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Iнформаційно-рекламний щотижневик ТОВ «Телерадіокомпанія «ГОК»

Найтемніший час - пе ред світан-
ком. І, як на ме не, перші про бли ски про-
менів но во го сон ця української нації вже
вид но на небосхилі.

Віра. Ми повірили в се бе, націю і
дер жа ву. Повірили навіть ті, для ко го ці
сло ва зву ча ли аб ст ракт но. За да ни ми
загальнонаціонального опи ту ван ня «Ук-
раїна в умо вах війни», яке бу ло про ве де -
но 6 квітня, сьогодні гордість за дер жа -
ву відчувають 80 % гро ма дян. Для порів-
няння: у серпні 2021 ро ку та ких бу ло
34 %. Емоція гордості за Україну є домі-
нуючою се ред усіх респондентів, не за -
леж но від віку чи регіону про жи ван ня.
Вод но час страх за Україну сьогодні най-
частіше фіксується се ред жителів Схо ду.

Із серп ня 2021 ро ку та кож зрос ла кіль-
кість тих, хто самоідентифікують се бе як
гро ма дя ни України (із 75 % до 98;%) та
як європейці - із 27 % до 57 %.

Аб со лют на більшість - 91 % не під-
тримує те зу, що росіяни та українці - один
на род. Тих, хто має та ку дум ку, сьогодні
ли ше 8 % (у серпні 2021 та ких бу ло 41 %,
у березні 2022 - 21 %). Підтримка такої
ідеї ще фіксується се ред 23 % жителів
Схо ду та 13 % опи та них стар шо го віку.

Зневіра. За останній місяць у півтора
раза зрос ла кількість тих, хто вважає,
що відновлення дружніх стосунків укра-
їнців із росіянами взагалі не мож ли ве.
22 % вва жа ють, що це мо же ста ти ся не
раніше ніж че рез 20-30 років. Навіть у
південних та східних регіонах більше по -
ло ви ни опи та них не вірять у відновлення
друж би між на ро да ми.

Надія. Ми сподіваємося на найско-
ріше звільнення на ших зе мель. Ми
готові їхати до по стра ж да лих міст роз би -
ра ти за ва ли, підтримувати переселенців,
пра цю ва ти на своїх ро бо чих місцях. 

Лю бов. Здається, ми ще ніколи так
силь но не лю би ли Україну.Нам ще ніколи
так не боліло від тих ран, які їй на но сять ся.
Це період наймасовішого по вер нен ня
заробітчан з-за кор до ну, при чо му пе ре важ -
но чоловіків, і не за ра ди гро шей, а за по -
чут тям любові. Ад же тих, ко го без за сте -
реж но лю биш, ти зав жди за хи ща ти меш. 

Сон це схо дить. Но ве українське
сон це…
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Від не бай ду жих
Збір коштів, при дбан ня необхідних

медикаментів, засобів гігієни і так тич них
ап те чок, а та кож їхню дос тав ку для на -
ших бійців ініціювала донь ка де пу тат ки
Горішньоплавнівської міської ра ди Світ-
лани Не сте рен ко Марія.

- Ко ли в Україні роз по ча ли ся бойові дії,
моя донь ка Марія, кот ра нині проживає
в Нідерландах, і са ма по ри ва ла ся при-
їхати на батьківщину й до по мог ти чи -
мось. Але потім ста ло зрозуміло, що чи -

ма ло ко рис но го мож на зро би ти для
України й пе ре бу ваю чи за кор до ном, -
розповідає Світлана Не сте рен ко. - Маю
надію, що ця гуманітарна до по мо га ста -
не у пригоді на шим бійцям. 

Марія ра зом із не бай ду жи ми жи те ля -
ми Нідерландів хут ко зібрали кош ти, а
потім роз по ча ли три ва лий про цес по шу -
ку й при дбан ня всьо го необхідного. Зок -
ре ма, так тич них ап те чок нині в Європі
немає, тож ку пу ва ти їх до ве ло ся в Бель-
гії, Іспанії, деякі за мов ля ли у США. Ду же
дов го гуманітарна до по мо га пе ре бу ва -
ла на території Угор щи ни, але зреш тою
6 квітня па кун ки при бу ли до місця при -
зна чен ня.

Над важ ли ва до по мо га

Нині Горішні Плавні от ри му ють ба га то
гуманітарної до по мо ги, що прибуває до
міста з різних країн. 

- Тішить, що наші закордонні парт не -
ри відгукнулися на на ше про хан ня про
до по мо гу, - за зна чив міський го ло ва
Дмит ро Би ков. - Так, ми вже от ри ма ли
по сил ки з Австрії та Польщі. Приємно,
що й на ша зем ляч ка Марія, яка на ро ди -
ла ся в на шо му місті, про ве ла та ку важ -
ли ву ро бо ту. Ми вдячні за підтримку на -
шим нідерландським дру зям!

Отримані тактичні ап теч ки відпові-
дають ви мо гам НАТО. Над зви чай но важ -
ли вою для по ря тун ку жит тя є спеціальна
сер вет ка, що міститься в ній. У ви пад ку
кровотечі від куль о во го чи ос кол ко во го
по ра нен ня нею мож на за кри ти ра ну, про-
дезінфікувати зо ну ура жен ня й за лічені
хви ли ни зу пи ни ти про цес втра ти крові,
а час то по ми ра ють са ме від значної кро -
во втра ти, а не від по ра нен ня як та ко го. 

Містяться в кожній аптечці й спеціальні
ножиці, яки ми мож на швид ко розрізати
одяг, щоб звільнити ура же ну ділянку тіла
для на дан ня оперативної медичної до -
по мо ги. У ви пад ку не гли бо ких по ра нень

боєць за кілька хви лин самостійно мо же
розрізати одяг у потрібному місці й при -
кла сти сер вет ку, щоб уне мож ли ви ти
про цес за ра жен ня крові, й про дов жу ва -
ти бій. Ад же за воєнними пра ви ла ми ква-
ліфіковану ме дич ну до по мо гу по ра не -
ним на да ють ли ше після за вер шен ня
бою або в пе ре рвах між ата ка ми, до цьо -
го обо ро ну три ма ють усі, хто вцілів. 

- Турнікет, сер вет ка, знеболювальні та
жарознижувальні за со би - це прості речі,
які ря ту ють жит тя бійцям ще до то го, як
на полі бою з’являться санітари, які дос -
тав лять їх до шпи та лю, - на го ло сив
Дмит ро Би ков. - Так, лю ди по ми ра ють
від куль, але ще більше життів за би ра -
ють елементарні за ра жен ня крові й
інфекції та антисанітарія. То му нині від-
правляємо бійцям па кун ки во ло гих сер -
ве ток, партії фут бо лок, натільної білизни,
шкар пе ток. Усе це має стратегічно важ -
ли ве зна чен ня в умо вах без пе ре рвно го
ве ден ня бой о вих дій.  

На тал ка ВЕРЕМЧУК

Для по ря тун ку жит тя

Дня ми до Горішніх Плавнів при бу ла чер го ва гуманітарна до по мо га. Цьо -
го ра зу життєво необхідне для на ших бійців пе ре да ли небайдужі
жителі Нідерландів.
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ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

- Чи на пи са ли офіційну зая ву про
вихід із партії де пу та ти Горішньоплав-
нівської міської ра ди від ПП «ОПЗЖ»? 

- Фракція «Опозиційна плат фор ма - За
жит тя» припиняє своє існування в Горіш-
ньоплавніській міській раді. Де пу та ти
(чле ни фракції) на пи са ли зая ви про вихід
із фракції. Дос туп до аналітичної час ти -
ни та вебвідображення хо ду (і резуль-
татів) усіх виборів на да ний мо мент за -
бло ко ва но. Сайт Мін’юсту з реєстром
політичних партій на да ний мо мент не
працює че рез технічні ро бо ти. То му дані
про вихід депутатів із партії відсутні.

- Ба гать ох місцевих турбує пи тан ня
військового обліку чоловіків-біженців.
Чи є пев на сис те ма кон тро лю да но го
пи тан ня в на шо му місті, чи приїжджі
ста ють на облік вик люч но за осо би -
стим ба жан ням/не ба жан ням?

- Усі гро ма дя ни України чоловічої статі
віком 18-60 років, які при бу ли на тери-
торію Горішньоплавнівської міської ТГ в
період воєнного ста ну у зв’язку з евакуа-
цією із зо ни бой о вих дій та інших на се -
ле них пунктів, не пізніше 24 го дин після
при бут тя повинні при бу ти до 1-го відділу
Кре мен чуць ко го рай он но го цен тру ком -
плек ту ван ня та соціальної підтримки
(вул. Стро ни, 9, м. Горішні Плавні) для
взят тя на військовий облік. На да ний час
зареєструвалося близь ко 20 осіб. Згідно
з ви мо га ми за ко но дав ст ва, керівникам
підприємств, ус та нов, організацій не за -
леж но від фор ми власності, іншим суб’-
єктам, що здійснюють розміщення осіб,
слід невідкладно інформувати 1-й відділ
Кре мен чуць ко го рай он но го цен тру ком -
плек ту ван ня та соціальної підтримки про
осіб чоловічої статі віком 18-60 років.

- У Полтаві відмовилися від будь-
яко го ре мон ту доріг на воєнний час.
У Горішніх Плав нях які пла ни? 

- Хо чу на го ло си ти, що на території
України діють одні за ко ни як для Пол та -
ви, Вінниці, так і для Горішніх Плавнів. 

У міському бюджеті на 2022 рік пе ре д-
ба че но роз ви ток 30 об’єктів бла го ус т рою
на за галь ну су му 57 млн грн, у то му числі
за вер шен ня робіт із реконструкції вул.
Ми ру з організацією ко ло во го ру ху на
перехресті ву лиць Доб ро воль сь ко го та
Ми ру (на об’єкті за ли ши ло ся ви ко на ти ро -
бо ти з ук ла дан ня чис то во го ша ру ас фаль -
то бе тон но го по крит тя з гео тек сти лем).

У зв’язку із за про вад жен ням в Україні
воєнного ста ну, Дер жав на ка зна чей сь ка
служ ба України працює відповідно до По -
ста но ви КМУ «Про за тверд жен ня По ряд -
ку ви ко нан ня пов но ва жень Дер жав ною
ка зна чей сь кою служ бою в особ ли во му
режимі в умо вах воєнного ста ну» № 590
від 09.06.2021 зі змінами. Сьогодні, від-
повідно до По ряд ку, фінансуються тільки
захищені статті вит рат (зап ча сти ни, па -
лив но-мастильні матеріали, заробітні
пла ти, по дат ки та інші). Це унемож-
ливлює ви ко нан ня за пла но ва них робіт із
реконструкції об’єктів бла го ус т рою.

На да ний час за ра ху нок внутрішніх
резервів КП «Спе цЕ ко» ви ко ну ють ся міні-
мально необхідні ро бо ти з по точ но го ут -
ри ман ня об’єктів бла го ус т рою (про чи -
щен ня зливової каналізації, вивіз сміття
то що). По точ ний ям ко вий ре монт, у то -
му числі пе ре хре стя вул. Ми ру - Доб ро -
воль сь ко го, бу де роз по ча то після від-
новлення ро бо ти ас фальт но го за во ду,
орієнтовно - це пер ша де ка да квітня по -
точ но го ро ку.

Плануємо роз по ча ти ре монт доріг
за галь но го ко ри сту ван ня місцевого
зна чен ня, ба лан со ут ри му ва чем яких є

ДП «Агент ст во місцевих доріг Полтавської
області» (с. Салівка, с. Гри го ро-Бригади-

рівка, с. Дмитрівка). Зок ре ма, на ре монт
цих доріг на умо вах співфінансування в
по точ но му році з міського бюд же ту виді-
лено 2 млн грн.

Та ким чи ном, як тільки Дер жав на ка -
зна чей сь ка служ ба України відновить
фінансування всіх заходів, бу де можли-
вість роз по ча ти ро бо ти з ре мон ту та бла -
го ус т рою.

- Чи дозволяється гро ма дя нам ви -
хо ди ти на пікніки до Дніпра (не під
час три во ги), ад же хо четь ся по зи тив -
них емоцій?

- Сьогодні не вста нов ле но об ме жень
що до відпочинку на природі на час від-
сутності повітряної три во ги або по за ко -
мен дантсь ким ча сом.

- Чи є дані про пра цев лаш ту ван ня
переселенців у на шо му місті?

- За галь ний облік що до пра цев лаш ту -
ван ня переселенців у територіальній гро-
маді не ве деть ся че рез відсутність та ких
пов но ва жень. Але ми знаємо про пра -
цев лаш ту ван ня та ких гро ма дян на кому-
нальні підприємства, до бюд жет них
закладів міста.

Записала Ольга ТАРАНТІНА

Діалог із місцевою адміністрацією триває. Очільник міста Дмит ро Би -
ков не за ли шив без належної ува ги та де таль но го роз’яснення низ ку
за пи тань від містян. Нагадуємо, що ви та кож мо же те ад ре су ва ти
міському голові свої за пи тан ня, звер нув шись до редакції «ТЕ».
Відповіді на них ми дру ку ва ти ме мо на сторінках що тиж не ви ка. 



Ста ном на 13 квітня місто прий ня ло
6009 внутрішньо переміщених осіб (ВПО),
із них діти - 1524.

Без кош тов не про жи ван ня

Пред став ни ки міської адміністрації на
чолі з Дмит ром Би ко вим перевірили
побутові умо ви, в яких меш ка ють внут-
рішньо переміщені осо би. 

- Близь ко 250 осіб, із яких 80 дітей, із
Харківської, Сумської та Донецької об -
лас тей наразі знайш ли при хис ток у гур -
то жит ку Політехнічного ко лед жу КрНУ, -
за зна чив очільник міста. - Зустріти та по -
тур бу ва ти ся про кож но го, хто потребує
підтримки, за раз є пер шо чер го вим зав -
дан ням вла ди. Зустрічаємо, розміщуємо
та надаємо найнеобхідніше, по ряд із тим
намагаємося зро би ти все мож ли ве, щоб
ство ри ти мак си маль но комфортні умо ви
про жи ван ня. Не за до во ле них се ред но -
вих мешканців гур то жит ку немає. Адміні-
страція турбується про дот ри ман ня сані-
тарно-гігієнічних умов, на кухні є плит ка,

мікрохвильова піч, мож на щось при го ту -
ва ти, є душові кімнати, де пра цю ють бой -
ле ри. Найб лиж чим ча сом кош том міської
вла ди бу дуть придбані пральні ма ши ни,
су шар ки, по бу то ва хімія то що. Але хо чу
на го ло си ти, що в умо вах воєнного ста ну
всі чоловіки віком від 18 до 60 років зо-
бов’язані ста ти на військовий облік. 

У гур то жит ку ВПГБУ мешкає 109 пе-
реселенців, із яких 19 дітей. Дня ми сю -
ди дос та ви ли праль ну ма ши ну за для за -
без пе чен ня мак си маль но мож ли во го в
та ких умо вах по бу ту, зок ре ма й пран ня
ре чей. Є по тре ба в мікрохвильових пе -
чах, елек трич них чай ни ках - ці пи тан ня
бу дуть розглянуті найб лиж чим ча сом.

- Що до організації хар чу ван ня пересе-
ленців, то в гур то жит ку є невеликі кухні,
обладнанні елек трич ни ми пе ча ми, - за -
пев нив ди рек тор ВПГБУ Ва силь Су ли ма.
- Та кож бу ло на да но необхідний по суд

для при го ту ван ня їжі. Є фільтрувальна
станція для очи щен ня во ди. До по ма га -
ють ре ча ми та про дук та ми й містяни.
Дня ми фер мер привіз для переселенців
картоплі, от ри ма ли гуманітарну до по мо -
гу з Пол та ви. Жит ло ми надаємо без кош -
тов но, а хар чу ють ся переселенці своїм
кош том. Наші гості щи ро вдячні за при -
хис ток і, не зва жаю чи на пе ре жи те, до -
сить соціально адаптовані. І як би це не
зву ча ло див но та страш но, але ми вже
ввійшли у стадію що ден но го по бу ту у
взаємовідносинах із біженцями. Зрозу-
міло, що ми всі з надією ди ви мо ся в май-
бутнє і ба га то хто з на ших гос тей чекає
на по вер нен ня до до му, але, не жаль, бу -
дуть і такі, ко му по вер та ти ся немає ку ди. 

Благодійні обіди

- Ми розуміємо, що більшість лю дей
із чис ла ВПО виїжджали із зо ни бой о вих
дій, три маю чи за ру ку дітей та з ли ше з
од ним рюк за ком за пле чи ма, де бу ло
найнеобхідніше, - за зна чив Дмит ро Би -
ков. - Са ме за для їхньої підтримки бу ло
прий ня те рішення що до організації бла-
годійних обідів за ра ху нок міського бю-
д же ту на базі їдальні СЗОШ № 3. Хар чу -
ван ня бу де організовано у три зміни на
12.00, 13.00, 14.00, оскільки приміщення
роз ра хо ва не всьо го на 170 осіб, а за без -
пе чи ти обідами планується 500. Єдина
умо ва - це наявність довідки ВПО. Це
пілотний про єкт, і як що ми бу де мо ба чи -
ти по тре бу, то до ньо го бу дуть включені
їдальні інших шкіл.

Щоб зареєструватися на обід,
необхідно на да ти за яв ку у Viber або
WhatsApp за тел. +380979285018.
У заявці слід вка за ти ПІБ, да ту та
час, на який ви замовляєте обід. 

ВАЖЛИВО!
За яв ку слід по да ва ти за день до

ва шо го візиту до їдальні. 
Для от ри ман ня без кош тов но го

обіду обов’язково необхідно при
собі ма ти довідку внутрішньо пере-
міщеної осо би.

- Їдальня СЗОШ № 3 має всі умо ви за -
для за без пе чен ня хар чу ван ня для ВПО, -
на го ло си ла ди рек то ра нав чаль но го за -
кла ду Оль га Сень. - Ад же во на є най-
більшою в місті, за галь на пло ща обідньої
за ли складає 280 кв. м. Бу ло роз роб ле но
повноцінне ме ню, яке бу де скла да ти ся із
трьох страв. Кух ня ос на ще на су час ною
ку хон ною технікою: па ро кон век то ма том,
по туж ни ми пе карсь ки ми ша фа ми, тісто-
замішувачем, кар то п ле чи ст кою та овоче-
різками. Тож кух ня об лад нан ням за без -
пе че на, лю ди готові пра цю ва ти й до по -
ма га ти в цей не про стий для країни час. 
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Із по чат ку жах ли во го вторг нен ня рф на територію нашої країни ми ну ло 50 днів.
За цей час Пол тав щи на пе ре тво ри ла ся на фор те цю ми ло сер дя, і Горішні
Плавні не ста ли вик лю чен ням.  А ра зом із цим зник ли напівтони і за ли ши -
ло ся ли ше чор не і біле.

Місто забезпечує переселенців
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З 1 квітня на території Пол тав щи ни бу ло
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. Та в на шо му місті знайш ли ся
ті, хто, не дов го ду маю чи, вирішили про-
ігнорувати рішення Полтавської обласної
військової адміністрації. 

Бу ло ви яв ле но факт не за кон но го риб -
но го про мис лу на території об слу го ву -
ван ня КП «Спе цЕ ко». Про знахідку пові-
домили до поліції, яка ви лу чи ла зна ряд -
дя. А порушників вия ви ли за ре зуль та -
та ми внутрішнього розслідування, про -
ве де но го керівництвом са мо го ко му -
наль но го підприємства.

Як за зна чив Ми хай ло Ли сен ко, за -
ступ ник ди рек то ра КП «Спе цЕ ко», по ру -

шен ня за ко ну, тим більше у воєнний час,
має ка ра ти ся не щад но, тож ре зуль та ти
розслідування інциденту, що став ся на
прибережній території біля рятувальної
станції, ма ли бу ти кар ди наль ни ми.

- З’ясувалося, що са ме наш робітник
у свій ро бо чий час по ста вив на річці
Дніпро заборонені снасті: ри бо лов ну
сітку та кілька ятерів, - пояснює Ми хай -
ло Ли сен ко. - На жаль, бу ло так вчи не -
но, не зва жаю чи на про ход жен ня ра зом
з усіма іншими працівниками на шо го під-
приємства відповідного інструктажу про
за бо ро ну, як у воєнний, так і в мир ний
час, ло ву ри би в та кий спосіб. По руш ни -
ки от ри ма ли жор ст ке по ка ран ня. Во до -
лаз 3-го кла су і май стер дільниці звіль-

нені, а на чаль ник дільниці от ри мав до -
га ну і бу де по збав ле ний усіх видів премії.
Звільненим працівникам вручені повістки
для про ход жен ня медичної комісії, щоб
рішення що до їхньої подальшої долі
прий мав військовий комісаріат. Усі інші
працівники КП «Спе цЕ ко» прой дуть до -
дат ко вий інструктаж що до на леж но го ви -
ко нан ня своїх служ бо вих обов’язків.

Не зай вим бу де на га да ти на шим чи та -
чам, що рішенням Полтавської обласної
військової адміністрації з 1 квітня на всій
території Пол тав щи ни 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.
Забороняється навігація маломірних су -
ден на во дой мах області, окрім вій-
ськових та поліцейських. 

Та ке рішення бу ло прий ня те для за без-
 пе чен ня пра во по ряд ку, протидії дивер-
сійно-розвідувальним гру пам та агентурі
во ро га, а та кож для не до пу щен ня фактів
зав дан ня шко ди вод ним біоресурсам на
період воєнного ста ну.

У разі ігнорування за зна че них за бо рон
пра во по руш ни ки не сти муть юри дич ну
відповідальність у відповідності до чин -
но го за ко но дав ст ва України.

Див но, що про це до во дить ся на га ду -
ва ти, але ж ми жи ви мо в умо вах широ-
комасштабної війни, яку роз по ча ла росія
про ти України. Тож му си мо дба ти про
влас ну без пе ку не ли ше в на се ле них
пунк тах, а й у лісах та на во дой мах. До
то го ж на ша спільна ме та - не ли ше мак -
си маль но протидіяти во ро гу та посіб-
никам оку пан та, а й за хис ти ти природні
ба гат ст ва від по ся гань браконьєрів. І ми
маємо це зро би ти.

Софія ПАЛЯНИЦЯ

На порушенні за бо ро ни що до ви ло ву вод них біоресурсів спіймали пра-
цівників місцевого ко му наль но го підприємства. Ви ну ва тих звільнено
та на прав ле но до військкомату.

Не за кон ний ви лов

P. S. Кількість українців, які по ки ну ли
свої домівки че рез війну та переїхали у
більш безпечні рай они, сяг ну ла 7 міль-

йонів. Для нашої країни це за ве ли ка циф -
ра. Хтось без кош тов но надає жит ло
біженцям і ділиться з ни ми всім необхід-
ним, а хтось радісно підняв ціну на орен -
ду жит ла до не бес. Це не дивує, ад же все

це ми спостерігали й у 2014 році, але не в
та ких мас шта бах. Без ко рис ли ву до по мо -
гу від од них і жадібність в очах від інших...

КОЛІР БІЛИЙ
Я не знаю, як це працює, але див ля -

чись на лю ди ну, я чітко знаю, що во на не
місцева. І ма лень кий хлоп чик са ме з
такої ро ди ни днями співав на весь АТБ
гімн січових стрільців «Ой, у лузі чер во -
на ка ли на».  

КОЛІР ЧОР НИЙ
Сім’я з Горішніх Плавнів від щи ро го

сер ця вирішила до по мог ти родині пере-
селенців. Во ни прийш ли з ни ми до крам-
ниці та за про по ну ва ли оп ла ти ти про дук -
ти, щоб якось підтримати. Шок, який очі-
кував благодійників, був на пи са ний на
їхньому обличчі. Переселенці, не со ром -
ля чись, на ван та жи ли візок ба ли ка ми, си -
ро коп че ною ков ба сою та іншими вкрай
«необхідними» про дук та ми хар чу ван ня
на за галь ну су му 2,5 тис. грн. Зніяковілі
містяни оп ла ти ли цю по куп ку. Але щось
мені підказує, що цей вчи нок пересе-

ленців на зав жди відбив горішньоплав-
нянам ба жан ня до по ма га ти.

Який са ме колір відносин із місцевими
меш кан ця ми ви бу до ву ва ти, вам, внутрі-
шньо переміщені осо би, вирішувати са -
мим. Але мо жу з упевненістю за зна чи -
ти, що ті, хто переїхав до на шо го міста
після подій 2014 ро ку, змог ли се бе реа-
лізувати та знай ти своє місце у сер цях
гро ма дян.

Оль га ТАРАНТІНА
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За вер шен ня бе рез ня в міському
Палаці куль ту ри і творчості відзначилось
по нов лен ням ро бо ти твор чих об’єднань.
Керівники про ве ли своєрідну ревізію се -
ред членів ко лек ти ву та ого ло си ти всім,
хто за ли шив ся в місті, довгоочікувану
но ви ну: повертаємося до ро бо ти. 

- Не сек рет, що чи ма ло учасників на ших
колективів виїхало за межі міста чи навіть
країни, - го во рить за ступ ник ди рек то ра
міського ПКіТ Ліліана Кулік. - А ось керів-
ники прак тич но всі на місці. За про сив ши
ба жаю чих до репетиційних кабінетів, ми
усвідомлювали, що не всі з тих, хто є в
місті, прий дуть, особ ли во як що йдеть ся
про молодші гру пи. Зрозуміло, що бать -
ки малюків хви лю ють ся. Тож на го ло шу ва -
ли, що у ви пад ку повітряної три во ги ко -
лек ти ви ра зом із керівником спус ка ють -
ся до малої за ли, де в нас об лаш то ва не
ук рит тя. Ак цен ту ва ли, що відвідування
репетицій - вик люч но за ба жан ням. 

За спо сте ре жен ня ми адміністрації ПКіТ,
на яв на кількість вихованців у кож но му
колективі різна, але не мен ше по ло ви ни
дітей наразі відвідують за нят тя. Ли ше
один ко лек тив про во дить репетиції дис-
танційно. Але та ка сис те ма бу ла ним на -
праць о ва на ще під час ка ран ти ну, тож най-
менші співаки без жод них не зруч но стей
роз ви ва ють свої вокальні та лан ти он лайн. 

А от старші вокалісти по тро ху по вер та -
ють ся до звич но го розк ла ду за нять. Так
ка же Те тя на Пав ло вич, керівник на род но -
го во каль но го ко лек ти ву «На тхнен ня»:

-  Наразі мо же мо пра цю ва ти десь із
по ло ви ною ко лек ти ву, ад же де ко му до -
ве ло ся виїхати з країни. З на ши ми солі-
стами ро бо та, як і раніше, про во дить ся
індивідуально. Вивчаємо но вий во каль -

ний ре пер ту ар. Творчості на ле жить дру -
га по ло ви на дня, то му пер шу мо же мо
при свя ти ти плетінню сіток для на ших
захисників. 

- У березні ми всі пле ли сітки, шу ка ли
роз ра ди у спілкуванні, тим більше, що пле -
сти при хо ди ло ба га то дівчат із нашої
старшої гру пи, - пригадує художній ке-
рівник на род но го ан самб лю ес т рад но го
тан цю «Глорія» Оль га Ата ман чук. - Як ми
мріяли про те, щоб зай ня ти ся творчістю,
як ми цьо го че ка ли! За раз ба чу, що май -
же по ло ви на дітей із молодшої гру пи виї-
хала з міста, зі стар ших - 5-7. Звісно, діти
пе ре жи ва ють, але три ма ють ся. На ма гаю -
ся підтримувати бой о вий дух та віру в на -
шу пе ре мо гу. Ка жу, що в нас є свій бай рак -
тар, який нас захищає. Ми так на зва ли
іграшку - пта ха, яко го ко лек ти ву по да ру -
ва ли на од но му з фестивалів. Ду же обе -
реж но, але го во ри мо з дітьми про війну,

переконуємо в то му, що ми найсильніші і
що тре ба на по лег ли во пра цю ва ти, ад же
на честь нашої пе ре мо ги обов’язково бу -
де кон церт, до яко го вже за раз потрібно
го ту ва ти но мер.

Під час повітряної три во ги ко лек тив,
звісно, пе ре хо дить до ук рит тя, і як що це
відбувається під час за нять, то мо же про -
сто там про дов жу ва ти репетицію, чим
розраджує всіх, хто ук рив ся в малій залі
на час повітряної три во ги. 

До речі, до Па ла цу куль ту ри за про шу ють
і дітей, які приїхали до Горішніх Плавнів
із зо ни бой о вих дій. І кілька юних талантів
уже приєднались до колективів. Так, на -
прик лад, двійко дівчат опа но ву ють цир -
ко ве мис тец тво.

- Од на з на ших но вень ких дівчат - хар-
ків’янка, - ділиться  Те тя на Кле пач, ре -
жи сер зраз ко во го цир ко во го ко лек ти ву
«Шанс». - Це вже досвідчена цир ко ва, яка
не од но ра зо во вис ту па ла на різноманітних
фес ти ва лях із повітряної ак ро ба ти ки.
Над зви чай но яс к ра ва пред став ни ця
сильної харківської циркової шко ли лег -
ко вли ла ся в ко лек тив. Ми од ра зу вклю -
чи ли її до ро бо ти над но ме ра ми, во на нам
ду же допомагає. Дру га дівчина до війни

зай ма ла ся спор тив ни ми тан ця ми у Бер -
дянсь ку. Приїхавши до на шо го міста, ма -
ма вирішила при вес ти її на за нят тя гім-
настикою, щоб дівчинка підтримувала
фізичну фор му. Дівчата прийш ли до нас
чи не в пер ший день після то го, як ми по -
но ви ли ро бо ту. Ну, а на ших виїхало ду же
ба га то. Десь по ло ви на ко лек ти ву. 

За раз на ма га ють ся скла сти ре жим
тре ну вань з ура ху ван ням комендант-
ської го ди ни та сигналів повітряної

Навіть у найтрагічніші ча си немає більш дієвого при хи ст ку від зневіри та
відчаю, ніж мис тец тво. Ар ти сти, митці, діячі куль ту ри - це са ме ті, хто
мо же по лег ши ти стра ж дан ня лю дей, да рую чи їм яскраві позитивні
емоції, здатні по вер ну ти до нор маль но го жит тя в новій реальності.
Відтак, розуміючи, що ко жен сьогодні має ро би ти те, що вміє найк ра ще,
ко лек ти ви міського Па ла цу куль ту ри по но ви ли репетиційний про цес.

Щас тя мис тец тва
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До по мо га по-се ст ринсь ки
Більше 4 млн українців ви му ше но по -

ки ну ли свої домівки в Україні че рез по -
ча ток воєнних дій. Здебільшого во ни
знайш ли тим ча со вий при хис ток у країнах
Європи. 

Проєкт «Прогресія» (фемінітив, що оз-
начає жіночий по ступ та по си лен ня) для
підтримки українських жінок, котрі зна-
йш ли при хис ток у Європі, ініціювала стра-
 те ги ня, тре нер ка з розмаїття та інклю-
зивності Ірина Рубіс, відома в Горішніх
Плав нях цікавими проєктами для під-
тримки працівниць Пол тавсь ко го ГЗК та
членів їхніх ро дин. Че рез соціальну ме -
ре жу Facebook во на за про си ла всіх не -
бай ду жих українських жінок, котрі нині
ви му ше но пе ре бу ва ють у Європі, до лу -
чи ти ся до чергової ініціативи. 

- Проєкт має на меті ство рен ня спіль-
ноти для менторської підтримки, обміну
досвідом та нав чан ня від європейських
ділових жінок, - зазначає ав тор ка. - Це
доз во лить спро сти ти адаптаційно-від-
новлювальний до умовної нор ми період.
Пе ре важ на більшість ви му ше них пере-
селенців - жінки, і знаю чи наш менталітет,
розумію, що во ни не готові про сто ви -
жи ва ти на дотації від урядів країн, де во -

ни нині пе ре бу ва ють. На ша працелюб-
ність і праг нен ня ла ду не да ють нам
сидіти склав ши ру ки, навіть бу ду чи в ева-
куації. А ген дер ний активізм і підтримка
жінок - це час ти на ме не.  

Готові пра цю ва ти

Усі охочі до лу чи ти ся до проєкту зая -
ви ли про це, прой шов ши опи ту ван ня на
сторінці Ірини Рубіс без по се ред ньо під
її по стом. Во ни та кож на да ли на ступ ну
інформацію: країна нинішнього пе ре бу -
ван ня; кількість дітей, із яки ми виїхали;
житлові умо ви; по тре ба в підтримці міс-
цевих жителів; влаш ту ван ня дітей до са -
доч ка чи шко ли; ба жан ня пра цю ва ти в
евакуації; варіанти самореалізації; по -
тре ба в менторстві; пла ни що до по вер -
нен ня в Україну; сег мент зайнятості в
мир ний час; особисті дані; рівень воло-
діння іноземними мо ва ми; по ба жан ня.

Опи ту ван ня пройш ли 202 українки,
85 % із яких підтвердили, що готові шу ка -
ти ро бо ту й пра цю ва ти в евакуації, 46 % із
них уже по ча ли по шук, 83 % з них воло-
діють англійською. 40 % із чис ла тих, хто
ще не по чав по шук ро бо ти, по яс ню ють це
не ста чею впевненості в собі та наявністю

син дро му са мо зван ки. 56 % жінок ба жа -
ють роз по ча ти влас ну спра ву. 

Ра зом до но вих звер шень

Кілька жінок із різних країн Європи, зок -
ре ма, з Латвії, Франції, Сло вач чи ни, Чехії,
Болгарії, Іспанії, вже зая ви ли про готов-
ність бу ти мен тор ка ми для на ших співвіт-
чизниць, котрі нині ви му ше но пе ре бу ва -
ють за кор до ном. Кілька жінок готові бу -
ти мен тор ка ми, хо ча й самі є фак тич но
ви му ше ни ми пе ре се лен ка ми. Се ред них
Ка те ри на Ос тап чук, кот ра на ро ди ла ди -

ти ну в пер ший день вторг нен ня в Україну
російських загарбників, тим ча со во пере-
буває в Болгарії, але вже допомагає та -
ким, як і са ма, з по шу ком ро бо ти й адап-
тацією в Європі, Туреччині й ОАЕ. 

У пріоритеті - мен тор ки-ме нед жер ки з
країн, де нині ви му ше но пе ре бу ва ють укра-
їнки. На пря ми, за яки ми во ни до по ма га -
ти муть на шим співвітчизницям, наступні:
освіта й спри ян ня у працевлаштуванні, а
для тих, хто праг не роз по ча ти влас ну спра -
ву на території країн Європи, - до по мо га в
отриманні грантів чи дос туп но го кре ди ту -
ван ня для стар то во го капіталу. 

Проєкт Ірини Рубіс має всі шан си
функціонувати не ли ше в період воєн-
ного ста ну, ад же, за сло ва ми ав тор ки,
Україна на по лег ли во рухається в бік ЄС:

- По ра ди, підтримка, зв’язки тамтешніх
успішних жінок мо жуть до по мог ти зро -
стан ню їхніх українських ко ле жа нок. Бу -
де мо знай о ми ти жінок, близь ких за інду-
стріями й професіями. Та ка інтелектуальна
співпраця та зв’язки потрібні будуть і після
Пе ре мо ги!

На тал ка ВЕРЕМЧУК

Підтримка 
по-європейськи

Проєкт «Прогресія» має на меті підтримати ви му ше них пе ре се ле нок,
котрі че рез по ча ток воєнних дій для по ря тун ку влас них дітей виїхали за
кор дон. Підбір мен то рок, які до по мо жуть цим жінкам, уже роз по ча то. 

три во ги. Хо ча, за сло ва ми керівника,
їм щас тить - си ре на по ки що не пе ре -
ри ва ла за нять. 
- Бу ло, що сиг нал про лу нав на за вер -

шен ня тре ну вань, і маю відзначити зібра-
ність та дисциплінованість вихованців, -
додає пані Те тя на. - Ма ле ча ду же на тре -

но ва на - зби ра ють ся за 30 се кунд. Помітно,
що бать ки пра виль но нав ча ють. Діти три -
ма ють ся ду же до б ре. Во ни щасливі, що
мо жуть по вер ну ти ся до тре ну вань. Тут во -
ни про все за бу ва ють і ду ма ють ли ше про
впра ви. Звісно, що це осо би ста спра ва
кож но го, але, як на ме не, то бать ки, які вирі-

шили три ма ти дітей удо ма, чо гось їх по -
збав ля ють. На тренуванні діти хоч на го -
дин ку, але по вер та ють ся у стан «до війни».
Во ни щасливі, ко ли от ри му ють можливість
зно ву по вер ну тись у звич не для них жит тя.

Софія ПАЛЯНИЦЯ
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На повну
Колектив ЦДтаЮТ із 4 квітня відновив

роботу в навчальних кабінетах гуртків
закладу. Заняття розпочато як у будівлі
на вул. Гірників, 21, так і у відділенні на
вул. Добровольського, 97. Але й до цього
з першого дня введення воєнного стану
робота тут кипіла: педагоги закладу
організовували дистанційне навчання
для своїх вихованців, встигали волонте-
рити в дитячому центрі для дітей праців-
ників Ferrexpo, реалізували низку цікавих
заходів під час канікул, подбали про доз-
вілля дітей із числа внутрішньо перемі-
щених осіб (ВПО). 

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

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

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

Рух уперед

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

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

Раді всім

Діти із числа ВПО за бажанням та згодою
батьків теж можуть долучитися до здо-
буття позашкільної освіти в ЦДтаЮТ. Для
цього один із батьків має особисто заві-
тати до закладу, поспілкуватися з консуль-
тантом-педагогом і заповнити відповідну
заяву. І цікавість із боку ВПО є - щодня
до закладу звертаються діти, які ба-
жають стати його вихованцями. Най-

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

Країна креативу
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більшим попитом користуються гуртки,
де займаються ліпленням, малюванням,
бісероплетінням - тим, що допомагає

розвитку дрібної моторики рук і заспокоює
в такий непростий час. 

Враховуючи необхідність перебування
дітей в укритті під час повітряної тривоги,
педагоги закладу рекомендують батькам
забезпечити своїх дітей засобами інди-
відуального захисту, питною водою та
інформаційними бейджами, де зазначені
прізвище й ім’я дитини, адреса прожи-
вання й контактні дані батьків. 

У закладі двері 21 гуртка відкриті для
всіх. Їхні керівники запевняють: у ЦДтаЮТ
кожен знайде справу до душі, щоб цікаво
й змістовно провести дозвілля. Заняття
відбуваються у другій половині дня, із
14.00, за розкладом. 

- Ми раді всім - і нашим постійним вихо-
ванцям, і діткам, родини яких перебувають
тимчасово в Горішніх Плавнях або ж при-
йняли рішення, що відтепер будуть тут по-
стійно проживати, - наголосила Лариса
Тесля. - Усі вони наші діти, яких ми, дорос-
лі, маємо вберегти від тривог сьогодення.
Позашкільна освіта - особлива, за ба-
жанням, а не обов’язкова. Діти йдуть до
нас, бо мають певну мотивацію - тут цікаво,
сюди хочеться повертатися, тут сила-
силенна друзів. Очне навчання, звісно, дає

набагато кращі результати і щодо здобуття
корисних навичок, і з точки зору обміну
емоціями під час неформального спілку-
вання. Але в разі потреби ми доволі
успішно можемо працювати й дистанційно
- доведено нашими педагогами!   

Досягнень вистачає
Вихованки ЦДтаЮТ вразили витонче-

ністю своїх образів журі Всеукраїнсь-
кого фестивалю-конкурсу з орігамі, па-
перопластики й моделювання з паперу
«Стильний папір. Літо з ароматом кави»,
який проводився у Львові Українським

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

Наталка ВЕРЕМЧУК 

№ 27 «Технікум» - «Са ди «Шведівка» че рез «Молодіжну мо ду»
«Технікум» - «Шведівка»: 07.15, 19.10
«Шведівка» - «Технікум»: 07.40, 19.40
* вівторок, чет вер

№ 153т «Технікум» - «Са ди «Ко но п лян ка» че рез «Молодіжну мо ду»
«Технікум» - «Ко но п лян ка»: 07.40, 9.30, 13.00, 17.20    
«Ко но п лян ка» - «Технікум»: 08.10, 10.10, 13.40, 18.05    

№ 154-2т «Південний» - «Са ди «Юність-2» че рез «Молодіжну мо ду»
«Південний» - «Юність-2»: 07.40, 09.30, 13.00, 15.50, 18.00
«Юність-2» - «Південний»: 08.30, 10.20, 14.00, 16.40, 18.50

№ 155 «Південний» - «Са ди «Уро жай»
«Південний» - «Уро жай»: 7.50, 12.00, 18.50
«Уро жай» - «Південний»: 8.20,12.30, 19.20

Розк лад ру ху транс пор ту до са до вих то ва риств

ЯК ОТРИМАТИ ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

(для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 грн на місяць, 
для інших осіб - 2000 грн на місяць)

За роз’ясненням Мінсоцполітики, всім, хто отримав довідку про облік
ВПО через УСЗН, потрібно подати паперову заяву на виплату допомоги

до 30.04.2022 до УСЗН або ЦНАП

Внутрішньо переміщеним особам, які станом на 1 березня 2022 року вже отри-
мували щомісячну адресну допомогу, вона буде нарахована автоматично, тому
їм звертатися та надавати будь-які додаткові документи не потрібно. 

       Що зробити                       Як зробити

1.  Надати спеціалістам   Надати: паспорт, ідентифікаційний номер,
       УСЗН для отримання      свідоцтво про народження дітей, документ про
       довідки ВПО                        інвалідність або пенсійне посвідчення 
                                                         (за наявності), довідки про облік ВПО (за наявності)

2.  Банківський рахунок    Якщо є рахунок у будь-якому банку:
       для виплат                          • взяти паперові реквізити у відповідному банку міста
       (за стандартом IBAN -     або
       29 символів)                        • знайти електронні реквізити в мобільному застосунку
                                                         Якщо немає рахунку:
                                                         • відкрити його в будь-якому банку міста

3.   Після отримання            Надати: паспорт, ідентифікаційний номер, свідоцтво
       довідки надати                 про народження дітей, документ про інвалідність або
       паперову                               пенсійне посвідчення (за наявності), довідки про 
       заяву на виплату               облік ВПО (за наявності) та рахунок з будь-якої
       в УСЗН або ЦНАП              банківської установи міста 
                                                         (за стандартом IBAN - 29 символів)



Тричі на ти ж день учас ни ки міської про -
гра ми реабілітації дітей з інвалідністю
зби ра ють ся ра зом, щоб з ко ри стю про -
вес ти час і от ри ма ти та ку потрібну нині
психологічну підтримку.

Спокій по над усе

Род зин кою за нять ста ли май стер-кла -
си з нейрографіки, під час яких спер шу
потрібно на ма лю ва ти нейронні лінії, а
потім за фар бо ву ва ти сек то ри різними
коль о ра ми, про праць о вую чи відповідну
те му. Керує про це сом фахівчиня з ней-
рографіки Те тя на Амель че ня. 

- Нейрографіка допомагає відчути й
зрозуміти се бе, - пояснює Те тя на Амель -
че ня. - Нині діти от ри му ють ба га то нега-
тивної інформації, що спричиняє пе ре -
жи ван ня і страх. Упо ра ти ся з ци ми ста -
на ми до по мо же но вий вид арттерапії -
нейрографіка. 

Та ким чи ном учас ни ки по збав ля ють ся
не га ти ву, вчать ся гли бо ко ди ха ти, нато-
мість випромінюють у простір по зи тив -
спер шу в найб лиж чо му оточенні і, зреш -
тою, в суспільство. Усе, що потрібно для
за нять, - ар куш па пе ру, кольорові олівці
чи фло ма сте ри. Під час кількох та ких
май стер-класів учас ни ки про гра ми встиг -
ли зоб ра зи ти стан своєї душі з усіма емо-
ціями, про ве ли ро бо ту зі своїми ба жан -
ня ми й мріями, а ще ма лю ва ли гро шо ве
де ре во, про го во рив ши ко рект ну ме ту,
для якої й потрібні гроші, - на прик лад,
на ку пи ти подаруночків для друзів, яких
за хо четь ся обійняти після пе ре мо ги, або
зро би ти ре монт у квартирі. 

- За нят тя нейрографікою корисні всім,
не ли ше дітям з інвалідністю та їхнім бать -
кам, - наголошує керівниця міської про -
гра ми реабілітації дітей з інвалідністю Лю -

бов Хиль. - Під час зоб ра жен ня нейроліній
вклю ча ють ся ней ро ни моз ку. Ма лю нок
створюється впро довж 2 го дин, за цей
час як раз вдається по збу ти ся не га тив -
них емоцій, або й дов ше - до по ки ма лю -
нок не поч не по до ба ти ся й по ки справді
не ста не лег ше на душі.

«Творчість, що надихає» - так на зва ла
за нят тя з нейрографіки ма ма од но го з
учасників про гра ми Світлана Чер но зе -
мо ва. Жінка зізналася, що й са ма не очі-
кувала, як це про сто - ство рю ва ти такі
кар ти ни, які за спо кою ють і на ди ха ють на
позитивні емоції.

Цікаві ба гать ом і май стер-кла си з ви -
го тов лен ня по ро бок, для яких по пе ред -
ньо слід підготувати ос но ву зі зваляної
во вни. Та ким чи ном учас ни кам уже вда -
ло ся ви го то ви ти колоритні підставки під
чаш ки, брош ки в національному стилі -
си ньо-жовті тюль па ни та тро ян ди. 

Ге ро ям сла ва!

Уп ро довж інших твор чих май стер-класів
діти з інвалідністю ра зом зі своїми ма ма -
ми ви го тов ля ють по роб ки для відправлення
бійцям ЗСУ, котрі нині бо ро нять на шу країну.
Це й аплікації у вигляді си ньо-жов тих сер -
день ок, і фетрові си ньо-жовті квіточки, і ян -
го ли-охоронці, які підтримають бой о вий
дух на ших хлопців, да дуть їм зрозуміти, як
силь но ми чекаємо на їхнє по вер нен ня до -
до му з пе ре мо гою. До кожної відправленої
на фронт по роб ки до да ли лис та зі сло ва -
ми підтримки й безмежної вдячності за те,
що за хис ни ки бе ре жуть наші жит тя й
домівки. Пані Світлана - ба бу ся Льо ви та
Каті - на пек ла імбирного пе чи ва у вигляді
сер день ок, при кра си ла си ньо-жов тою гла-
зур’ю та національною символікою і зро -
би ла патріотичні на пи си «Ге ро ям сла ва!». 

- Крім продуктів хар чу ван ня, екіпіровки
й медикаментів, на шим бійцям потрібні
й такі шма точ ки те п ла, що зігріють їм душі
й сер ця, - додає Лю бов Хиль. - Це на -
дасть їм сил вис тоя ти й пе ре мог ти в
боротьбі за Україну! 

Виготовлені по роб ки ра зом з пе чи вом,
а та кож при дба ни ми за власні кош ти па -
кун ка ми чаю, со ло до ща ми та про дук та -
ми хар чу ван ня учас ни ки про гра ми пе ре -
да ли до цен тру на дан ня гуманітарної до -
по мо ги. 

Ба та рей ки для підзарядки

Після кож но го за нят тя на учасників
зав жди че ка ють задушевні бесіди з чаю -
ван ням та домашніми сма ко ли ка ми. Під
час не ви му ше них роз мов усі діляться
своїми пе ре жи ван ня ми й за зна ча ють,
що заспокоїлись, пе ре ста ли на лаш то ву -
ва тись на по га не. Ра зом з тим учас ни -
кам розповідають, які спо со би найк ра -
ще підходять для то го, щоб по збу ти ся
стра ху й не піддаватися не га ти ву.

- У та ких за нят тях є по тре ба - після них
за спо кою ють ся й діти, й дорослі, - наго-
лошує Лю бов Хиль. - Ма ле ча, мож ли во,
не розуміє всіх термінів, про те успішно
виконує різні зав дан ня - мо зок вми-
кається в ро бо ту підсвідомо під час пра-
вильної подачі інформації. Кож на но ва
де ко ра тив на кар тин ка, по ба че на дітьми,
які ма ють про бле ми зі здоров’ям, до б ре
впливає на світосприйняття, стан душі та
психіки. Такі душевні зустрічі відновлюють
си ли, до по ма га ють відновити рівновагу,
розс ла би ти ся. Це сво го ро ду ба та рей ки
для підзарядки кож но го з нас - ми ж обні-
маємося, ко ли вітаємося та прощаємося,
обмінюємося енергіями. За нят тя про во -
ди мо в не ве лич ких гру пах, щоб мак си -
маль но приділити ува гу кож но му. 

Дистанційна підтримка

Під час воєнного ста ну поїздки до Кре -
мен чуць ко го цен тру соціально-психоло-
гічної реабілітації тим ча со во призупи-
нені. За нят тя в центрі відбуваються дис-
танційно згідно із заздалегідь скла де ним
розк ла дом - щод ня пе да го ги за кла ду
дба ють про цікавий кон тент для своїх
підопічних та їхніх батьків. Тож три ва ють
он лайн-за нят тя для роз вит ку мов лен ня,
сприй нят тя нав ко лиш нь о го світу, впра -
ви для фізичної активності, за нят тя з
прикладної майстерності й сен со ри ки.
Та кож на да ють свої по ра ди ма са жист,
реабілітолог, ло го пед і пси хо лог, без яких
дітям з інвалідністю не обійтися. 

Як і раніше, Лю бов Хиль на зв’язку з
усіма учас ни ка ми про гра ми реабілітації.
Й додає, що діти не си дять без діла, по -
всяк час роз ви ваю чи свої здібності. А ще
до лу ча ють ся до чи тан ня цікавих книг -
місцеві бібліотекарі ра до до по ма га ють
їм із підбором літератури. 

На тал ка ВЕРЕМЧУК
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Знай ти роз ра ду, ви сло ви ти ся про наболіле за до по мо гою творчості, по -
збу ти ся по чут тя три во ги, яке для ба гать ох ста ло хронічним, мож на під
час цікавих за нять. Це вкот ре до во дять учас ни ки міської про гра ми
реабілітації дітей з інвалідністю.

Май стер-кла си до б ра
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Із 25 бе рез ня, за рішенням Ра ди обо -
ро ни області, на період вста нов лен ня
пра во во го ре жи му воєнного ста ну ци-
вільним жи те лям Пол тав щи ни за бо ро -
не но відвідування лісів та в’їзд до лісів
(крім тран зит них шляхів) транс порт них
засобів та інших механізмів. Та ке рішен-
ня прий ня то за для за хис ту лю дей, їх-
нього жит тя та здоров’я, ад же во рог мо -
же за ли ша ти в лісах вибухонебезпечні
пред ме ти та па ст ки. Та кож за бо ро на ух -
ва ле на з ме тою запобігання реальній
загрозі ви ник нен ня по жеж у лісах. 

Ви ня ток ро бить ся ли ше для військо-
вослужбовців, поліцейських, працівників
ДСНС та працівників Пол тавсь ко го обл-
управління лісового та мис ливсь ко го
гос по дар ст ва, військових адміністрацій,
а та кож працівників єгерських служб і
користувачів мис ливсь ких угідь, які за -
без пе чу ють лісогосподарську діяльність. 

За ви ко нан ням да но го роз по ряд жен -
ня в око ли цях на шо го міста слідкує лісник
Салівського лісництва Кре мен чуць ко го
лісгоспу Віталій Зам ко вий, який ра зом з
тим має і звичні щоденні тур бо ти:

- На Полтавщині йде ак тив на по сад ко -
ва кампанія. До території на шо го підпри-

ємства вхо дить і Салівка, і Гри го ро-
Бригадирівка, і Со ло ши не. Ми слідкуємо
за лісосмугою в мікрорайонах Піддубне,
Зо лот ни ши не, Ни зи, сте жи мо за тери-
торією біля міського кла до ви ща та
Лісових озер - у на шо му підпорядкуванні
перебуває 500 гектарів. Тут по ки що
немає по тре би до сад жу ва ти рос ли ни. У
на шо му місті все, що бу ло за пла но ва не,
вже ви сад же но, тож сподіваємось, що в
цьо му році ніяких над зви чай них подій не
ста неть ся і про во ди ти до дат ко ву ви сад -
ку рос лин не до ве деть ся. За раз ли ше
спостерігаємо, доглядаємо та охоро-
няємо. 

За повідомленням Пол тавсь ко го об -
лас но го управління лісового та мис лив-
сь ко го гос по дар ст ва, ста ном на 1 квітня
лісівники Пол тав щи ни вже ви са ди ли
перші 2 мільйони сіянців де рев них рос -
лин. Ли ше за пер ший ти ж день посад-
кової кампанії дер жав ним лісогоспо-
дарським підприємствам області вда ло -
ся по са ди ти май же 400 га лісу. 

Ра зом з тим лісники на го ло шу ють, що
ми вхо ди мо в ак тив ну фа зу по же жо не -
без печ но го періоду. Із по чат ку 2022 ро -
ку в лісах галузі вже ліквідовано 86 по жеж
на площі 438 га, що в 11 разів більше від
кількості та в 78 разів більше від площі за -
го рянь за аналогічний період 2021 ро ку.

- Про шу звер ну ти ува гу, що роз по чав -
ся по же жо не без печ ний період, - додає
Віталій Зам ко вий. - Не що дав но горіло
по ле в районі Кре мен чу ка, але до на ших
територій во гонь не дійшов. Ми ну ло го
тиж ня в Келеберді па ли ли оче рет у став -
ках, але зно ву обійшлося. Залишається
сподіватися, що гро ма дя ни розуміють
за раз усю не без пе ку лісових по жеж і бу -
дуть по во ди ти се бе відповідально. Особ -
ли во хо четь ся звер ну тись до гро ма дян
із за кли ком дот ри му ва тись роз по ря-

д жень, які сто су ють ся поведінки у воєн-
ний час: і що до комендантської го ди ни,
і що до за бо ро ни відвідувати ліс. Засте-
рігаю, що у ви пад ку ви яв лен ня пра во по -
ру шен ня ми викликаємо представників
те ро бо ро ни та поліцію. І ми ну ло го тиж -
ня та кий ви па док уже був. Дот ри муй тесь
ви мог воєнного ча су - во ни вво дять ся
для вашої ж без пе ки. 

Свої обов’язки пе ред дер жа вою про дов -
жу ють ви ко ну ва ти і чле ни мис ливсь ко-ри -
баль сь ко го гос по дар ст ва «Тахтаївське».

- Війна при му си ла нас змінити на прям
діяльності. До ве ло ся по ки що відкласти
перелік ди чи ни та відстеження ста ну її

здоров’я, які ми ма ли б про во ди ти в цей
час, - го во рить ди рек тор мис ливсь ко го
гос по дар ст ва Григорій Івасенко. - Ра зом
із пред став ни ка ми гро мад, де організу-
вали об’єднання са мо за хис ту, ми патру-
люємо територію на ших угідь. Сте жи мо,
щоб ту ди не по тра пив ніхто із цивільних
і тим більше - браконьєри. Швид ше за все,
в цьо му році по лю ван ня не бу де, ад же ми
маємо охо ро ня ти тва рин ний світ. На да -
ний час в угіддях Тахтаївського мис -
ливсь ко-ри баль сь ко го то ва ри ст ва підо-
зрілих осіб ви яв ле но не бу ло. Зареє-
стровано 4 пожежі, які вда ло ся вчас но
за га си ти. При чи на - не дба ле по вод жен -
ня з во гнем. Ми працюємо в по си ле но -
му режимі з дот ри ман ням усіх роз по ря-
д жень. Ситуація склад на, тож ніякої са-
модіяльності, тільки узгоджені дії. 

Російські окупаційні війська зни щу ють
довкілля України і наразі пош ко ди ли по -
же жа ми від бом бар ду вань май же 102 ти-
сячі гектарів ландшафтів, зок ре ма й лісів.
Про це повідомляє Міністерство за хис -
ту довкілля. Оку пан ти про дов жу ють
обстрілювати та бом бар ду ва ти природні
еко си сте ми України, що при зво дить до
збільшення кількості ланд шафт них по -
жеж. При цьо му че рез активні бойові дії
на оку по ва них територіях служ би з охо -
ро ни лісів та інших ландшафтів від по -
жеж не зав жди мо жуть вчас но відслідку-
вати та ліквідувати за го рян ня.

Тож закликаємо горішньоплавнян
не підігравати аг ре со ру і бе рег ти
наші землі та жит тя!

Софія ПАЛЯНИЦЯ

Наприкінці бе рез ня на Полтавщині, як і ще у 8 об лас тях України, цивіль-
ним за бо ро ни ли відвідувати ліс. А ось фахівці на місцях - у розпалі вес -
ня на лісокультурна кампанія. Ще й роз по чав ся по же жо не без печ ний
період. Утім, у лісників та мисливців ро бо ти зав жди вистачає.

До лісу 
ли ше у спра вах
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