го ГЗК». І наразі вирішено
пи тан ня що до закупівлі інсуліну на за галь -
ну су му 270 тис. грн. Зав дя ки цьо му всі
пацієнти бу дуть забезпечені необхідним
лікарським за со бом на найб лиж чий мі-
сяць. Сподіваємося, що за цей час бу де
вирішено пи тан ня централізованої заку-
півлі цих ліків че рез НСЗУ.

Не залишаємо без ува ги дітей ВПО віком
до 1 ро ку. Са ме для тих, хто перебуває на

штуч но му вигодовуванні, бу де при дба но
ди тя че хар чу ван ня, а та кож тест-смуж ки
до глю ко мет ра для ви зна чен ня рівня цук -
ру у крові. На ці по тре би БФ «Пол тавсь ко -
го ГЗК» виділив 300 тис. грн.

Посівна триває

- Не так дав но до скла ду Горішньо-
плавнівської об’єднаної територіальної
гро ма ди увійшли Дмитрівський та Схід-
ний старостинські ок ру ги, і то му за раз
ми маємо не тільки про ми сло вий, а ще
й аг рар ний ста тус, - на го ло сив очільник
міста. - І са ме в та кий три вож ний час
маємо розуміти важливість пи тан ня за -
без пе чен ня про до воль ст вом не тільки
на шо го міста, а й усієї країни.  

Ста ном на 30 бе рез ня у ста рос тинсь -
ких ок ру гах ози ми ми куль ту ра ми (пше -

ни ця, го рох, ячмінь та ріпак) засіяно
2555,9 га; планується засіяти го ро хом,
ку ку руд зою, про сом, со няш ни ком, яч -
ме нем то що 2784,5 га.

У Дмитрівському ста рос тинсь ко му ок-
рузі засіяно: ози мою пше ни цею - 304,9 га,
яч ме нем - 92,9 га. Планується засіяти
ще 908,4 га, із яких 231 га - го ро хом,
239,4 га - ку ку руд зою, 14 га - про сом,
424 га - со няш ни ком.

У Східному ста рос тинсь ко му окрузі ози -
ми ми куль ту ра ми засіяно 2158,3 га, що
складає 50 % від загальної площі зе мель.

Переселенці

Ста ном на 6 квітня в Горішніх Плав нях
зареєстровано 4382 ви му ше но перемі-
щені особи, із них 1048 дітей. Частину
осіб роз се ле но в міські гур то жит ки та
готелі, інші знайш ли при хис ток у при ват -
них домоволодіннях. Довідку ВПО отри-
мали 3153 особи.

- Місто продовжує прий ма ти біженців,
- за зна чив Дмит ро Би ков. - 29 бе рез ня в
гур то жит ку Полтавської місіонерської
духовної семінарії знайш ли при хис ток
внутрішньо переміщені осо би із м. По -
кровсь ка та Маріуполя. Наразі міською
вла дою спільно з керівництвом Пол тавсь -
ко го ГЗК вирішується пи тан ня що до по -
кра щен ня по бу то вих умов пе ре бу ван ня
біженців, їхнього хар чу ван ня, а та кож за -
лу чен ня дітей до освітнього про це су.

Паніці - зась!

- Пол тав щи на вже за зна ла во ро жих уда-
рів. Нині ши рять ся чут ки про во кую чо го ха -
рак те ру що до ста ту су на шо го міста в разі
не га тив но го роз вит ку подій на території
країни, а са ме можливості йо го окупації.
Що би при пи ни ти ці роз мо ви, хо чу за зна -
чи ти: місто бу де за хи ща ти ся, три ма ти обо -
ро ну. Ми готові до цьо го, маємо необ-
хідний ре сурс, у нас дос тат ньо патріотів.

Шановні читачі га зе ти 
«Те ле екс прес»!

Після тривалої пе ре рви ви тримаєте
в ру ках що тиж не вик у дру ко ва но му
вигляді. Він інший і зовсім не схо жий
на попередні. Він чор но-білий, змен -
ше но йо го фор мат і кількість сторінок.
Відверто ка жу чи, нам бо ля че від то го,
що ми вимушені зро би ти крок на зад.
Але наразі бо ля че всій країні... 

Ро би ти га зе ту коль о ро вою в елек -
трон но му форматі бу ло цікаво, і це до -
да ва ло но вих мож ли во стей. Але є
читачі, які з інтернетом на «ви»; під-
приємці, які, на щас тя, по вер та ють ся
до своєї діяльності, і їм важ ли вий са -
ме дру ко ва ний варіант що тиж не ви ка.
Тож сьогодні «Те ле екс прес» ма ти ме
са ме та кий ви гляд. Це пов’язано, зок -
ре ма, і з об ме же ни ми мож ли во стя ми
типографії, яка, на на ше щас тя, все ж
за пра цю ва ла. 

Ми щи ро вдячні вам, наші читачі, за
ваші телефонні дзвінки та підтримку,
за ва ше ба жан ня чи та ти, вдячні рек -
ла мо дав цям, які підтримали нас у цей
важ кий час і з розумінням по ста ви ли -
ся до зміни як ви гля ду, так і фор ма ту
га зе ти. Осо би сто я без меж но вдяч на
па ну Кос тян ти ну Ду лен ку, який у перші
дні бе рез ня, ще до то го, як Аре сто вич
го лос но за кли кав українців ста ва ти до
ро бо ти, прий шов до редакції зі сло -
ва ми: «Тре ба пра цю ва ти, мені тре ба
го ду ва ти свій пер со нал... та і вас тро -
хи теж». Це, ма буть, бу ли перші над-
важливі сло ва підтримки.

Звертаємося до всіх! Ми працюємо,
приймаємо ваші пи тан ня, рек ла му та
ого ло шен ня у звич но му для вас ре-
жимі. Бу де мо на ма га ти ся дот ри му ва -
ти ся графіка ви хо ду га зе ти - один раз
на ти ж день, але не все за ле жить са -
ме від нас. 

Шановні читачі! Ми працюємо
для кож но го з вас за будь-яких об -
ста вин. За ли шай те ся на зв’язку.
Все бу де Україна!

Оль га ТАРАНТІНА

ПОДІЇ ТИЖ НЯ

Н
а 44-й день військового вторг нен ня Горішні Плавні пра цю ють у штат но -
му режимі. Інформація про стан справ ми ну ло го тиж ня - від міського
го ло ви Дмит ра Би ко ва.
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П
о при все, місто продовжує жи -
ти та пра цю ва ти. Про перебіг
дорожніх робіт та озе ле нен ня
міста розповів міський го ло ва
Дмит ро Би ков.

Із на стан ням сухої по го ди в Горішніх
Плав нях при сту пи ли до відновлення доріг
після зи ми, - за зна чив очільник міста. -
Наразі на розі вул. Ми ру та вул. Доб ро -
воль сь ко го три ва ють ро бо ти з ям ко во го
ре мон ту до ро ги. Торік са ме тут бу ло по -
кла де но пер ший шар ас фаль то-бе тон -

но го по крит тя, а на цей рік бу ло за пла -
но ва но за вер шен ня робіт на цій ділянці
до ро ги. Але воєнні дії в країні та певні об -
ме жен ня що до закупівлі товарів, робіт та

по слуг під час воєнного ста ну не доз во -
ля ють за раз ви ко на ти ці ро бо ти в пов но -
му обсязі. Фінансовий ре сурс об ме же -
ний, то му бу ло прий ня те рішення вжи ти

тимчасові за хо ди, а са ме провести ям -
ко вий ре монт за для за без пе чен ня нор -
маль но го ру ху автомобільного транс пор -
ту на вул. Ми ру. Ро бо ти з ям ко во го ре -
мон ту та кож пла ну ють ся на вул. Горь ко го,
Дніпровській та Стро ни.

- Та кож три ва ють ро бо ти з озе ле нен -
ня міста, а са ме онов лен ня клумб після
вста нов лен ня но вих гранітних бордюрів
уз довж доріг на не пар но му боці просп. Ге-
роїв Дніпра та вул. Ми ру. Вже за ве зе но
ґрунт та посіяно тра ву. Оскільки всі ро -
бо ти з бла го ус т рою міста ви ко ну ють ся
си ла ми КП «Спе цЕ ко», за кли каю містян
ста ви ти ся до цієї ситуації з розумінням
та по ва жа ти пра цю комунальників, - ре -
зю му вав Дмит ро Би ков.

Оль га ТАРАНТІНА
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«Знай ди рідних»: в Україні 
ство ри ли чат-бот для по шу ку 
зник лих під час війни
Для по шу ку зник лих рідних під час

війни в Україні ство ри ли чат-бот «Знай -
ди рідних». Він дозволяє відшукати
тих, із ким втра че ний зв’язок, не зва -
жаю чи на країну їхнього теперішнього
пе ре бу ван ня.

Роз роб ни ки інформують, що персо-
нальні дані учасників надійно захищені,
а інформацію про місце зна ход жен ня
чат-бот надає ли ше зареєстрованим у
ньо му гро ма дя нам після підтвердження
зго ди то го, ко го роз шу ку ють, щоб уник -
ну ти не ба жа них ситуацій.

По си лан ня на чат-бот «Знай ди рідних»
https://t.me/Family_Search_bot.

Відеоінструкція що до ко ри сту ван ня
https://bit.ly/3r1jXKk.

Чат-бот ство ре но у взаємодії з ГО «Між-
народна асоціація кібербезпеки», Цен -
тром ме то дик та координації криптогра-
фічного роз вит ку, міжнародного жіночого
ру ху «За сімейні цінності» та за підтримки
Упов но ва же но го Пре зи ден та України з
пи тань волонтерської діяльності.

Усі гро ма ди на Полтавщині 
повинні ви са ди ти яко мо га 
більше овочів
Шановні об’єднані територіальні гро ма -

ди, ста рос та ти, міста і се ла, фер ме ри,
шко ли, лікарні, дитсад ки, ус та но ви й орга-
нізації, які ма ють зем лю, приватні зем ле -
влас ни ки! Ми повинні за пас ти ся ово ча ми!

Хер сон щи на зазвичай що ро ку бу ла ос -
нов ною по ста чаль ни цею овочів для всієї
України. Сьогодні, на жаль, там ве дуть -
ся активні бойові дії, й більша час ти на
регіону оку по ва на. Натомість полтавські
овочівники посіяли роз са ди на ба га то
мен ше, ніж торік.

Ос нов ним суб’єктом, який сьогодні по -
ви нен взя ти на се бе зав дан ня що до за -
без пе чен ня про до воль ст вом, - це гро ма -
ди. Усім ТГ потрібно ви са ди ти яко мо га
більше овочів! На місцях владі необхідно
спла ну ва ти посіви спільно з фер ме ра ми.
За без пе чи ти, як мінімум, за пас для влас -
них шкіл, садочків, лікарень, інших об’єк-
тів соціальної інфраструктури і, зви чай -
но ж, для лю дей. Кра ще, ко ли ще й за пас
бу де - для інших, ко му тре ба бу ло б до -
по мог ти в цей до ле нос ний та трагічний
для України час. 

Комунальні сільгосппідприємства по-
винні мак си маль но ви са ди ти овочі. На
селі сьогодні є вільні ру ки, тож це зав дан -
ня повністю під си лу. Солідаризуймося,
коо пе руй мо ся, лю ди добрі, до по ма гай -
мо один од но му!

Жит тя триває
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Автівки
Ми ну ло го тиж ня в рам ках про гра ми

підтримки армії підприємства гру пи
Ferrexpo пе ре да ли на ад ре су Зброй них
сил України (ЗСУ) та територіальної обо -
ро ни України (ТрО) по над 70 автомобілів
різного кла су на за галь ну су му по над 
3,5 млн доларів. 

- Уся Україна, всі її за хис ни ки наразі
по тре бу ють підтримки, і ми як соціально
відповідальна компанія та гро ма дя ни
своєї країни не мо же мо стоя ти ос то ронь.
По тре ба транс порт них засобів - наразі
од на із клю чо вих. Тож відповідно до норм
чин но го за ко но дав ст ва в умо вах воєн-
ного ста ну ми опе ра тив но зреа гу ва ли та
організували пе ре да чу на яв них у нас
автомобілів різного кла су, - на го ло сив
керівник про грам корпоративної соці-

альної відповідальності Ferrexpo в Україні
Юрій Хи мич.

Ліки бу дуть

В Україні наразі є суттєвий дефіцит
ліків для тиреоїдної терапії, які необхідні
пацієнтам із хво ро ба ми щитоподібної
за ло зи. Ста ло ся це че рез воєнні дії та
че рез ажіотаж, спри чи не ний війною: лю -
ди ак тив но ску по ву ва ли ліки в ап те ках. 

Компанія Ferrexpo за ку пи ла ме дич ний
пре па рат L-ти рок син для пацієнтів міста
Горішні Плавні із за хво рю ван ня ми ендо-
кринної сис те ми. Партію ліків уже дос -
тав ле но в місто. Передбачається, що во -
на за без пе чить по тре би як працівників
компанії Ferrexpo, так і мешканців міста
та внутрішньо переміщених осіб.

- Пре па ра ти для тиреоїдної терапії, зок -
ре ма ме ди ка мен ти з діючою ре чо ви ною
ле во ти рок син, ук рай необхідні пацієнтам
із хво ро ба ми щитоподібної за ло зи, ад же
ліки потрібно прий ма ти щод ня на по-
стійній основі, - за зна чи ла го лов на лікар-
ка ме ди ко-санітарної час ти ни компанії
Ferrexpo Ірина Рудометкіна. - Зав дя ки
спри ян ню керівництва компанії Ferrexpo
ми знайш ли по ста чаль ни ка в Німеччині,
про ве ли закупівлю L-ти рок си ну та орга-
нізували йо го дос тав ку в місто.

На за мов лен ня ме дич них закладів Го-
рішніх Плавнів бу ло по став ле но пре па -
рат L-ти рок син у дозуванні 50 мг, 75 мг і
100 мг. Пре па ра ти бу дуть ви да ва ти ся паці-
єнтам без кош тов но че рез медичні за кла -
ди міста та сімейних лікарів. Працівники
компанії Ferrexpo бу дуть забезпечені пре -
па ра том у МСЧ за місцем ро бо ти. 

За повідомленням МОЗ України, най-
б лиж чим ча сом очікуються додаткові по -
став ки  L-ти рок си ну до ап теч них закладів
України.

Окрім передачі зазначеної ви ще до по -
мо ги, як повідомлялося раніше, Ра да
директорів Ferrexpo уз го ди ла до дат ко -
ве фінансування на за без пе чен ня гума-
нітарних по треб нашої країни в розмірі
7,5 мільйона доларів. Компанія про-
довжує сте жи ти за по точ ною ситуацією
в Україні та опе ра тив но на да ва ти до по -
мо гу тим, хто її найбільше потребує.

Оль га ТАРАНТІНА

В
ійна згур ту ва ла націю. Ко жен українець на своєму місці - на фронті і в ти -
лу самовіддано працює за для нашої Пе ре мо ги. Один зі способів до по мо -
ги - пе ре да ти автомобілі на ко ристь військових по треб або за без пе чи ти
необхідними лікарськими за со ба ми вразливі вер ст ви на се лен ня. Са ме
цей шлях об ра ла компанія Ferrexpo.

Тут і за раз

Але не так ста ло ся, як га да ло ся. На пе-
ріод воєнного ста ну в Україні на до ро гах
вста нов лю ють ся блок по сти, які здій-
снюють і кон троль, і перевірку як ав то -
транс пор ту, так і документів. Са ме в та -
кий спосіб 1 квітня на блок по сту на в’їзді
до міста під час ог ля ду автівки віськово-
службовцями ЗСУ бу ло ви яв ле но 6 кг сві-
жовиловлених раків.  

На місце події бу ло вик ли ка но держін-
спекторів Пол тавсь ко го ри бо охо рон но -

го пат ру ля. Відповідних документів, які
засвідчують законність по ход жен ня раків,
водій на да ти не зміг. 

Ли ше повідомив, що раків при дбав за
готівку у ви пад ко вих та невідомих йо му
осіб в од но му із сіл Кре мен чуць ко го ра-
й ону для влас них по треб. За да ним фак -
том скла де но адміністративний про то -
кол за ч. 1 ст. 88-1 КУ пАП. Раків у жи во -
му вигляді бу ло ви пу ще но до при род но го
се ре до ви ща. 

Управління Дер жав но го агент ст ва ме-
ліорації та риб но го гос по дар ст ва в Пол-
тавській області продовжує ви ко ну ва ти
свої функціональні обов’язки із за без -
пе чен ня по ряд ку на во дой мах.

Функціонує те ле фон на га ря ча лінія:
(067) 329-29-22 або (067) 329-39-66,
за якою ко жен свідомий гро ма дя нин мо -
же повідомити про ви яв ле не ним по ру -
шен ня Пра вил ри баль ст ва або По ряд ку
при дбан ня чи збу ту вод них біоресурсів.

Пер ший пішов
З

1 квітня 2022 ро ку на території Пол тав щи ни забороняється навігація
для маломірних су ден на во дой мах області, окрім військових і полі-
цейських. А та кож за бо ро не но ви лов ри би шля хом про ми сло во го, лю -
би тель сь ко го та спор тив но го ри баль ст ва. Але, ма буть, не всі містяни
вміють чи та ти, то му, не со ром ля чись, розміщують ого ло шен ня про
про даж ри би як у соціальних ме ре жах, так і в ме сенд же рах. 
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- Ме ди ка мен ти, про дук ти хар чу ван ня
три ва ло го зберігання, в то му числі й ди -
тя че хар чу ван ня, за со би гігієни, підгузки,
- ого ло сив да ле ко не весь перелік до по -
мо ги міський го ло ва Дмит ро Би ков. - Усі
ці речі зібрала гро ма да Ра ци бозь ко го по -
вя ту Польщі, яка є парт не ром Горішньо-
плавнівської міської територіальної гро -
ма ди з 2010 ро ку. І, як з’ясувалося, во -
ни не тільки парт не ри, а ще й надійні
друзі, які готові на да ти підтримку в цей
не лег кий для України час. Особливі сло -
ва по дя ки хо чу ви сло ви ти старості
повяту па ну Дже го жу Свободі за тактичні
ап теч ки для військових, ад же це не те,
на чо му вар то еко но ми ти. Я сподіваюся,
що з якісними ме дич ни ми за со ба ми наші
військові бу дуть по чу ва ти ся знач но впев-
неніше. Щи ра дя ка меш кан цям повяту
за на да ну до по мо гу.   

Працівниці цен тру за до б ре відпрацьо-
ваною звич кою утво ри ли зла год же ний
лан цю жок, щоб швид ше роз ван та жи ти
автомобіль. До по ма га ти їм прийш ли
працівники де пар та мен ту жит ло во-ко -
му наль но го гос по дар ст ва. Відтак центр
по пов нив ся па кун ка ми ди тя чо го хар чу -

ван ня, за со ба ми дитячої й жіночої гігієни,
життєво необхідними ме ди ка мен та ми.

Ку зов ав та відчинив водій Віталій, чия
стри ма на, про те щи ра усмішка засвід-
чила - ван таж дос тав ле но цілим і не уш -
код же ним, і за три дні пе ре ве зень ні
водій, ні гум до по мо га не по стра ж да ли.

Ван таж із Польщі він транс пор ту вав ра -
зом із то ва ри шем, щоб змінювати од не
од но го за кер мом. 

- Че рез про бле ми з пе ре ти ном кор до ну
по ля ки самі пе ре вез ли ван таж на наш бік.
А вже біля кор до ну з Поль щею ми за ван -
та жи ли ся й по пря му ва ли до Горішніх
Плавнів. До ро га хо ро ша, але доволі за ван -
та же на че рез потік транс пор ту. Ніхто із
загарбників нам не тра пив ся. Єдині труд-
нощі, які ви ни ка ли в дорозі, пов’язані із за -
прав кою автомобіля - на при дбан ня ди -
зель но го паль но го існують об ме жен ня до
30 л, а їх вистачає в се ред нь о му на 300 км.
А весь мар шрут склав май же 1000 км. Що
потрібно, щоб пе ре ве зен ня бу ло вда лим?
Уважність водія на дорозі і відповідальність
за свою без пе ку, за без пе ку інших учас-
ників до рож нь о го ру ху й за ван таж, який
він транспортує. 

Віталій - горішньоплавнянин. Во лон -
те рить із пер шо го дня вторг нен ня росій-
ських загарбників на територію України.
Як що тре ба, виконує пе ре ве зен ня в різні
точ ки. У мир ний час мав влас ну спра ву,
на да вав по слу ги з ван таж них пе ре ве -
зень по што вих відправлень. Має 20-річ-
ний водійський стаж і запевняє, що здій-
снювати пе ре ве зен ня не важ ко й не

страш но, як що за пле чи ма та кий досвід
і вже напрацьовані професійні на вич ки. 

Вар то за зна чи ти, що Пол тав щи на, в
то му числі й Горішні Плавні, перетво-
рюється на мас штаб ний гуманітарний
хаб. Одяг, ліки, про дук ти хар чу ван ня,
побутові речі пе ре да ють на Сум щи ну та
Харківщину, а та кож роз да ють пе ре се -
лен цям. Са ме з нашої області до по мо -
га спрямовується до інших регіонів, які
муж ньо три ма ють обо ро ну. 

На тал ка ВЕРЕМЧУК

Оль га ТАРАНТІНА

До по мо га з Польщі

У
же 44  день, як Україна муж ньо бо ро нить свої кор до ни від російського
оку пан та. Увесь цей час ми відчуваємо та ба чи мо ре аль ну підтримку
від країн, які до по ма га ють українцям усім необхідним у цю скрут ну хви -
ли ну. 31 бе рез ня до Горішніх Плавнів при був гуманітарний ван таж від
Ра ци бозь ко го по вя ту Польщі.

За да ни ми Міністерства юстиції, за
період із 24 лю то го до 1 квітня бу ло заре-
єстровано близь ко 22 ти сяч шлюбів. 

Нагадуємо, що Кабінет Міністрів Укра-
їни спро стив ук ла ден ня шлюбів під час
воєнного ста ну. Зок ре ма, мож на од ру жи -
ти ся в день по дан ня зая ви. Крім то го,
шлю би з військовослужбовцями мож на

ук ла да ти за умо ви їхньої фізичної відсут-
ності під час реєстрації. 

За 35 днів війни в різних ку точ ках нашої
України з’явилися на світ 21 703 ма лю ки. 

Для де ко го при виборі імені для своєї
малечі вирішальну роль зіграла війна, у
якій українці вже дру гий місяць ви бо рю -
ють незалежність та суверенітет нашої

дер жа ви. Так, у Вінницькій області та міс-
ті Києві новонароджені хлоп чик і дівчинка
от ри ма ли імена Ян Джевелін та Джаве-
ліна відповідно.

Пер со нал ме дич них закладів, як і на -
ших ДРАЦСів, продовжує ви ко ну ва ти
свої фукції та до по ма га ти українцям.

ПРИЄМНА СТАТИСТИКА
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У міському Палаці куль ту ри і творчості
з’явився кабінет, із яко го не лунає гуч на
му зи ка чи співи. За ци ми две ри ма зав -
жди ти хо й спокійно. Там лікують душі
ма лень ких дітей війни.

- Щод ня з’являється все більше ма-
лечі, яка ба чи ла те, що ніхто і ніколи не
мав би ба чи ти, - розповідає гос по ди ня
цьо го кабінету Га ли на Газієва. - За ба -
га то років ро бо ти вик ла да чем я за пи -
са ла чи ма ло ви слов лю вань своїх вихо-
ванців, які на зи ва ла «дитячі ше дев ри».
Во ни тішили нас, до рос лих, своєю ори-
гінальністю дум ки чи ма не рою ви слов -
лю вань. Ше дев ри воєнного ча су, на
жаль, не при но сять утіхи. Те пер це
справжні воєнні історії. Ди ти на, на очах
якої за ги нув бать ко: «Мені ска за ли, що
та то відлетів на не бо, а як же він від-
летів, як що йо го стіна за ва ли ла?» Ко ли
я та ке чую, то розумію, наскільки їм важ -
ко усвідомити но ву реальність. Дітям
вкрай і терміново потрібна до по мо га.
То му щод ня пе ре ко ну юсь у правильності
сво го рішення. 

Га ли на працює з дітьми вже ба га то
років. Во на креа тив ний помічник у вихо-
ванні та  роз вит ку, спеціаліст із ран нь о го
роз вит ку дітей, який дотримується на -
ста нов з гуманної педагогіки гру зинсь -
ко го вчи те ля Шал ви Амонашвілі. Про-
 хо ди ла в ньо го кур си в Тбілісі. Крім то го,
має досвід ро бо ти з дітками з особ ли -
во стя ми роз вит ку. Дівчина впев не на у
правильності сво го професійного ви бо -
ру - пра цю ва ти з дітьми. Так бу ло, по ки
не по ча лась війна. Шок пер ших днів, на -
че на елек три зо ва них суцільною на пру -

гою, во на змог ла по до ла ти по шу ком від-
повіді на єдине за пи тан ня: чим я мо жу
бу ти ко рис ною? 

- Моя ро бо та зу пи ни лась, і я вирішила,
що тре ба ста ва ти до во лон тер ст ва, -
пригадує дівчина. - По ча ла з плетіння
сіток. У колі однодумців, які об’єднались
у спільній справі, мені ста ва ло лег ше. Від
енергії до б ра і тур бо ти нер во ва на пру га
відступала. Їй на заміну при хо ди ло чітке
усвідомлення, що нас не по до ла ти. Тож
тре ба ду ма ти про майбутнє. Са ме тоді
по ча ли те ле фо ну ва ти бать ки дітей, із
яки ми я пра цю ва ла до війни. Во ни пи та -
ли по рад, ад же в дітей не бу ло можли-
вості відвідувати са доч ки чи шко ли, і, пе -

ре бу ваю чи вдо ма, во ни бу ли у стані
постійного стре су. Потрібно бу ло їх із то -
го ста ну ви во ди ти. Так і прийш ло розу-
міння, як діяти далі. 

Спеціаліст звер ну лась до адміністрації
ПКіТ із пропозицією по ча ти на базі за -
кла ду на благодійній основі пра цю ва ти
з дітьми, які приїхали із зо ни бой о вих дій.
І адміністрація пішла назустріч, за що Га -
ли на щи ро вдяч на ди рек то ру за кла ду
Олек сан д ру Ме рен ко ву.

- Те пер я пра цюю з ма ле чею не ли ше
з на шо го міста, а й з Хар ко ва та Києва,
яка переїхала до Горішніх Плавнів, -
додає з співрозмовниця. - По чи на ли ми
з індивідуальних го дин них за нять, але
бать ки вже про сять організовувати гру-
пові за нят тя, бо дітям над зви чай но не
вистачає спілкування з однолітками.
Середній вік моїх вихованців сьогодні -
4-5 рочків. Про вод жу ігрові за нят тя для
малюків із 2 років, розвиваючі за нят тя
для дітей із 3 до 5 років та за нят тя з під-
готовки до шко ли. Я скла даю про гра му
для кожної ди ти ни, за якою ми пра-
цюємо: проговорюємо, промальовуємо
внутрішні тур бо ти. Во ни вчать ся зно ву
посміхатись, от ри му ва ти за до во лен ня
від звич них ко лись справ. Та по чув ши си -
ре ну повітряної три во ги, бе руть ме не за
ру ки із за пи тан ням: «Ти мій друг? Ти не
за ли шиш ме не са мо го?» 

Як по вер ну ти цих дітей до жит тя? Ад же
з пам’яті вже не зітреш ту біду, яка ви па -
ла на їхню до лю. Після війни до ве деть -
ся док ла сти чи ма ло зу силь, аби відно-
вити психічне здоров’я нашої малечі. 

- Чес но ка жу чи, впер ше у житті я не
знаю, як пра виль но го во ри ти з дітьми
про війну, - визнає пе да гог. - Ніхто не був
до цьо го го то вий: ні викладачі, ні пси хо -
ло ги. Нас цьо му не вчи ли. Спеціалісти
пра цю ють над по шу ком моделі, як пра -
виль но се бе по во ди ти в та ких ситуаціях.
Та я на ма гаю ся шу ка ти своє рішення в
кожній ситуації ок ре мо. Деякі бать ки про -
сять узагалі не го во ри ти з дітьми про
війну. Це рішення ро ди ни, і я йо го під-
тримую. Найголовніше сьогодні - стабі-
лізувати стан ди ти ни, хоч на го дин ку про -
дов жи ти ди тин ст во, яке ма ло б бу ти без -
тур бот ним. 

Як що ви знаєте ма лю ка, яко му по-
трібна та ка до по мо га, те ле фо нуй те за
но ме ром  097-444-29-07. Діткам, які
приїхали до нас із зон бой о вих дій, фахі-
вець допомагає без кош тов но - на во лон -
терсь ких за са дах.

- Діти - це майбутнє нашої дер жа ви, і
сьогодні це вже не пафосні сло ва, -
зазначає Га ли на. - Насправді я не знаю,
чи я їм до по ма гаю, чи во ни до по ма га -
ють мені пе ре жи ти страхіття війни та не
втра ти ти ро зум. Ду маю, моя ро бо та
рятує ме не і дає надію моїм ви хо ван цям
та їхнім бать кам на те, що на ше майбутнє
відбудеться. Са ме та ки ми ма лень ки ми
кро ка ми ми наближаємо день нашої пе -
ре мо ги над за гарб ни ка ми та відро-
дження нашої країни.

В
ійна докорінно змінює жит тя кож но го, ко го опа ли ло її полум’я. Не всі
дорослі вит ри му ють той біль та психічні на ван та жен ня, яким піддаються
щод ня. Ще складніше дітям. Фахівці відзначають, що всі діти війни от -
ри му ють гос тру стре со ву реакцію. І навіть ті, ко му по щас ти ло уник ну ти
травм, ще дов го бу дуть по тре бу ва ти фахової психологічної до по мо ги.   

Лікуючи дитячі душі
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Та ка твоя до ля

Ук рит тя в підвалах - це справді ок ре -
ма те ма. Ні, за раз пи тан ня стоїть уже не
про об лаш ту ван ня цих місць. Ко ли по бут
більш-менш на ла год же но, під час три -
вог, що ста ють частішими та дов ши ми,
лю дям підземелля не го же сидіти там
мовч ки. Та нині будь-яка роз мо ва схо -
дить ся зреш тою до однієї те ми. І ось тут
не дай бо же ко мусь ки ну ти в за гал те зу
про «винуватість» ко гось із високопоса-

довців або «не пра виль ний» вибір України.
Са ма ста ла свідком, як та ка осо ба от ри -
ма ла по туж ну відповідь сусідів: «Не про -
во куй те!» - і поспіхом зда ла на зад.

По щас ти ло тим тру до вим ко лек ти вам,
де су час на ситуація про яви ла од но стай -
ну проукраїнськість, не хай і у твоєму ма -
лень ко му це ху чи підрозділі. Але усві-
домлення то го, що всі на одній хвилі, дає
на сна гу пра цю ва ти навіть у час невідо-
мого зав тра. 

Та є й вик лю чен ня. Ті, що не при хо ву -
ва ли сво го радісного очікування від на -
сту пу аг ре со ра («рятівника»), жор ст ко
на рва ли ся на су про тив і навіть бой ко ту -
ван ня з бо ку ко лег. Та іноді са ма до ля
розставляє правильні пріоритети. Бо з
по чат ком чергової хвилі мобілізації по-
вістку вру чи ли са ме то му, хто об сто ював
позиції «русь ко го ми ру»… Яким за хис -
ни ком він ста не, по ка же час. А от те, що
він на власні очі по ба чить реальність там,
у найгарячіших точ ках, упев не на, змінить
йо го по гляд на світ.

Ал ко голь по вер нув ся. 
Чи на дов го?
Ну, ніяк не мо же дех то без ньо го! Місяч-

не ви про бу ван ня скінчилося - 2 квітня
покупці за графіком, із 12.00 до 18.00,
ата ку ва ли в су пер мар ке тах відділи з
міцним ал ко го лем. Про дук ти хар чу ван -

ня по де ку ди відійшли на дру гий план.
Горілочка за по ло ни ла уми й ко ши ки. 

Як наслідок - за вихідні, зок ре ма в сусід-
ньому Кременчуці, різко зрос ла кількість
випадків до маш нь о го на силь ст ва. Про це
повідомив на чаль ник Кременчуцької ра-
йонної військової адміністрації Олег Лєд-
нік. Як що в позаминулі вихідні поліцію ви-
к ли ка ли на 4 подібних фак ти, то ци ми 
вихідними - на 14. Вла да пов’язує це з доз -
во лом на про даж ал ко го лю. І наголошує:
як що подібні фак ти бу дуть фіксуватися в
такій великій кількості і надалі, про даж ал -
ко го лю зно ву бу де за бо ро не но.

Ad fontes по-українськи

Хто за був шкільний курс, на га даю: «Ad
fontes» - це ла тинсь кий вислів, що пере-
кладається «До дже рел». До чо го він за раз?

Ще місяць то му, шоковані й пригнічені,
деякі го род ни ки й дач ни ки за яв ля ли:
«Сіяти? Са ди ти? Ні, нічого не ро би ти му,
до по ки йде війна. Ну, мо же, до трав ня
скінчиться, тоді ще щось ус тиг ну. А так
невідомо, що бу де. На що ж вит ра ча ти
си ли дар ма?»

Та вже невдовзі, прой шов ши психоло-
гічні стадії прий нят тя ситуації, огов та ли -
ся. І зга да ли, що споконвіку зем ля укра-
їнська - на ша го ду валь ни ця. І ви ши ку ють -
ся на рин ку чер ги за насінням, до б ри ва ми
та сад жан ця ми. «Уже ж запізно сіяти пе -
рець та бак ла жа ни», - з лег ким до ко ром
звертається про да вець насіння до чер-
гової покупчині. «Щось я цьо го ро ку тро -
хи запізнилася, але нічого - ви ро сте», -
де що знітившись, відповідає жінка.

Історія пи шеть ся сьогодні

Цей ма лю нок сво го си на, Єлисея Вдо -
ви чен ка, надіслала нам чи тач ка після то -

го, як по ба чи ла пер шу сторінку «ТЕ» із ма -
люн ка ми вихованців художньої шко ли. Я
див лю ся на ньо го і розумію, що фра за
«Тре ба, щоб у школі бу ло два пред ме ти -
військова підготовка, щоб вміти стріляти,
та історія, щоб зна ти в ко го» на пев не має
сенс. Історію нашої країни на ма га ли ся
пе ре пи са ти, вик рес ли ти з неї патріотів.
А за раз на ма га ють ся зни щи ти са му країну
- вби ва ють, ка ту ють, ґвал ту ють її. На тим -
ча со во оку по ва них територіях зни щу ють
підручники з історії та мо ви. У Чернігів-
ській області спа ли ли архів Служ би без -
пе ки, де зберігалися тисячі документів,
які є по яс нен ням, чо му ми не на ви ди мо
СРСР. Свідки розповідають, як ра ши сти
розстрілювали викладачів. І це за раз, у
XXI столітті... Шановні пе да го ги-історики,
вик ла дай те історію сьо го ден ня пря мо за -
раз, змініть те му уроків. Ви ще встиг не -
те об го во ри ти шкільні те ми, ад же су час -
на історія пи шеть ся на ва ших очах, і діти
все ба чать, усе розуміють, во ни орієн-
туються са ме на вас, своїх учителів.

Рівень віри в ЗСУ

Віра та надія, мо лит ва та зброя, лю бов
та не на висть ідуть ру ка об ру ку в українців.
Ми насичені про ти леж ни ми по чут тя ми,
але єдині в од но му - не пе ре бор но му праг-
ненні якнайскорішої нашої пе ре мо ги. 

А ще без меж но довіряємо Зброй ним
си лам України.

Бо ко ли лунає сиг нал повітряної три -
во ги, а в господині на плиті не до ва ре -
ний борщ, жінка не по ки не кух ню, а ли -
ше по ка же міцну ду лю у вікно.

Бо до Ве ли ко дня, не пізніше, тре ба ви -
ми ти всі вікна в бу дин ку.

Бо в ма га зи нах з’явилися дріжджі; спо-
діваємося, бу дуть у про да жу й род зин ки;
а зна чить, по при все, в осе лях, як і го дить -
ся, пах ну ти ме свіжоспеченими пас ка ми.

Бо йду чи до до му, купуємо в бабусі
обабіч до ро ги но ву фіалку для се бе.

Бо наважуємося на відповідальність на
ба га то років на пе ред, бе ру чи в цей час у
свою ро ди ну місячне ко ше ня з вулиці.

І все це про нас, українців…

Ксенія КОВАЛЬЧУК

КАР ТИН КИ З МЕНТАЛІТЕТУ

ВІРЮ 
В УКРАЇНСЬКИХ 

ЗАХІСНИКІВ
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Війна нав чи ла

У перші дні війни Оле на Мар чи ши на
ра зом із ро ди ною про жи ва ла в при ват -
но му дач но му бу ди ноч ку під Києвом.
Розповідає, що на той час їм зда ва ло ся,
що во ни в безпеці й змо жуть пересидіти
там важкі ча си:

- Та од но го ра зу пішли до се ла, роз та -
шо ва но го неподалік, щоб ку пи ти мо ло -
ка. До ро гою зустріли військових, во ни й
сповістили нас, що маємо всьо го дві го -
ди ни, щоб виїхати й уря ту ва ти дітей від
ак тив них бой о вих дій, які невдовзі ма ють
тут роз по ча ти ся. Діти - ве ли ка відпові-
дальність, во ни ж іще не вміють самі про
се бе под ба ти. До ве ло ся прий ня ти це
важ ке рішення. Ли ше дум ка про без пе -
ку дітей зму си ла виїздити, інакше б за -
ли ши ла ся по руч із бать ка ми й чоловіком,
із яким ще жод но го ра зу за 12 років шлю -
бу не роз лу ча ла ся більш як на два тижні. 

Жінка схо пи ла дітей, зібрала речі й
поїхала на Захід. До ро гою ту ди ма ла роз -
мо ву з ро дич кою чоловіка, кот ра за про -
по ну ва ла при хис ток у Бельгії. Тож спер -
шу дісталися Вар ша ви, потім дов го не
мог ли звідти виїхати далі, але вже за ти -
ж день, пе рет нув ши кілька кордонів, усе
ж опи ни ли ся в місці при зна чен ня.

Діти у спокійній обстановці швид ко
призвичаїлися до но вих умов жит тя. А от
Олені й досі не по собі, дається взна ки
без меж на ту га за домівкою. Страшні об -
ста ви ни не ли ше вик ли ка ють паніку, а й
здатні нав ча ти, як їх до ла ти, опа но вую -
чи нові на вич ки, які раніше б і не спа ли

на дум ку. Бе ре зень став місяцем ви про -
бу вань для жінки. За 31 день їй вда ло ся
нав чи ти ся зби ра ти всі необхідні речі у
валізу й три наплічники всьо го за дві го -
ди ни, щоб їхати в нікуди; ділити між
дітьми хліб, яко го так не вис та ча ло; пе -

ре жи ти втра ту кішки; по при все по вер -
ну ти ся до творчості.

- Ко ли пе ре гля да ла фільми про війну,
бу ду чи вже ма мою, ме не особ ли во роз -
ри ва ли мо мен ти, де жінок із дітьми або са -
мих ли ше дітей сад жа ють у по тя ги, як во -
ни пла чуть на во кза лах, про щаю чись із
близь ки ми, на че востаннє... А потім цей
сю жет став моєю реальністю, - ділиться
дум ка ми моя співбесідниця. - Що ран ку
те пер най пер ше ба жан ня - от ри ма ти
звістку з до му, що в моїх рідних усе га разд. 

Ра зом із життєво необхідними ре ча ми
Оле на при хо пи ла та кож іграшкову пан -
ду й уку ле ле - в особ ли во важкі психо-
логічні мо мен ти во на го лос но співає й
підіграє собі на цьо му не ве лич ко му му -
зич но му інструменті, схо жо му на гітару,
щоб мак си маль но швид ко зібратися й
діти не по ба чи ли роз па чу на її чолі. Бо
да ти во лю сльо зам, щоб ви п лес ну ти
назовні всі свої пе ре жи ван ня, не ма як…
Іноді про сто не вдається зо се ре ди ти ся
на звич них ре чах че рез но ви ни з України.  

Ми ст ки ня додає, що війна швид ко
вчить цінувати близь ких, викристалізо-
вувати своїх у всьо му то му, що нині від-
бувається, бу ти по-справж ньо му до рос -
лим і ма ти сміливість прий ма ти виважені
нелегкі й неприємні рішення, що час то
су пер ечать внутрішнім відчуттям. 

Висічені й незламні

З по чат ком війни Оле на, як і мільйони
інших українців, ли ши ла ся без ро бо ти -
їхнє з чоловіком бю ро графічного ди зай -
ну, де во ни звик ли по над нор мо во пра цю -
ва ти від 10 го дин на до бу, ли ши ло ся без
за мов лень. Од нак твор ча лю ди на, фа нат
своєї спра ви, не здат на сидіти склав ши
ру ки, та й за нят тя ли ше по бу то ви ми спра -
ва ми без можливості за сто су ван ня своїх
професійних на ви чок не дає роз пра ви ти
кри ла. Вод но час для та ких лю дей, котрі
звик ли тво ри ти, про це си руй ну ван ня міст
і ви ни щен ня лю дей - особ ли вий біль, ка -
та ст ро фа, яку ні моз ком, ні сер цем не
зрозуміти, нічний жах, від яко го ось уже
більше місяця не вдається про ки ну ти ся. 

Чер го вий артпроєкт Оле ни Марчишиної
має на зву «Висічені». Ко ли ав тор ка лиш
по чи на ла пра цю ва ти над ілюстраціями, ду -
ма ла, що то бу де про сто влас на рефлексія
на події. Нині жінка виготовляє 10 ви ти на -
нок по ки що в елек трон но му вигляді. Це
серія сюжетів про лю дей, ура же них вій-
ною. Ав тор ка го то ва по ка за ти їх усь о му
світу. Май ст ри ня зазначає, що са ме тех-
ніка ви ти нан ки підходить для ілюстрацій
як найк ра ще, бо всередині кож но го з нас
про би то й прорізано діри, що не за жи ва -
ють і кро во то чать. 

Пер шою Оле на зоб ра зи ла но ву укра-
їнську Ма дон ну, при свя че ну всім ма мам,
які виїхали з України, ря тую чи дітей; тим,
які ли ши ли ся оберігати їх удо ма в тяж -
ких умо вах; а ще тим, чиї діти бо ро нять
нині Україну від російської чу ми. Перші
дні ма те рин ст ва, сповнені невимовної

С
а ме так почувається нині ве ли ка кількість українок, ви му ше них для по-
 ря тун ку влас них дітей по ки ну ти рідні домівки. Се ред них і ав тор ка арт-
проєктів, графічна ди зай нер ка Оле на Мар чи ши на. З нею мені до ве ло ся
по знай о ми ти ся під час її вис тав ки в Києві. Сьогодні ж пе ре жи тий нею жах
ви лив ся в чер го ву серію ви ти на нок, над якою нині працює май ст ри ня.

Вир ва на з корінням
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ніжності до сво го ди тя ти, незабутні для
кожної жінки, яка відчула це. Нині ж
після пологів в ук рит тях або взагалі не -

при сто со ва них для цьо го місцях молоді
матусі замість спокійно на со лод жу ва ти -
ся цим щас тям час то вимушені пе ре бу -
ва ти під ку ля ми во ро га ми, але при цьо -
му, мов кри ла ми, за кри ва ти най до рож -
че, що відтепер є в їхньому житті. «Так не
по вин но бу ти!» - кри чать до кож но го очі
Ма дон ни з ви ти нан ки Оле ни. 

Про то ти пом Ма дон ни ста ла ки ян ка
Оль га. Війна по ча ла ся, ко ли її донечці
Вікторії бу ло всьо го два тижні, тож ро ди -
на по боя ла ся ви ру ша ти в дов гу й невідому
путь подалі від до му. Вранці 18 бе рез ня
Оль га, як і зав жди, взя ла на ру ки свою
одномісячну донь ку, щоб по го ду ва ти, і
ледь встиг ла за кри ти її со бою від рап то -
во го ви бу ху. Ма лень ка ли ши ла ся цілою й
не уш код же ною. А от на тілі молодої матусі
- 25 кри ва вих по ра нень від уламків скла. 

- Моя зброя - в папері та чорнилі, в но -
жи цях та олівцях. І хоч спеціальних ножів
та килимків наразі в ме не немає, як і спе-
ціального па пе ру, я все ж по тре бую ви -
сло ви ти ся, як умію. Щоб ви п лес ну ти
весь цей біль, зав да ний моїй землі, моїй
нації. Сподіваюся, що цей візуальний ме -
седж бу де по чу тий. Для ме не це та кож
влас ний спосіб впо ра ти ся з усім пе ре -
жи тим, бо я теж ма ма, і це для ме не осо -
би сто бо лю ча те ма, - додає ми ст ки ня. -
Страш но від то го, в яких умо вах нині
дітки при хо дять у цей світ.

На га даю, що Оле на Мар чи ши на й торік
потішила українську спільноту серією ви -
ти на нок ви дат них жіночих по ста тей
історії й сучасності України, ви го тов ле -
них у рам ках проєкту «Жінки, які то ру ють
нові шля хи» для інтренет-ре сур су «Ген -
дер у де та лях». Це 15 ілюстрацій жінок,
котрі зро би ли унікальний ва го мий вклад
у роз ви ток українського суспільства й
відкрили нові го ри зон ти для но вих поко-

лінь українок. Се ред них пси хо ло ги ня з
20-річним ста жем Світлана Ройз, ав тор -
ка анг ло мов них кулінарних кни жок-
бестселерів Оля Гер ку лес, та ла но ви та
пе да го ги ня Хри сти на Ал чевсь ка, во лон -
тер ка Май да ну Ле ся Лит ви но ва, лікарка
й просвітниця Софія Пар фа но вич, під-
хорунжа Українських січових стрільців
Оле на Степанів, пись мен ни ця й фемі-
ністка Євгенія Яро шинсь ка та інші.     

Мрія по вер ну ти ся

Бельгійці до б ре прий ма ють українців,
до по ма га ють із ре ча ми, дба ють, щоб і
мо раль ний стан біженців з України по -
всяк час по кра щу вав ся. Але рідну домівку
то не замінить.

- Дя кую всім во лон те рам та не бай ду -
жим лю дям, які підтримали ме не та дітей
на етапі переїзду, ця до по мо га вра жаю -
ча, справж ня. Ко ли рап том на вокзалі ста-
ється істерика й підходить лю ди на, яка
про сто обіймає, це ба га то зна чить. Такі
прості речі, як дитячі літні кросівки, які
мені те пер за відсутності влас них коштів
потрібно про си ти, роб лять ме не за леж -
ною, хо ча вдо ма є кілька пар та ко го взут -
тя. Це відчуття про сто вибиває з колії, ко -
ли не мо жеш взя ти до рук вла ду над влас -

ним жит тям. До ро гою з України мені зда -
ва ло ся, що з кож ним кілометром далі від
до му від ме не відрізають по шмат ку. Те -
пер ми з дітьми вирвані з корінням і тим -
ча со во пересаджені в гор щик із чу жою
зем лею, але з мрією по вер ну ти ся на зад
як найш вид ше, - з ту гою в голосі го во рить
ди зай нер ка. - Розумію, чо му більшість

батьків на ших друзів відмовляються їхати
- їхні корені над то гли бо ко, і «пе ре сад ка»
не мож ли ва... Не мо жу пе ре да ти сло ва -
ми, як же мені хо четь ся до до му і щоб
більша час ти на України все ж ли ши ла ся
цілою й не уш код же ною, щоб лю дям бу -
ло за що за че пи ти ся й про дов жи ти тут
свій шлях далі! Сподіваюся, що вже ду -
же ско ро на ста не мир, хо четь ся вірити,
що йо го бу де до сяг ну то за мінімальної
кількості жертв, і на ша країна поч не по -
тро ху ожи ва ти й розквітати. А ще мрію
обійняти близь ких та друзів, зай ти до до -
му, впа сти на своє ліжко, потім по ли ти
власні квіти - зай ня ти ся ру тин ни ми спра -
ва ми, як ко лись.

Героїня моєї розповіді зізналася, що їй
страш но навіть уя ви ти, яким во на по ба -
чить своє місто, ко ли по вер неть ся до до -
му. Нині ба га то місць, особ ли во до ро гих
її сер цю, вже зрівняні із зем лею. Се ред
них і спор тив на шко ла «Аван гард», де чо -
ти ри ро ки поспіль грав у бас кет бол син
Оле ни, а в березні по точ но го ро ку вже мав
бра ти участь у своїх пер ших зма ган нях...       

P. S. Українки, які виїхали з місць бой о-
 вих дій, ря ту ють нині своїх дітей від ли ха
війни, по ки їхні чоловіки муж ньо бо ро -
нять на шу зем лю. Це не про сто пані з
дітьми з ку пою наплічників і су мок, пе ре -
ля ка ни ми очи ма й цілковитою відсутністю
планів бо дай на зав тра. Це мужні жінки,
готові стійко три ма ти ся самі й підтриму-
вати своїх ма лень ких донь ок і синів, які
ско ро по вер нуть ся до до му змужнілими,
щоб зро ста ти на рідній землі й при мно -
жу ва ти її сла ву. 

На тал ка ВЕРЕМЧУК
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Необхідне й життєво важ ли ве 
У центрі на дан ня гуманітарної до по -

мо ги, роз та шо ва но му у відділі куль ту ри,
спор ту і ту риз му, пра цю ють без вихідних.
Щод ня з 8.00 до 17.00 тут люд но - при -
хо дять і внутрішньо переміщені осо би
(ВПО), що по тре бу ють еле мен тар них ре -
чей, за хо дять і ті, хто має чим поділитися
з при бу ли ми.

От ри ма не ске ро ву ють за дво ма на прям-
 ка ми - бійцям ЗСУ або ВПО, офіційно
зареєстрованим у Горішніх Плав нях. Крім
продуктів хар чу ван ня, одя гу, засобів
гігієни та по бу то вих ре чей, у центрі є кни -
ги, іграшки й розвиваючі ігри для най -
мен ших. Бібліотекарки зізнаються: ко ли
лю ди при хо дять по кни ги сис те ма тич но,
по вер таю чи вже прочитані, для них то
баль зам на ду шу. Із пер ших днів ро бо ти
цен тру особ ли вим по пи том се ред ВПО,
котрі сю ди звер та ють ся, ко ри сту ють ся
дитячі візочки, дитячі ліжечка і постільна
білизна - такі речі тут на дов го не за три -
му ють ся. 

Пе ре се лен цям від пе ре се лен ки

Пліч-о-пліч з іншими працівницями
цен тру допомагає відвідувачам оби ра -
ти потрібні речі й Оль га Кар пен ко, очіль-
ниця сек то ру фізичної куль ту ри і спор ту.
Жінка підтримує до б рим сло вом, бо до -
б ре знає, що та ке бу ти ВПО, адже й са -
ма переїхала до на шо го міста 2016 ро -
ку в цьо му статусі з Донецької області.

- Тоді ми ра зом із моєю ро ди ною роз -
по ча ли своє жит тя за но во, - розповідає
Оль га Кар пен ко. - І я вра же на цим пре -
крас ним містом, маль ов ни чою кра сою
яко го не мож ли во на ми лу ва ти ся. Нині, як

во лон тер ка, до по ма гаю всім, хто по тра -
пив у біду, як я ко лись. Тішить добрози-
чливість горішньоплавнян, котрі до по ма -
га ють ВПО, - це ко ло саль на підтримка,
ско ор ди но ва на й до б ре організована
міською вла дою. 

Оль га ра зом із ро ди ною проживає в
орендованій квартирі й при хис ти ла своїх
друзів. Во ни теж по ки ну ли свою домівку
2016-го, про те переїхали в Ірпінь, по бу -
ду ва ли влас ний бу ди нок на при дба но му
клап ти ку землі, але цього року зно ву виму-
шені бу ли ря ту ва ти се бе й дітей від оку-
пантів, поїхавши світ за очі. Оль га зізна-
лася, що те пер ра зом із дру зя ми во ни спо-
діваються на мир і на те, що в них зно ву
бу де можливість роз по ча ти но ве жит тя.

Бібліотечні яс ла

Це ок ре ма кімнатка в бібліотеці, де
зберігають речі для но во на род же них: пе -
люш ки, пісочники, «чоловічки», ди тя че
хар чу ван ня для ма лят, які на штуч но му
вигодовуванні, а та кож підгузки, дитячі
при сип ки й навіть пля шеч ки для хар чу -
ван ня. 

- Тішить, що ми мо же мо до по ма га ти
мо ло дим ма ту сям, щоб во ни не відчу-
вали стрес хо ча б че рез не ста чу найваж-
ливішого для їхніх дітей, - за зна чи ла ди -
рек тор ка бібліотеки Оле на Дуд ко. - Ці
маленькі жит тя тре ба бе рег ти, й до б ре,
що ми та ким чи ном вно си мо свій не ве -
лич кий вклад у цю не про сту спра ву.
Місцеві підприємці про сто при хо дять до
нас і за пи ту ють, що потрібно, а потім
при во зять це все до нас. Як їм вдається
зна хо ди ти ці речі в та кий не про стий час,
чес но, не знаю…  

По душ ки влас но го ви роб ниц тва
Тим ча сом до цен тру завітала час та

гос тя - Раїса Семенівна. Не з пус ти ми
ру ка ми, а з по душ ка ми, ви го тов ле ни ми
влас но руч. Ра зом зі своєю то ва риш кою
Оле ною Григорівною во ни спер шу зна -
хо дять підходящу тка ни ну з обрізків чи
предметів одя гу, які мож на пе ре ши ти.
Тоді зши ва ють напірник і за пов ню ють йо -
го обрізками тка ни ни, бо, на жаль,
стільки пта ши но го пір’я нині не на бра -
ти. Жінки пе ре да ли до цен тру вже 80 та -
ких по ду шок, які їм вда ло ся по ши ти всьо -
го за два тижні!    

Чекаємо на пе ре мо гу!

Кілька жінок са ме пе ре би ра ють одяг у
по шу ках необхідних ре чей - за ли шаю чи
домівки, втікачі виїздили в чо му бу ли. Се -
ред них Ірина, кот ра без сліз не мо же роз-
повідати про свій будинок у Харкові, який
за знав обстрілів із пер ших днів війни. 

- Про ки ну ли ся 24 лю то го шоковані від
вибухів та гу лу літаків, що круж ля ли й за -
ви са ли над да хом на шо го жит ло во го бу -
дин ку, від бряз ко ту віконних ши бок та
ске лець люс т ри, - пригадує жінка. - У ме -
не двоє дітей - 10 та 9 років, схо пи ла їх,
ма му, сусідів, яким не бу ло де схо ва ти -
ся, і всі чим дуж до ук рит тя… Ще ти ж день
якось про три ма ли ся. Ко ли оку пан ти
поцілили Бу ди нок куль ту ри, роз та шо ва -
ний неподалік на шо го бу дин ку, ми й
поїхали до Горішніх Плавнів. Але ба га то
родичів ще за ли ши ло ся там. Щод ня спіл-
куємося з ни ми, і так са мо щод ня розу-
міємо, що кра ще там не стає. До ва шо -
го міста по ра див поїхати знай о мий, кот -
рий на той час уже пе ре бу вав тут. 

Із 6 бе рез ня жінка ра зом із ма мою та
дітьми проживає в орендованій квартирі.
Зізнається, що тут і їй, і її діткам спокійно.
Ірина ро бить усе мож ли ве, щоб діти яко -
мо га мен ше ду ма ли про війну; во ни про -
дов жу ють нав чан ня в школі й не по ки -
да ють за нять англійською. Жінка вдяч -

У єднанні - си ла

А
дміністрація Горішньоплавнівської гро ма ди, во лон те ри й жителі об’єд-
налися з пер ших днів вторг нен ня російських загарбників на територію
України в єдиному пориві підтримати тих, хто по ки нув свої домівки й
шукає при хи ст ку. Нині переселенці от ри му ють усе необхідне для пе ре -
бу ван ня в Горішніх Плав нях. 
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на за можливість от ри ма ти без кош тов -
но необхідні речі - одяг та по суд. На за -
пи тан ня про те, чим Ірина ще займа-

ється, во на відповіла: «Із нетерпінням
чекаю гар них но вин про на шу пе ре мо гу!»

Відволіктися від стре су

Вікторія за зир ну ла до цен тру на дан ня
гуманітарної до по мо ги в по шу ках хар чу -
ван ня для маленької до неч ки, якій усь о -
го рік і два місяці. Жінка розповіла, що
ра зом із дво ма донь ка ми два тижні то -
му при бу ла до Горішніх Плавнів із Бер -
дянсь ка. Тут проживає тітка її чоловіка.

- В оку по ва но му Бер дянсь ку нині ак -
тив них воєнних дій немає, але ж по руч у
Маріуполі тво рить ся справжній жах. У
са мо му Бер дянсь ку вже відсутнє га зо -
по ста чан ня, місто час то буває без енер -
го жив лен ня - тоді й во ди немає, бо на -
со си, що її ка ча ють, теж пра цю ють від
елек три ки. До міста не за во зять про дук -
ти хар чу ван ня. Зв’язку в місті теж не ма

- ні з рідними, ні з дру зя ми спілкуватися
ніяк. І ко ли цей кош мар закінчиться, неві-
домо… То му з дітьми втікала ту ди, де
більш спокійно, а чоловік за ли шив ся там.
І спасибі всім горішньоплавнянам за
гостинність і до по мо гу! Те пер у нас є все
- сьогодні от ри ма ли довідку, що ми
біженці, тож розраховуємо й на фінан-
сову до по мо гу.

Вікторія до да ла, що зав дя ки за нят тям
у Палаці куль ту ри й творчості її стар ша,
13-річна донь ка по тро ху по ча ла відхо-
дити від стре су. 

Жінка зізналася, що більше за все на
світі воліла б по вер ну ти ся до до му - що-
д ня прокидається зі слізьми на очах, але
ба жа не здійснити по ки що ніяк. 

Дах над го ло вою

У гур то жит ку Політехнічного ко лед жу
КрНУ ім. Ми хай ла Ост ро градсь ко го
світло й за тиш но. Тут у відремонтованих
кімнатах се лять ВПО, котрі при бу ва ють
до на шо го міста. З ре мон та ми до по ма -
га ли й самі викладачі, й працівники Пол -
тавсь ко го ГЗК та КЖЕ Пу № 4, й небай-
дужі жителі міста. 

- Кімнати на ших учнів ми не чіпали,
ВПО розселяємо у вільні приміщення, -
розповідає ди рек тор ка ко лед жу Наталія
Дзи на. - Усі прибулі до на шо го міста про -
жи ва ють у нас без кош тов но та от ри му -
ють га ря че хар чу ван ня двічі на день, за
що ду же вдячні їдальні № 18 Пол тавсь -
ко го ГЗК.

У фойє - кни ги, пізнавальні ігри й усе
необхідне для за нять із дітьми, що про -
во дять ся двічі на день. Зав дя ки сту ден -
там ко лед жу, котрі зібрали необхідне
кан це лярсь ке при лад дя, діти змогли до -
лу чи ти ся до освітнього про це су. 

Кімнати переселенців нагорі. Ще на
схо дах смач но пах не бор щем та гре ча -
ною ка шею - хтось на кухні са ме готує
обід. По при ситуацію в країні, у стінах
гур то жит ку па ну ють лад і спокій. Пе ре -
жи те го ре від втра ти домівки по зна чи -
ло ся на об лич чях йо го мешканців, про -

те відвідувачам во ни зав жди усміхаються
привітно. Ли ше розповіді влас них історій
на га ня ють сму ток і роз пач на чо ло… Та
й раптові сиг на ли повітряної три во ги
зму шу ють не ли ше хут ко бігти в ук рит тя,
а й знов пе ре жи ва ти невеселі спо га ди.  

Як у родичів

В одній із кімнат проживає Ва лен ти на
з дво ма 15-річними си на ми - пересе-
ленці з Хар ко ва. Виїхали звідти 6 бе рез -
ня після то го, як над їхнім бу дин ком по -
ча ли круж ля ти літаки. Від стре су в од но -
го із синів підвищився рівень глю ко зи у
крові. До цьо го ж ма ли надію пересидіти,
по ки все не скінчиться, вірили в швид ку
пе ре мо гу над за гарб ни ка ми. Бать ко Ва -
лен ти ни військовий, тож ка те го рич но від-
мовився по ки да ти осе лю, продовжує там
меш ка ти ра зом із кішкою. Бу ди нок ро -
ди ни цілий, але сусідній, де проживає
се ст ра Ва лен ти ни, вже поцілили кілька
снарядів. Так са мо обстрілюють ма га зи -
ни, розташовані по ряд. 

Жінка й не очікувала, що во ни про жи -
ва ти муть у та ких умо вах та ще от ри ма -
ють до по мо гу й підтримку від соціаль-
ного пе да го га та пси хо ло га:

- Тут як на курорті, чис то й за тиш но,
раз на ти ж день змінюють постільну
білизну. А ще маємо зручні мат ра ци з по -
душ ка ми. Санітарно-гігієнічні ви мо ги теж
дот ри му ють ся, є бой лер, щоб прий ня ти
душ. У кухні є плит ка, мікрохвильова піч,
мож на щось при го ту ва ти. Хо ча нас го -
ду ють га ря чи ми смач ни ми стра ва ми, та
ще й такі хороші порції, що ми дос хо чу
наїдаємося й ще залишаємо собі щось
на пе ре кус. Ми вдячні горішньоплав-
нянам за гостинність, а во лон те рам за
небайдужість - ми так за мерз ли, ко ли
приїхали, чи, мо же, пе ре хви лю ва ли ся,
так добрі лю ди нам ще й додаткові ков -
д ри на да ли! Відчуття, що ми гостюємо у
родичів. З од но клас ни ка ми, які ще за -
ли ша ють ся в Харкові, що ран ку й що ве -
чо ра списуємося, щоб зна ти, як узагалі
об ста нов ка, чи всі цілі й неушкоджені.

Ва лен ти на до да ла, що нині во на з хлоп -
ця ми має все, що потрібно, ад же ско ри -
ста ла ся можливістю взя ти необхідні речі
в центрі на дан ня гуманітарної до по мо -
ги. А ще жінка має чудові відгуки про ро -
бо ту тутешніх освітян - встиг ла по чу ти,
як її хлопці зай ма ють ся он лайн, і по ди -
ву ва лась, як зрозуміло вчителі ЗОШ № 1
усе по яс ню ють і як цікаво про хо дять дис-
танційні уро ки.

P. S. Во лон те ри на го ло шу ють: біда
зав жди показує істинне об лич чя кож но -
го. А та ка кількість не бай ду жих горішньо-
плавнян, го то вих до по ма га ти іншим у
цей скрут ний час, ще більше об’єднує
гро ма ду, ко жен жи тель якої ро бить ва -
го мий вклад у та ку жа да ну для всіх Пе -
ре мо гу.  

На тал ка ВЕРЕМЧУК
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