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У дні, ко ли після чер го вих ра кет них
ударів зовсім по ряд сер це крається від
відчаю, бо лю, люті й невідомості, щоб не
ля ка ти і так пе ре ля ка ну ди ти ну, я за плю -
щую очі та уяв ляю Пе ре мо гу. Уяв ляю, як
Хре ща ти ком кро ку ють наші військові, ме -
ди ки, во лон те ри, кінологи зі служ бо ви -
ми со ба ка ми, ря ту валь ни ки та пред став -
ни ки країн, які не за ли ши ли ся ос то ронь
у цю страш ну го ди ну. І ми вклоняємося
низь ко пе ред їхнім под ви гом - мо лодь,
бать ки з ма лень ки ми дітьми та лю ди по -
важ но го віку, ошат но одягнені, у ви ши -
ван ках і з пра по ра ми в ру ках. І сльо зи те -
чуть рікою, ко ли Хлив нюк починає спі-
вати «Чер во ну ка ли ну»...   

Я уяв ляю, як відвідаю Ірпінь, Бу чу та
Бо ро дян ку, Чернігів, Харків, Маріуполь,
які ста нуть кра щи ми, ніж бу ли до то го
страш но го ча су, ко ли ор да мародерів,
убивць та ґвалтівників другої армії світу
їх зни щи ла. 

Уяв ляю, як піду на пер ший повоєнний
кон церт «Без об ме жень». Як увесь стадіон
го лос но й син хрон но бу де співати «Вільні
лю ди» - пісню, яку сьогодні Сергій Тан -
чи нець виконує в мет ро та на руїнах поні-
вечених міст для військових і мешканців,
які не за ли ши ли свої домівки.

Уяв ляю, як по ле чу до Польщі, що би по -
дя ку ва ти бра там і се ст рам та обійняти
кож но го, хто посміхнеться у відповідь. А
потім до Естонії, Латвії, Лит ви та інших
країн, які сьогодні міцно три ма ють за ру -
ку на шу країну. І обов’язково до Вели-
кобританії, ад же сьогодні прем’єр-мі-
ністр цієї країни Бо рис Джон сон не про -
сто пал кий при хиль ник України, він її
справжній друг. І це на вряд чи є пере-
більшенням... 

Я ба чу дітей, які ще не втра ти ли на вич -
ки мріяти про щось знач не. Во ни хо чуть
співати, як Хлив нюк, ко ли ви ро стуть; ке -
ру ва ти військом - як За луж ний та Мар -
чен ко; за кри ва ти не бо - як При вид Києва.
Ад же їм є в ко го вірити, є ко го насліду-
вати, і са ме то му все точ но бу де Україна.
Не зав тра, не за ти ж день, але обов’язково
бу де, бо мрії ма ють здійснюватися. А ми
ще на один день ближ че до Пе ре мо ги. 

Підніметься 
з руїн моя країна, 

бо мужності такої 
світ не знав 
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При га да ли й уша ну ва ли

Засідання ви кон ко му відбулося 26 квіт-
ня - в день, ко ли українська спільнота від-
значила 36-у річницю з дня трагедії на
Чорнобильській АЕС. 

- Ми ра зом сумуємо за ге роя ми, котрі
віддали власні жит тя за ра ди на ших. Вічна
і світла пам’ять їм! Зі сло ва ми вдячності
звертаємося до ліквідаторів аварії на
ЧАЕС, по жеж ників, військових, медиків,
правоохоронців, представників інших
професій, які муж ньо й самовіддано пра -
цю ва ли в зоні ли ха, - за зна чив пер ший
за ступ ник міського го ло ви Олек сандр
Чу при на. - Бажаємо всім мир но го не ба,
здоров’я, до б ра і зла го ди в ро ди нах!

Го туй мо ся нав ча ти ся

Підготовку закладів освіти Горішньоплав-
нівської гро ма ди до 2022-2023 нав чаль -
но го ро ку вже роз по ча то - за це про го -
ло су ва ли чле ни ви кон ко му без зай вих
об го во рень. 

- Са ме після прий нят тя цьо го рішення
в за кла дах освіти приймається ком плекс
заходів із підготовки до но во го нав чаль -
но го ро ку, - за зна чи ла на чаль ни ця відділу
освіти Лілія Щер би на. - Йдеть ся, зок ре ма,
про про ве ден ня ре монт них робіт, підго-
товку тепломережі до ро бо ти в осінньо-
зи мо вий період, ог ляд будівель і примі-
щень на відповідність пра ви лам пожежної
без пе ки, перевірку елек тро ме реж і сис те -
ми во до по ста чан ня. Це важ ли ве рішення
по при ті об ста ви ни, в яких ми жи ве мо нині.

Підготовчий період планується за вер -
ши ти в серпні по точ но го ро ку. По чат ку
но во го нав чаль но го ро ку пе ре ду ва ти ме

підписання актів готовності спеціально
ство ре ни ми комісіями. 

Оз до ров лен ню бу ти

Служ ба у спра вах дітей, сім’ї та моло-
діжної політики сподівається на стабілі-
зацію ситуації в Україні та можливість
про вес ти повноцінне оз до ров лен ня ма -
лень ких горішньоплавнян. Працівники

служ би підготували відповідний проєкт
рішення, який присутні та кож за твер ди -
ли. Ним ви зна че но ме ре жу закладів оз -
до ров лен ня та відпочинку, час та період
ро бо ти пришкільних таборів, розмір
батьківської пла ти, а та кож категорію
осіб, які ма ють пра во на відшкодування
вартості путівки за ра ху нок коштів міс-
цевого бюд же ту та субвенції з об лас но -

го бюд же ту, і пільгові категорії дітей, які
звільняються від пла ти за пе ре бу ван ня
у пришкільних та бо рах. 

- Зрозуміло, що бу де мо діяти відпо-
відно до ситуації в Україні, - на го ло сив
Олек сандр Чу при на. - Але ми маємо го -

ту ва ти ся, щоб усе бу ло в на леж но му
стані, щоб як тільки бу де змо га, роз по -
ча ти оз до ров чий се зон. 

Ра зом із тим на ступ ним рішенням чле -
ни ви кон ко му вне сли зміни до про гра ми
фінансового за без пе чен ня діяльності
ДСОЦ «Го ри зонт» на 2022-2026 ро ки. Ди -
рек тор ка за кла ду Наталія Мар ти но вич за -
зна чи ла, що центр здійснює свою діяль-
ність за ра ху нок доходів від про да жу
путівок для літнього оз до ров лен ня й від-
починку дітей, а та кож реалізації інших
про грам, як, на прик лад, «Клас ний уїкенд»
(відпочинок впро довж вихідних во се ни та
навесні). Отримані та ким чи ном кош ти
спря мо ву ють ся на спла ту за спожиті
комунальні по слу ги, ви п ла ту зар пла ти,
спла ту податків та при дбан ня матеріалів
і ос нов них засобів для за без пе чен ня жит-
тєдіяльності цен тру. 

- Нині в умо вах воєнного ста ну ми не
маємо змо ги про да ва ти путівки на оз до -
ров лен ня та відпочинок дітей - відповідне
рішення не прий ня то на об лас но му рівні.
Крім то го, підприємства й організації, а
та кож приватні осо би, котрі здійснювали
закупівлю путівок, нині не зби ра ють ся це
ро би ти, - на го ло си ла Наталія Мар ти но -
вич. - Тоб то до про гра ми фінансового за -
без пе чен ня діяльності вне се но пункт про
те, що ви кон ком Горішньоплавнівської
міської ра ди мо же здійснювати платежі
за електроенергію (192 698 грн) і спла -

Чер го ве засідання ви ко нав чо го комітету відбулося доволі опе ра тив но -
менш ніж за го ди ну чле ни ви кон ко му од но го лос но підтримали рішення
гуманітарного, соціального напрямів, жит ло во-ко му наль но го гос по дар ст -
ва, економічної політики, бюд же ту, фінансів, май но вих та при род них ресур-
сів, архітектури та містобудування. Налаштовані на плідну ро бо ту, присутні
схва ли ли пи тан ня, покликані по кра щи ти життєдіяльність гро ма ди.
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чу ва ти по да ток на зем лю (7302 грн) у
період воєнного ста ну. 

Олек сандр Чу при на на га дав, що «Го -
ри зонт» нині переживає не найкращі ча -
си - да ли ся взна ки два ро ки пандемії й
воєнний стан нині, та на го ло сив, що ви -
кон ком має підтримати й збе рег ти за -
клад, щоб він мав змо гу пра цю ва ти, ко -
ли це ста не мож ли вим. 

Чер го ве пи тан ня сто су ва ло ся органі-
зації літнього відпочинку та за без пе чен -
ня без пе ки на се лен ня на вод них об’єктах
Горішніх Плавнів 2022 ро ку. На чаль ни ця
відділу бла го ус т рою і роз вит ку території
де пар та мен ту жит ло во-ко му наль но го
гос по дар ст ва (ДЖКГ) Наталія Ру бан ого -
ло си ла перелік місць ма со во го відпо-
чинку: за то ка Бар ба ра, бе рег річки Дніпро
від станції про ка ту до рятувальної станції
в ме жах набережної. ДЖКГ за про по ну -
вав організувати ро бо ту зі своєчасної
підготовки цих місць: пла но ве об сте жен -
ня й очи щен ня дна во дой ми, на леж не
функціонування потрібної кількості постів
та пунктів на дан ня першої невідкладної
до по мо ги, ут ри ман ня місць відпочинку
в на леж но му стані, вста нов лен ня інфор-
маційних щитів із пра ви ла ми поведінки
та пра ви ла ми без пе ки на воді. Ма со вий
відпочинок на ви ще за зна че них терито-
ріях планується роз по ча ти з 1 черв ня по -
точ но го ро ку. 

- У воєнний час не забуваємо про ко -
мен дантсь ку го ди ну та за бо ро ну відві-
дування лісових масивів, - на га дав Олек -
сандр Чу при на. - Цих ви мог обов’язково
дотримуємося! 

Пе ре ве зен ня по місту - 
безкоштовні
По слу га з пе ре ве зен ня пасажирів на

міському ав то бус но му маршруті за галь -
но го ко ри сту ван ня так са мо залишається
без кош тов ною для жителів Горішньоплав-
нівської гро ма ди. 

Для компенсації вит рат КП «Спе цЕ ко»,
яке здійснює пе ре ве зен ня, вста нов -
ле но та риф 18,91 грн. За рік ця су ма
складає 3,5 млн грн. Ці кош ти бу дуть
виділені з міського бюд же ту, відшкоду-
вання відбуватиметься щомісяця. 

- Один ав то бус повністю го то вий і вже
на лінії, для ре мон ту дру го го ав то бу са
чекаємо на потрібні запасні час ти ни, -
за зна чив ди рек тор КП «Спе цЕ ко» Сергій
Ка ра цю ба. 

Ефек тив но й чуй но

Са ме так оха рак те ри зу вав ро бо ту те-
риторіального цен тру соціального об -
слу го ву ван ня (ТЦСО) «Ка ли на» міський
го ло ва Дмит ро Би ков:

- Ро бо та в закладі справді до б ре орга-
нізована. Важ ли во, що при цьо му пра-
цівники ТЦСО толерантні й чуйні до всіх
своїх підопічних. 

Центр продовжує на да ва ти соціальні
по слу ги осо бам, які пе ре бу ва ють у склад-

 них життєвих об ста ви нах. Підопічні «Ка -
ли ни» об слу го ву ють ся в трьох відділен-
нях: відділенні соціальної до по мо ги вдо -
ма, відділенні ден но го пе ре бу ван ня та
відділенні організації на дан ня адресної
натуральної та грошової до по мо ги. 

З ме тою на дан ня комплексної все-
бічної до по мо ги підопічним у ТЦСО пра-
цює мультидисциплінарна ко ман да, до
скла ду якої вхо дить фахівець із соці-
альної ро бо ти, пси хо лог, пе ру кар, май -
стер із ре мон ту взут тя, май стер із ре -
мон ту одя гу, робітник із ком плекс но го
об слу го ву ван ня й ре мон ту будинків,
соціальний працівник, ме дич на се ст ра.
Соціальні по слу ги пред став ни ка ми цієї
ко ман ди на да ють ся без по се ред ньо під
час виїзду на місце про жи ван ня отриму-
вачів по слуг у се лах Дмитрівського та
Східностаростинського округів, мікро-
районів Ни зи, Піддубне, Зо лот ни ши не.
2021 ро ку бу ло здійснено 148 виїздів
мультидисциплінарної ко ман ди.

2021 ро ку в ТЦСО бу ли проведені по-
точні ре мон ти покрівлі, цо ко лю, ко ри до -
ру дру го го по вер ху, кабінету фахівців, об -
лаш ту ван ня сис те ми автоматичної по-
жежної сигналізації, а та кож при дба но
меблі, праль ну й су шиль ну ма ши ну, за -
со би реабілітації. У ТЦСО за тверд же но
107 штат них оди ниць, ста ном на 1 січня
2022 ро ку штат фак тич но мен ший на дві
одиниці. Середній вік працівників цен тру
складає 49 років. 

Ефек тив но пра цю ва ти надалі цен тру
заважає низ ка невирішених про блем,
чільне місце в переліку яких посідає по -
тре ба в капітальному ремонті сис те ми
опа лен ня. Та кож за кла ду потрібні поточні
й капітальні ре мон ти кабінетів і кори-
дорів. Є необхідність заміни навісів над
ган ка ми та ство рен ня зо ни відпочинку
для за нять спор том. 

- Плануємо й далі пра цю ва ти над роз -
ши рен ням переліку соціальних по слуг.
Праг не мо об слу го ву ва ти підопічних у
ком форт них для них умо вах і про дов жу -
ва ти ро би ти це якісно, - на го ло си ла ди -
рек тор ка ТЦСО Надія Са кун.

Чу до вий ре зуль тат

Чле ни ви кон ко му на чолі з міським го -
ло вою ви со ко оцінили ре зуль та ти фінан-
сово-господарської діяльності КЖЕ Пу № 4
за 2021 рік. 

- Жит ло вий фонд об слу го ву ють упра-
вителі - КЖРЕП № 1 та КЖЕП № 4,а та -
кож ОСББ, - за зна чив ди рек тор ДЖКГ
Пет ро Ва си люк. - По каз ни ки КЖЕ Пу № 4,
які сто су ють ся пла ти за по слу ги з ут ри -
ман ня бу дин ку та прибудинкової тери-
торії, приємно вра жа ють, як і рівень на -
дан ня цих по слуг. Вид но, що працівники

підприємства пра цю ють зла год же но й
опе ра тив но. 

Чи є по пит?

Це за пи тан ня спра вед ли во ви ник ло в
ба гать ох під час об го во рен ня результатів
фінансово-господарської діяльності
КП «Го тель «Сла ву тич», що надає по слу -
ги з про жи ван ня та в разі по тре би надає
в орен ду не ру хо ме май но. До то го ж, ди -
рек тор ка го те лю «Сла ву тич» Та ма ра Ліц
оз ву чи ла й низ ку про блем них пи тань, що
по тре бу ють вирішення для нормальної
життєдіяльності за кла ду - це передусім
застарілість та неефективність існуючої
сис те ми те п ло по ста чан ня в будівлі на
вулиці Набережній, 1. За га лом у готелі
57 номерів, нині зайняті всьо го 13 із них.
Утім, на дум ку очільниці за кла ду, цілком
вірогідно, що тут се ли ти муть ся всі, хто
перебуває в Горішніх Плав нях у відря-
дженні, ад же но ме ри сусіднього го те лю
«Ольвія» надані в ко ри сту ван ня внутрі-
шньо переміщеним осо бам. 

- Як замінити тру би, то й но ме ри кра -
ще прогріватимуться в опа лю валь ний
період. Плануємо по точ но го ро ку про -
дов жи ти капітальний ре монт номерів го -
те лю в будівлі на вул. Набережній, 1 і по -
кра щи ти рівень на дан ня го тель них по -
слуг, - на го ло си ла Та ма ра Ліц. 

Натомість міський го ло ва Дмит ро Би -
ков звер нув ува гу присутніх на те, що
нині по пит на по слу ги го те лю «Сла ву тич»
над то низь кий і ви ко ри стан ня будівлі за
ад ре сою вул. На бе реж на, 1 не є ефек -
тив ним, тож про необхідність виділення
коштів на капітальні ре мон ти тре ба ще
до б ре по ду ма ти. І за про по ну вав про вес -
ти прискіпливий аналіз ефективності за -
кла ду й ужи ти заходів для ви прав лен ня
ситуації, що скла ла ся.

На тал ка ВЕРЕМЧУК



Ко жен шос тий
Після по чат ку повномасштабної війни

з росією по над 7,7 мільйона українців
стали внутрішньо переміщеними осо ба ми
(ВПО). Про це йдеть ся у звіті Міжнародної
організації з міграції. За її да ни ми, ча ст -
ка переселенців у загальній кількості на -
се лен ня України зрос ла до 17,5 % - тоб -
то кож на шос та лю ди на ста ла внутрішньо
переміщеною осо бою. Останнє дослі-
дження, про ве де не з 11 до 17 квітня, по -
ка за ло, що не мен ше 60 % внутрішньо
переміщених осіб ста нов лять жінки.

Та офіційні дані час то суттєво відстають
від ре аль них, особ ли во в та ких умо вах, як
нині. Так, міністр соціальної політики Украї-
ни Ма ри на Ла зеб на за зна ча ла, що як
внутрішньо перемішені осо би ста ном на
18 квітня зареєструвалися більше 1,4 млн
лю дей. А пре тен ду ва ти на от ри ман ня до -
по мо ги від дер жа ви або інших за кор дон -
них організацій ма ють пра во са ме заре-
єстровані як ВПО осо би.

Компенсації від Уря ду

Гро ма дя ни ма ють пра во по да ти зая ву на
от ри ман ня довідки про реєстрацію як внут-
рішньо переміщені осо би та пре тен ду ва ти
на от ри ман ня до по мо ги від дер жа ви.

Що пропонує Уряд? Йо го підтримка
умов но розподіляється на три на пря -
ми: гроші, ро бо та та жит ло.

ГРОШІ
Кож на внутрішньо переміщена осо ба,

яка зареєструвалася відповідним чи ном,
мо же от ри му ва ти щомісячну фінансову
до по мо гу. Для цьо го потрібно бу ти вклю -
че ним до Єдиної інформаційної ба зи да -
них про ВПО.

Ви п ла ти здійснюються за ра ху нок дер -
жавного бюд же ту щомісяця з дня звер -
нен ня на період вве ден ня воєнного ста -
ну та од но го місяця після йо го при пинен -
ня чи ска су ван ня. Осо би з інвалідністю та
діти ма ють пра во на от ри ман ня 3000 грн
щомісяця, інші ВПО - по 2000 грн.

Для от ри ман ня до по мо ги такі гро ма -
дя ни ма ють звер ну ти ся до ор га ну соц за -
хис ту, уповноваженої посадової осо би
ор га ну місцевого са мо вря ду ван ня, ЦНА Пу
чи по да ти зая ву че рез до да ток «Дія».

РО БО ТА
У рам ках про гра ми «єПідтримка» пе -

ре дба че но на дан ня до по мо ги у зв’язку
із втра тою час ти ни заробітної пла ти (до -
хо ду) осо бам, ро бо та (економічна діяль-
ність) яких тим ча со во зу пи не на внас-
лідок про ве ден ня бой о вих дій під час
воєнного ста ну в Україні.

Це мо жуть бу ти наймані працівники
підприємств та компаній, які офіційно
оформлені, та ФО Пи 1-4 груп, які меш ка -
ють у Чернігівській, Сумській, Харківській,
Херсонській, Миколаївській, Запорізькій,
Донецькій, Луганській, Житомирській,
Одеській, Волинській, Дніпропетровській,
Київській об лас тях, а та кож у Києві. Ви п -
ла ти не мо жуть от ри ма ти ті, хто працює в
бюджетній сфері, оскільки дер жа ва забез-
печує їм ви п ла ти.

До по мо га в розмірі 6500 грн надається
один раз. Для на ра ху ван ня потрібно по -
да ти зая ву че рез до да ток «Дія».

Що прав да, за яв ки на такі ви п ла ти при-
й ма ли ся до 31 бе рез ня 2022 ро ку. Та не
всі мешканці територій, де про тя гом бе -
рез ня ве ли ся бойові дії і бу ла відсутня
електроенергія, мог ли вкла сти ся у визна-
чені стро ки. Тож не виключається, що тер-
міни подачі зая вок мо жуть бу ти подовжені.

Натомість Кабмін за пус тив про гра му
підтримки роботодавців, які пра цев лаш -
то ву ють внутрішньо переміщених осіб.

ФО Пи та компанії, які оформ лю ють до
се бе внутрішньо переміщених осіб, мо -
жуть от ри му ва ти та кож по 6500 грн за

кож но го та ко го працівника про тя гом
двох місяців. Компенсація вит рат на пра -
цев лаш ту ван ня надається всім ро бо то -
дав цям, окрім бюджетної сфе ри.

Для от ри ман ня компенсації ро бо то -
дав цю потрібно по да ти зая ву в елек-
тронній формі че рез до да ток «Дія» або
в паперовій - у центрі зайнятості чи на
ад ре су електронної по шти відповідного
цен тру зайнятості.

Та ку підтримку ек спер ти вва жа ють
ефек тив ною і по зи тив ною, оскільки са -
ме пра цев лаш ту ван ня ВПО по вин но бу -
ти ос но вою їхньої підтримки. Бюд жет у
будь-яко му разі не «ви тяг не» та кий об -
сяг три ва лих пільг. Тож подібний крок
сприя ти ме са мо за без пе чен ню ВПО і,
відповідно, відновленню економіки.

ЖИТ ЛО
За про вад же но компенсацію вит рат на

оп ла ту ко му наль них по слуг ро ди нам, які
без кош тов но при хис ти ли переселенців.
Її розмір - близь ко 450 грн на місяць
(14,77 грн на день) за кож ну по се ле ну
осо бу. Ви п ла ти здійснюються вик люч но
в безготівковій формі.

Відповідно до По ряд ку компенсації
вит рат за тим ча со ве розміщення внут-
рішньо переміщених осіб, які перемісти-
лися в період воєнного ста ну і не от ри -
му ють щомісячної адресної до по мо ги
внутрішньо переміщеним осо бам для по -
крит тя вит рат на про жи ван ня, в то му
числі на оп ла ту жит ло во-ко му наль них
по слуг, затвердженого по ста но вою Кабі-
нету Міністрів України від 19 бе рез ня
2022 ро ку № 333, компенсація надається
фізичним осо бам - гро ма дя нам України
віком від 18 років, які є влас ни ка ми жи -
лих приміщень при ват но го жит ло во го
фон ду і без оп лат но розміщували в цих
приміщеннях внутрішньо переміщених
осіб, для по крит тя по не се них влас ни ка -
ми жи лих приміщень вит рат, пов’язаних
з та ким розміщенням.

Компенсація здійснюється за умо ви
відсутності заборгованості влас ни ка
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ПРАВО НА ДОПОМОГУ

На період воєнного ста ну Уря дом України за про ва-
д же но ви п ла ти з дер жбюд же ту, які ма ють на меті
до по мог ти бізнесу й економіці, а та кож без по се -
ред ньо пе ре се лен цям. Крім цьо го, підтримку на -
да ють і міжнародні організації.



жи ло го приміщення за жит ло во-кому-
нальні по слу ги.
Для от ри ман ня компенсації влас ник жит -

ла має звер ну ти ся із відповідною зая вою
до ор га ну місцевого са мо вря ду ван ня.

Міжнародна підтримка

ЮНІСЕФ
Міністерство соціальної політики Ук-

раїни ра зом із ЮНІСЕФ за по чат ку ва ли
багатоцільову про гра му грошової до по -
мо ги для не за хи ще них ро дин із дітьми,
які по стра ж да ли че рез війну та по тре бу -
ють фінансової підтримки. 

До по мо гу змо жуть от ри ма ти ро ди ни,
що на ле жать до та ких категорій:

1. Ро ди ни, які ма ють трьох і більше
неповнолітніх дітей, з яких принаймні од -
на ди ти на не до сяг ла двох років.

2. Cім’ї з дво ма або більше дітьми, де
од на ди ти на має інвалідність.

Ви п ла та складає 2220 грн для кож но -
го чле на сім’ї на місяць, але не більше
як для п’яти лю дей. Ви п ла ту да ва ти муть
од но ра зо во на три місяці, тоб то су му за
три місяці од ним пла те жем.

Ця ви п ла та бу де здійснюватися ви зна -
че ним категоріям до дат ко во до ви п лат, які
про во дять ся за дер жав ни ми про гра ма ми,
зок ре ма, до дат ко во до ви п ла ти внутрішньо
переміщеним осо бам на про жи ван ня.

По да ти за яв ку на от ри ман ня до по мо -
ги мож на на сайті: register.unicef.org.
Як що ви ник нуть труднощі або додаткові
пи тан ня, тре ба звер ну ти ся на га ря чу лінію
«Спільно» за но ме ром: 0-800-600-017
(без плат но, щод ня з 8:00 до 22:00).

На сайті необхідно за пов ни ти ан ке ту
та обов’язково перевірити коректність
вне се них да них. 

Пе ре каз має надійти за 4 тижні після по -
дан ня за яв ки. Фахівці ЮНІСЕФ і парт не -
ри розг ля нуть кож ну за яв ку й перевірять
достовірність інформації та відповідність
усім критеріям. Учас ни кам про гра ми
надійде СМС про ух ва ле не рішення.

ЧЕР ВО НИЙ ХРЕСТ
22 квітня міністр соціальної політики

України Ма ри на Ла зеб на, го ло ва делегації
Місії Міжнародного Комітету Чер во но го
Хре ста в Україні (МКЧХ) Пас каль Хундт та
пре зи дент То ва ри ст ва Чер во но го Хре ста
України (ТЧХУ) Ми ко ла Поліщук підписали
тристоронній Ме мо ран дум про взаємо-
розуміння що до на дан ня грошової до по -
мо ги враз ли вим категоріям на се лен ня
України, які по стра ж да ли внаслідок бо-
й о вих дій.

Пра во на ви п ла ту додаткової грошової
до по мо ги за ра ху нок цих коштів ма ти -
муть окремі вразливі категорії на се лен -
ня, зок ре ма із чис ла внутрішньо перемі-
щених осіб. Розмір до по мо ги ста но ви -
ти ме 2500 грн на кож но го от ри му ва ча на
місяць. Мінімальний термін на дан ня до -
по мо ги складає один місяць із можли-
вістю по даль шо го збільшення тривалості
на дан ня до по мо ги та пе ре гля ду критеріїв

з ог ля ду на по тре би та наявність необхід-
ного фінансування.

Ви п ла та такої грошової до по мо ги здій-
снюється до дат ко во, не за леж но від от -
ри ман ня осо бою інших видів до по мо ги,
зок ре ма ви п ла ти до по мо ги на про жи -
ван ня ВПО.

Планується, що про гра ма охо пить
май же 1 млн лю дей із враз ли вих кате-
горій на се лен ня України, які по стра ж да -
ли внаслідок військової агресії рф про -
ти України.

ООН
19 квітня бу ло підписано двосторонній

Ме мо ран дум про взаєморозуміння що -
до співробітництва між Мінсоцполітики
та УВКБ ООН в Україні. 

Ме мо ран ду мом, зок ре ма, передбача-
ється реалізація про гра ми багатоцільо-
вої грошової підтримки внутрішньо пере-
міщених осіб, яка є до дат ко вою до будь-
якої державної до по мо ги.

У рам ках реалізації Ме мо ран ду му пра -
во на ви п ла ту додаткової грошової до -
по мо ги за ра ху нок коштів УВКБ ООН ма -
ти муть взаємоузгоджені з Міністерством
соціальної політики категорії внутрішньо
переміщених осіб, відомості про яких
вклю че но до Єдиної інформаційної ба -
зи да них про ВПО. Розмір до по мо ги ста -
но ви ти ме 2220 гри вень на кож но го чле -
на сім’ї на місяць. Ви п ла та до по мо ги
здійснюватиметься щомісячно про тя гом
трьох місяців шля хом за ра ху ван ня коштів
на банківський ра ху нок внутрішньо пере-
міщеної осо би.

Пріоритетною категорією для на дан -
ня додаткової підтримки пропонується
ви зна чи ти внутрішньо переміщених осіб
з чис ла осіб, які одер жу ють пенсію в роз-
мірі до 3000 грн.

Планується, що багатоцільова про гра -
ма грошової підтримки УВКБ ООН охо -
пить по над 200 ти сяч внутрішньо пере-
міщених осіб.

Крім співпраці що до прямої грошової
до по мо ги від УВКБ ООН пе ре се лен цям,
да ний Ме мо ран дум закладає підґрунтя
для майбутніх про грам підтримки ВПО,
зок ре ма у сфері за без пе чен ня соціальним

жит лом, на дан ня пси хосоціальної під-
тримки та по си лен ня соціального за хис ту.

За до дат ко вою інформацією внутрі-
шньо переміщені осо би мо жуть звер та -
ти ся на га ря чу лінію Управління Вер хов -
но го комісара ООН у спра вах біженців:
0-800-307-711.

На місцевому рівні

Май же в кожній громаді, яка приймає
внутрішньо переміщених осіб, діють шта -

би або цен три, які на да ють гуманітарну
до по мо гу пе ре се лен цям - необхідні на
пер ший час про дук ти, за со би гігієни, одяг. 

Є та кий і в на шо му місті. Центр гумані-
тарної до по мо ги м. Горішні Плавні роз та -
шо ва ний за ад ре сою вул. Ми ру, 22 (при-
міщення бібліотеки), тел. 8-099-639-27-
94. Є в ньо го і своя сторінка у фейсбуці.

Як що там чо гось немає на час звер нен -
ня, переселенці нерідко звер та ють ся із
про хан ня ми по до по мо гу до горішньо-
плавнян у місцевих соціальних ме ре жах.
Наші мешканці зав жди підкажуть, де ще є
пунк ти збо ру ре чей, де пра цю ють во лон -
те ри, та й самі не відмовлять - на да дуть
усе, чим мо жуть поділитися. Чи не ко жен
у на шо му місті так чи інакше до лу чив ся до
цьо го про це су, бай ду жих залишається ма -
ло. А за без пе чен ня від міста і містоутво-
рюючого підприємства - це взагалі ок ре -
ма постійна те ма, яку ми ре гу ляр но висвіт-
люємо на сторінках що тиж не ви ка.

Та, на жаль, ре сур си в усіх не безмежні.
Горішньоплавняни не змо жуть три ва лий
час і стовідсотково за без пе чу ва ти по -
тре би приїжджих. У нас теж є ті, хто ли -
шив ся ро бо ти, в ко го змен ши ли ся до хо -
ди, хто вимушений винаймати житло.
Майбутнє - невідомість для кож но го. Гу-
манітарна до по мо га - це до по мо га на
пер ший час. Шановні гості! Пізнавайте
на ше місто, вив чай те йо го пра ви ла жит -
тя, по чи най те пра цю ва ти на йо го бла го
і за без пе чен ня своєї ро ди ни. Ми не ки-
даємо вас на приз во ля ще. Але важ ко нині
всім - кож но му по-своєму.

Ксенія КОВАЛЬЧУК
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МАРІАННА. 
Жіночність сильніша за війну
Війна прийш ла в її жит тя у 2014 році.

Тоді дівчина жи ла в До нець ку, де пра цю -
ва ла дільничним у поліції. 

- Після то го як во рог за хо пив управління
і бу ло необхідно пе ре вес тись до українсь-
кого міста, я на рік переїхала до Маріу-
поля, - пригадує Маріанна Тох та миш. - За -
ра ди малої ди ти ни на ма га ла ся знай ти
місце, де бу де спокійніше, і у 2015 році
опи ни лась у Горішніх Плав нях. Наразі
працює в столиці. Увесь цей час я підтри-

мувала зв’язок із рідними та близь ки ми,
які за ли ши ли ся на окупованій території.
Але дум ки піти вою ва ти не ви ни ка ло - хоті-
лося ми ру і спо кою в родині. Та від війни
не вте чеш. 24 лю то го я бу ла на роботі...

Після сиг на лу бойової три во ги полі-
цейським повідомили, що дівчата мо -
жуть виїхати за місцем про жи ван ня, але
май же всі ли ши ли ся на службі. Ро ди ни
ева кую ва ли, а самі за ли ши ли ся.

- Чоловіки й жінки під час війни ма ють
різні ролі, в кож но го своє зав дан ня, - роз-
мірковує Маріанна. - Дівчат по ста ви ли
на безпечніші ділянки. Чоловіки нас бе -
ре жуть щох ви ли ни, але кож на з нас так
са мо, як і наші хлопці, го то ва піти в бій. 

Під час війни поліцейській до во дить ся
спілкуватись і з пред став ни ка ми те ро бо -
ро ни, де теж є чи ма ло дівчат. Здебільшого
це медичні працівники, але є й такі, що в
мир ний час зай ма ли ся підприємництвом,
тож ма ють на вич ки організовувати та
згур то ву ва ти, мо жуть по вес ти за со бою.
І зовсім не див но, що нерідко са ме во ни
зай ма ють керівні по са ди.

- Чоловіки нор маль но до цьо го став -
лять ся. Мож ли во, це пов’язано з тим, що
ще зма леч ку українці привчені з по ва -
гою дос лу ха тись до своїх ма тусь, - роз-
мірковує дівчина. - У нас, між іншим, я
та кож го ло вую за на прям ком за без пе -
чен ня. І хлопці нерідко звер та ють ся за
по ра дою. Зви чай но, ті чоловіки, які бу -

ли в зоні бой о вих дій, уже навчені та обі-
знані, а в нас осо бо вий склад мо ло дий
- хлопці 19-20 років, тож іноді ніби від-
чуваю се бе ма мою. То му маю зберігати
спокій, і це не склад но, бо ду маю, що за
своєю при ро дою жінки більш стресо-
стійкі, ніж чоловіки - нам потрібно ду ма -
ти од ра зу за всіх. Це, ма буть, так при ро -
дою за кла де но, щоб навіть під час війни
жінка за ли ша ла ся жінкою, зберігаючи всі
свої на вич ки, вміння та праг нен ня. Навіть
ко ли перебуваєш в епіцентрі бой о вих
дій, маєш бу ти зібраною та силь ною, але
ж і пам’ятати, що ти дівчинка, і дба ти про
свій зовнішній ви гляд. 

Сьогодні во на вже мо же з посмішкою
розповідати, як че рез два тижні з по чат -
ку бом бар ду вань дівчата-поліцейські за -
го во ри ли, що потрібно шу ка ти пе ру ка ря
та манікюрницю. Тоді во ни за те ле фо ну -
ва ли чи не половині май ст ринь Києва. Ті,
звісно, реа гу ва ли по-різному, та од на все
ж та ки по го ди лась приїхати до відділення
поліції, щоб на вес ти кра су дівчатам у
формі. Те пер це їхній постійний візитер.

- Безсумнівно, що під час найгарячішої
фа зи всі дум ки ли ше про жит тя і смерть,
- додає дівчина. - Але війна бе ре верх
ли ше на дея кий час. За першої ж мож-
ливості жіночність перемагає - во на в
українках не злам на.

РАЇСА. 
Жінка - шия, на яку 
спирається го ло ва
Раїса Клим чук - за по кли ком душі во -

лон тер ка, яка праг не за хис ти ти воїнів.
Сьогодні во на зібрала біля се бе «павучків»
- горішньоплавнян, які пле туть сітки, ки -
лим ки, шкар пет ки - все, що мо же при -
кри ти та зігріти на ших захисників. 

- Війна прийш ла в моє жит тя у 2014 ро-
ці, ко ли мій хре ще ник пішов на війну, - при-
гадує жінка. - Тоді я відчула, що теж маю
щось ро би ти для на бли жен ня пе ре мо ги.
Ролі чоловіків і жінок, на мою дум ку, на війні
різні. Хлопці-во яки зна ють, що в них є по -
став ле не зав дан ня бо ро ни ти рідну зем -
лю, яке потрібно ви ко на ти. Дівчата ж на
передовій - це ще й сти мул чи ду ша, що
направляє. У жінок в ти лу своє зав дан -
ня - зберігати психічне здоров’я, щоб
ма ти си ли підтримувати воїнів. 
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Су час на українка для всьо го світу ста ла об лич чям воєнної ка та ст ро фи.
Світ шо ку ють фо то вагітних, які на род жу ють під обстрілами; мо ло дих
ма тусь, котрі при кри ва ють від вибухів своїм тілом не мов лят; юнок, які
ста ють жерт ва ми звірячої хтивості орків. Жінки хо ва ють ся в підвалах
та, ря тую чи дітей, шу ка ють без пе ки за кор до ном. Але во ро гу не зла ма -
ти українських бе ре гинь. Сильні, сміливі, горді й красиві, безжальні до
во ро га та вод но час турботливі й ніжні до всьо го жи во го. Во ни ста ють на
за хист на шо го сьо го ден ня. Во ни дба ють про майбутнє відродження
жит тя. Во ни за ли ша ють ся жінками за будь-яких умов.

Си ла берегині 



•   Тро хи цікавої ста ти сти ки про ро бо -
ту підприємств Пол тав щи ни на по ча ток
треть о го місяця повномасштабної війни.

Наразі пра цю ють близь ко 82 % закладів
гро мадсь ко го хар чу ван ня, які при зу пи ня -
ли діяльність після 24 лю то го. Се ред сфе -
ри по бу то вих по слуг та ких закладів 84 %,
підприємств будівельної галузі - 60 %, тор -
го вих то чок із будматеріалами - 85 %.

За га лом бюд жет області за пер ший
квар тал пе ре ви ко на но на 41 % від пла -
ну. На сам пе ред зав дя ки ве ли ким рент -
ним пла те жам із наф ти та га зу.

•   Ста ном на 22 квітня по над 30 000 но -
вих сімей бу ло зареєстровано в Україні з
по чат ку російського вторг нен ня.

Тільки на Дніпропетровщині обміня-
лись обітницями по над 5 ти сяч пар. Та -
кож се ред лідерів за кількістю зареєстро-
ваних шлюбів під час війни Одесь ка
(2427), Вінницька (1927), Пол тавсь ка
(1904) та Львівська (1896) області.

Нагадаємо, що для військовослужбов-
ців, поліцейських і працівників закладів
охо ро ни здоров’я про це ду ра ук ла ден ня
шлю бу спро сти ла ся. Факт реєстрації
шлю бу мо же засвідчуватися ак том про ук -
ла дан ня шлю бу, який скла де ний без по -
се ред ньо ко ман ди ром/керівником на
місці служ би/ро бо ти, керівником за кла -
ду охо ро ни здоров’я. Так, на підставі актів
про ук ла ден ня шлю бу бу ло зареєстровано
309 пар; за зая ва ми, засвідченими ко ман -
ди ра ми, - 235 пар. 

Ольга ТАРАНТІНА

На дум ку Раїси, шлю би, яких ста ло
більше ук ла да ти ся під час війни, - це
історія са ме про жіночу си лу підтримки,

яка промовляє: «Я за ли шаю ся з то бою
в будь-якій ситуації. Я бу ду зав жди по -
ряд і підноситиму тобі па тро ни». Так він
розуміє, що це і є са ме та, віддана, яка
не втек ла, а довірила йо му своє жит тя.

- Чоловіки, ви ж знаєте, не поспішають
од ру жу ва ти ся, - додає співрозмовниця.
- Як що вже прой шов вік гор мо наль них
сплесків, то старші чоловіки обережніші,
бо бо ять ся, щоб їх не зра ди ли. А на війні
за гос трю ють ся емоції, бо ко жен день мо -
же ста ти останнім. По ба чив ши, що жінка
йо му довіряє, що во на по ряд і не праг -
не проміняти йо го на ко гось іншого,
чоловіки й готові од ру жу ва тись. 

Війна, за спо сте ре жен ня ми жінки, до-
корінно змінює кож но го. Чоловіки ста -
ють більш жор ст ки ми, їхні емоції на че за -
мо ро жу ють ся, тож тих, що пройш ли
війну, тре ба відігрівати. Більшість жінок-
воїнів замикається в собі, і їм потрібна
серйоз на психологічна до по мо га, щоб
відродити ду шу, що на че черствіє.

- Збе рег ти жіночність на війні мож ли -
во ли ше за умо ви, що в жінки є под ру ги
та уважні чоловіки по ряд, які між боя ми
мо жуть да ру ва ти квіти та го во ри ти ніжні
сло ва, - зазначає Раїса. - Знаєте, всі дів-
чата хо чуть після пе ре мо ги взу ти під-
бори. Ста ти на шпиль ки і на фар бу ва ти -

ся. Жінка за будь-яких умов праг не за -
ли ша ти ся жінкою. Та в неї змінюються
цінності: зникає ба жан ня пліткувати, ку -
пи ти нор ко ву шу бу чи до ро гу ма ши ну.
Во на про сто хо че квітів, макіяж та зачіску,
щоб відчути се бе дівчинкою. А знаєте,
чо му українці насправді ка жуть, що
чоловік - то го ло ва, а жінка - шия? І зовсім
не то му, що «ко ли в ме не ру ки в бо ки, то
мені бай ду же, на яко му боці в те бе шап -
ка», і не то му, що «бу де так, як я ска за -
ла». А то му, що шия - це підтримка голові.
Українка не роздає ко ман ди, а забез-
печує ком форт та створює всі умо ви,
щоб голові пра цю ва лось як найк ра ще.

ОЛЬ ГА. 
Війна - це та ке жит тя
Упер ше во на стик ну ла ся з війною в

1984 році. Тоді 25-річна ро ман тич на на -
ту ра дізналась про можливість поїхати до
однієї з га ря чих то чок. Поїхала пра цю ва -
ти у бригаді матеріального за без пе чен -
ня. Че рез два ро ки по вер ну лась уже ра -
зом із чоловіком. По чут тя, які з’явилися
між близь ки ми ду ша ми в гарячій точці,
па ла ють уже по над 30 років.    

- Кож на війна - це найстрашніше, що
мо же бу ти, - пе ре ко на на художній керів-

ник ан самб лю «Глорія» Оль га Ата ман чук.
- Але та не при нес ла нам осо би стих втрат.
Теперішня  ж зачіпає кож но го. Ми щод ня
чуємо і ба чи мо все, що відбувається зо-
всім по ряд. Знаємо про ве ли чез ну кіль-
кість по стра ж да лих дітей, жінок, ро дин. І
це неймовірно страш но. Я сприй маю
нинішні події як вітчизняну війну з фа шиз -
мом: бло ка ди міст, депортація, пар ти -
зансь кий рух та ма ро де ри... Я са ма, див -
ля чись на те, що роб лять ра ши сти, хо чу
взя ти зброю до рук та ни щи ти во ро га. Світ
на че пе ре вер нув ся. Єдине, що здат не
встоя ти в такій ситуації, - це внутрішній
світ, який підживлює си ли в будь-яких умо -
вах за ли ши ти ся жінкою: праг ну ти ма ти
охай ний ви гляд та збе рег ти здатність від-
чувати і співчувати на тлі розуміння цін-
ності жит тя, кожної події та лю ди ни, яка
по ряд. А го лов на зброя жінки на війні - це
підтримка. Підтримка ти лу, во лон терсь -
ка підтримка, про сто підтримка сло вом.
Як що всі вою ва ти муть, то хто жи ти ме? А
як що всі пе ре ста нуть жи ти, то за ра ди чо -
го вою ва ти?

Під час Другої світової війни у Британії
бу ло за бо ро не но ви роб ниц тво всіх кос -
ме тич них засобів. Уїнстон Черчіль зро -
бив ви ня ток тільки для червоної по ма ди,
бо вва жав, що її ви ко ри стан ня жінками
підвищує мо раль ний дух на се лен ня. Так
чер во на по ма да на че ста ла сим во лом
опо ру. За її до по мо гою жінки за яв ля ли,
що їх не зла ма ти.

Ми маємо пам’ятати, що в кожної з нас
є свої сим во ли опо ру. Во ни ду же важ-
ливі. І не тре ба ду ма ти, що це не на часі.
Ти ша, спокій, по чут тя любові та по дя ки
в душі означає, що ти створюєш опо ру
не тільки для се бе, а й для інших. 

Три май те світлими свій внутрішній світ,
свою віру і лю бов. За лу чай те їх, щоб ста -
ти сильнішими та зро би ти сильнішими
своїх близь ких. Бо нам вар то пам’ятати,
що сло ва «Україна» та «пе ре мо га» -
жіночого ро ду.

Софія ПАЛЯНИЦЯ
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Жит тя триває



Дня ми до адміністрації мис ливсь ко-
ри баль сь ко го гос по дар ст ва «Тахтаївське»
под зво нив меш ка нець Ке ле бер ди і ска -
зав, що підібрав біля Сміли по ра не ну ко -
су лю, якій терміново потрібна до по мо га
спеціалістів. 

- У тва ри ни бу ли рвані ра ни по всьо му
тілу, во на не мог ла підвестись на но ги -
бу ла в ду же важ ко му стані, - пригадує

ди рек тор гос по дар ст ва «Тахтаївське»
Олег Зінченко. - Ми звер ну лись до
ветеринарної клініки, що на проспекті
Героїв Дніпра, і нам не відмовили!
Об лаш ту вав ши за по ра да ми ме ди ка
вольєр, який би об ме жу вав по ра не -
но го в русі, 5 днів бо ро ли ся за жит -
тя мо ло до го сам ця косулі. І ось
нарешті він підвівся. 

Що та ке муль ти пред мет ний тест?
Національний муль ти пред мет ний тест

складається із трьох блоків: по 20 пи тань
з української мо ви, ма те ма ти ки та історії
України. Ста ном на сьогодні йо го ма ють
скла сти всі, хто має ба жан ня всту пи ти
до вишів. За галь на кількість зав дань МПТ
- 60. Учас ни ки ма ють із ни ми впо ра ти ся
за 90 хви лин. На МПТ-2022 в Горішніх
Плав нях зареєструвалося 209 випуск-
ників 11 класів, се ред них 17 - із чис ла
внутрішньо переміщених осіб. 

Чо му са ме історія України - 
третій пред мет тес ту ван ня?
Та ке рішення бу ло ух ва ле но МОН Ук-

раїни на сам пе ред че рез те, що реалізу-
вати в тесті всі 13 нав чаль них предметів
із на яв но го переліку за раз не мож ли во
че рез об ме жен ня, зумовлені тес то вою

плат фор мою. І тим, що тес ту ван ня учас -
ни ка тре ба про вес ти за один день. 

Вибір української мо ви та ма те ма ти ки
зу мов ле ний тим, що це пред ме ти з най -
ви щою про гно стич ною валідністю (за

дослідженнями результатів ЗНО поперед-
ніх років). Тоб то ре зуль та ти цих тес ту вань
як найк ра ще про гно зу ють успішність абі-
турієнтів не за леж но від спеціальності. Тест
з історії України - один із найпопулярніших
се ред учасників ЗНО, окрім цьо го він має
над важ ли ве зна чен ня для українців в умо -
вах війни.

Особливості тес ту ван ня
У тесті не бу де роз гор ну тих зав дань на

кшталт влас но го ви слов лен ня. Або, ко -
ли ми го во ри мо про ма те ма ти ку, не бу -
де зав дань із на дан ням деталізованих
розв’язань пев них за дач. Натомість бу -
дуть ти пи зав дань, що доз во ля ють ав то -
ма ти зо ва ну перевірку в умо вах он лайн-
тес ту ван ня. Це такі, де тре ба об ра ти пра -
виль ну відповідь із кількох на да них, на
вста нов лен ня відповідності. Інших типів
зав дань не бу де.

Як бу де оцінюватися тест?

Оцінка бу де відповідати чин ним про -
гра мам ЗНО, а ре зуль тат кож но го склад -
ни ка по да ва ти меть ся в тес то вих ба лах,
а та кож за шка лою 100-200. Тоб то ли ша -
ють ся всі критерії, що закладені в ЗНО.

Яке про хо ди ти ме тес ту ван ня? 

Тес ту ван ня про хо ди ти ме те централі-
зовано он лайн, за для цьо го бу дуть обрані
безпечні місця, обов’язково з ук рит тям
на ви па док повітряної три во ги. Як що під
час про ве ден ня тес ту роз поч неть ся повіт-
ряна три во га, йо го учасників до прав лять
до без печ но го місця, а після відбою тес -
ту ван ня мож на бу де про дов жи ти.

Оль га ТАРАНТІНА
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Цьогоріч вступ до вишів відбудеться за ре зуль та та ми муль ти пред мет -
но го тес ту (МПТ). Йо го про ве дуть за три сесії, розтягнуті в часі, щоб
мог ли доєднатися всі учні з тим ча со во оку по ва них територій чи тих,
де ве дуть ся бойові дії. Пер ша сесія за пла но ва на на ли пень. Про що
тре ба зна ти, розповіла очільниця відділу освіти міста Лілія Щер би на.

Замість ЗНО - МПТ 
із трьох предметів

За інформацією ХРЦОЯО, в Полтавській
області зареєструвалися та от ри ма ли мож-
ливість бра ти участь у вступній кампанії
більше ніж 12 ти сяч осіб. Із них по над 6,7 ти-
сячі - ви пу ск ни ки закладів загальної серед-
ньої освіти.

Бу ти лю ди ною
По ба чив ши, як ма ши на, кот ра їде пе ред ва ми, збиває ди ку ко су лю і

тікає з місця зло чи ну, як би ви вчи ни ли? Знаєте тих, хто зу пи нить -
ся, щоб на да ти до по мо гу тварині? Ось і ми те пер знаємо. 
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Ти ж день то му в місті роз по чав ся за пла -
но ва ний ще торік ре монт доріг. На кілька
до що вих днів ро бо ту до ве ло ся при зу пи ни -
ти, та за сприятливої по го ди її по но ви ли.

- Пер ша ділянка для про ве ден ня по точ -
но го ре мон ту доріг - це пе ре хре стя ву -
лиць Ми ру та Доб ро воль сь ко го, - пояснює
за ступ ник ди рек то ра КП «Спе цЕ ко» Ми -
хай ло Ли сен ко. - З по чат ку цьо го тиж ня
ми вже по но ви ли ро бо ту на перехресті
про спек ту Героїв Дніпра та вулиці Ми ру.
Закриваємо ями, які з’явилися після зи -
ми. Ок ре ма ува га парковці, що біля цен -
траль но го «АТБ». По то му маємо пе рей ти
в мікрорайон приватної за бу до ви Ни зи.
Бу де мо ру ха тись ву ли цею Горь ко го від
залізничного переїзду в на прям ку міста.
Далі від ко лиш нь о го по сту ДАІ повертаємо
на ву ли цю Стро ни до вулиці Будівельників.
Та кож у пла нах ре монт проїжджої час ти -
ни вулиці Соборної, яка має чи не най-
гірших стан, то му, по ки во на не за ли ши -
лась узагалі без по крит тя, потрібно
обов’язково про вес ти там ро бо ти.

По точ ний ре монт ас фаль то бе тон но го
по крит тя доріг для міста є традиційним,
подібні ро бо ти про во дять у Горішніх
Плав нях що ро ку. Та в яко му обсязі во ни
бу дуть виконані цьо го ро ку, за ле жить не
ли ше від фахівців КП «Спе цЕ ко». Ад же
ста ном на за раз уже є доволі серйоз на

про бле ма - на ас фальт них за во дах за ли -
ши ло ся ду же ма ло бітуму, що є ос нов -
ною скла до вою необхідної суміші. 

- Ще торік ми пройш ли всі необхідні
про це ду ри та про ве ли тен дер, у яко му
йшло ся про знач но більший об сяг, ніж
мо же йти мо ва за раз, - на 2022 рік бу ло
за пла но ва но по ста чан ня матеріалів на
май же 3 000 000 грн, - додає Ми хай ло
Ли сен ко. - Скільки отримаємо те пер, пе -
ре дба чи ти не мож ли во, ад же ми співпра-
цюємо із це хом, який існує при Кре мен -
чуць ко му НПЗ, а як він пра цю ва ти ме,
ніхто не мо же пе ре дба чи ти. Орієнтовно
бітуму за ли ши ло ся на 100-150 тонн ас -
фаль ту. Цей об сяг за ре зер во ва но за на -
шим підприємством. І на найближчі
кілька тижнів для ро бо ти йо го вис та чить.

Зрозуміло, що вже сьогодні ко му наль -
ни ки на ма га ють ся знай ти шля хи вирі-
шення цьо го пи тан ня. Позбавлені з різних
при чин можливості співпрацювати з дав-
німи парт не ра ми, се ред яких Кре мен -
чуць кий та Мо зирсь кий (Білорусь) НПЗ,
фахівці відшукують но вих мож ли вих
постачальників. Звісно, в Україні є пра-
цюючі це хи, але об ся гу їхнього ви роб -
ниц тва за ма ло навіть для на шо го не ве -
ли ко го міста. Тож починається роз гляд
умов співпраці з європейськими підпри-
ємствами, зок ре ма йдеть ся про Поль щу.

- По ки в нас бу де дос тат ньо ас фаль ту,
ре мон ту ва ти ме мо основні ділянки в місті.
Як що ж на мо мент закінчення на яв но го
за па су пи тан ня не вирішиться, бу де мо
змушені ре монт  при зу пи ни ти, - го во рить
фахівець. - Але ро бо ти на шо му підпри-
ємству вистачає. Так, ще один важ ли вий
на пря мок - очор нен ня та по даль ше озе -
ле нен ня про спек ту Героїв Дніпра від пе -
ре хре стя з ву ли цею Пор то вою. 

Про ве ден ня робіт за пла но ва не і для
пар но го, і для не пар но го бо ку. Це і виїмка
ґрунту по розподільчій лінії, де ве ли ка
кількість залишків будівельного сміття, і
за вер шен ня очор нен ня до пе ре хре стя
про спек ту з ву ли цею Ми ру. Па ра лель но
та ка ж ро бо та про во дить ся на вулиці Ми -
ру від «Тор го вель но го цен тру» до пе ре -
ти ну ву лиць Ми ру і Гірників. 

- Із чор но зе мом у нас про блем немає -
великі за па си бу ли зроблені ще торік. Тоді
місто виділило кош ти, і ми за вез ли на
територію Єристівського ГЗК дос тат ню
кількість ґрунту необхідної якості. Пла ну -
ва ло ся про ве ден ня відповідної ро бо ти на
двох ву ли цях, тож наявні об’єми доз во -
ля ють про вес ти всі заплановані ро бо ти. 

Як поділився фахівець, за за ду мом на
запланованій ділянці бу де не ли ше посіяна
га зон на тра ва, а ще й висаджені квіти, яких
ще не бу ло в Горішніх Плав нях. 1400 са-
джанців ла ван ди вже закуплені та готові
при кра ша ти оновлені вулиці на шо го міста. 

По при на ма ган ня во ро га по зба ви ти Україну нор маль но го жит тя, ко му наль -
ни ки по всій країні про дов жу ють ви ко ну ва ти свою се зон ну ро бо ту. У
Горішніх Плав нях во ни за будь-яких об ста вин реалізують довоєнні пла ни. 

За довоєнними 
пла на ми

Зав дя ки ми ло серд ним лю дям сьогодні
мо ло дий 3-річний коз лик уже впев не но
тримає го ло ву, до ньо го повертається

апе тит. Єгері ка жуть, що вже ско ро він бу -
де го то вий по вер та тись у ди ку при ро ду. 

- Па ру днів ще поспостерігаємо за йо -
го ста ном і після ме дич но го об сте жен -
ня, упев нив шись, що він не за ги не в при-
роді, пе ре ве зе мо на відкриту відтворю-

вальну ділянку, де пе ре бу ва ють за раз
наші дикі косулі, - додає Олег Зінченко.
- Це за кри та територія, яка охороняється
від браконьєрів, по лю ван ня там не про -
во дить ся. Та во но взагалі за раз за бо ро -
не не. Тож у тва ри ни бу де можливість від-
новитись на новій території. У нас до сить
ба га то ко суль, і поя ва но во го сам ця для
гос по дар ст ва над зви чай но до б ра подія.

До гля даль ни ки-мисливці не на ма га -
ють ся при ру чи ти ко су лю, бо розуміють,
що це ди ка тва ри на, яка не має жи ти в
неволі, і вкот ре до во дять, що українець
зі зброєю зда тен за ли ша тись тур бот ли -
вим та лю дя ним за будь-яких об ста вин.

Сторінки підготувала
Cофія ПАЛЯНИЦЯ
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Ста ном на 27 квітня в місті кількість заре-
єстрованих внутрішньо переміщених осіб
скла ла 7141, із них дітей -1684. Час ти ну
цих лю дей бу ло розміщено в гур то жит ках,
час ти ною опікується Пол тавсь кий ГЗК - і
все це за кош ти підприємства або міського
бюд же ту. Іншим до ве ло ся ви най ма ти жит -
ло влас ним кош том. І та ких, ко му ви пав
шанс знай ти квар ти ру без кош тов но чи хо -
ча б за комунальні по слу ги, - одиниці.
Вартість орен ди однокімнатної квар ти ри
ста но вить від 2000 до 6000 грн + кому-
нальні по слу ги на місяць, не вра хо вую чи
якості ре мон ту, наявності меблів та побу-
тової техніки. За квар ти ру по до бо во про -

сять 400 грн (дані OLX). Розумію, ча си важкі,
ціни зро ста ють щод ня і гроші потрібні всім.
Але як що бу ти відвертими хо ча б із са мим
со бою, яку су му податків спла ти ли орен-
додавці? Навіть не за раз, у воєнний час,
ко ли країні вкрай потрібні кош ти, а взагалі?
Чи є такі, хто ук лав договір із ви най ма чем?
Де чітко за зна че но умо ви, а го лов не су ма
та стро ки орен ди? Я знаю відповідь - ніхто;
ли ше ті, хто це зро бив че рез ріелторів, і то
це не є фак том. 

Існує ще од на про бле ма - наявність тва -
рин. Ось поясніть, а що зро бить кішка або
ви хо ва на со ба ка, яку ви вез ли з-під об-
стрілів, із ва шою хру щов кою? Навіть не
так. Спо чат ку тва ри ну ви нес ли. Ви нес ли
з-під обстрілів! Зрозумійте нарешті це. То
що во на мо же зро би ти? Вда рить по квар-
тирі з міномета? На си п ле шерсті на сто-
річний ки лим, який представляє цінність
ли ше для мародерів із Ма ка ро ва? Пош -
ко дить што ру? Це у ва шо му розумінні не -
ре аль ний мас штаб ка та ст ро фи, який мож -
на порівняти з Хар ко вом, Маріуполем чи
Бу чею? Наявність со ба ки, кішки, па пу ги -
це історія про лю бов, те п ло та відповідаль-
ність. Са ме лю ди, наділені та ки ми яко стя -
ми, тяг ли з-під обстрілів своїх тва рин, не
за ли шаю чи їх на приз во ля ще, і сьогодні
за ли ши ли ся у важ ко му становищі, бо ви -
най ма ти жит ло з тва ри на ми не мож ли во...
Отям те ся нарешті, змініть свій світогляд,
не вже ви досі не зрозуміли що відбува-
ється з країною. Як що ні, то доз воль те по -
яс ню - це називається війна. І наш во рог
ста вить собі на меті зни щи ти нас як націю.
Це ге но цид. Ці лю ди з Харківської, Сум-
ської, Донецької об лас тей по ки ну ли свої
домівки не за ра ди при год та по до ро жей,
а то му що ці домівки зни ще но, а їх уби ва -
ли у пря мо му сенсі цьо го сло ва. І во ни ки -
ну ли все, ря тую чи найцінніше - рідних. І
тва рин. Ад же жод на нор маль на лю ди на
не ки не на смерть істоту, яка повністю за -
ле жить від неї. А ви в умо вах війни свої

шпа ле ри оцінюєте ви ще, ніж пра -
во українців на жит тя та по ря ту -
нок беззахисної тва ри ни? При кро
і гірко. Особ ли во від то го, що ви
не помітили, як змінилася на ша
об пе че на, роз дер та на шмат ки,
зґвалтована та понівечена країна...

P. S. За два тижні до по чат ку вторг нен -
ня рф моя донь ка переїхала в Ірпінь. Знай -
ти по меш кан ня бу ло не важ ко, складність
по ля га ла в наявності двох котів. І до до го -
во ру орен ди ха зяй ка вклю чи ла пункт із
переліком усіх меблів, побутової техніки і
навіть штор, які мо жуть пош ко ди ти тва ри -
ни. За зна чу, що квар ти ра в но во му бу дин -
ку з усіма су час ни ми зруч но стя ми. Сьогод-
ні пош код жен ня інфраструктури фіксують
на 71 % території цьо го міста. Зна ла б ха -
зяй ка тоді, чо го насправді слід боя ти ся...

Оль га ТАРАНТІНА

Про дах на го ло вою, 
лю дей і тва рин

Пи тан ня орен ди жит ла в на шо му місті зав жди стоя ло ду же гос тро, а
після по чат ку воєнної агресії во но ста ло зовсім бо лю чим. Складається
вра жен ня, що в найм зда ли все, навіть те, що за мир них часів не
підпадало під зна чен ня цьо го сло ва, ад же ота со ба ча буд ка, яку вкра -
ли москалі, бу ла знач но комфортніша, ніж це «жит ло»…

Для тих, хто вважає, що під час воєнного
ста ну мож на ро би ти все що зав год но, за -
зна чу, що договір орен ди має бу ти та по ви -
нен відповідати за галь ним за са дам цивіль-
ного за ко но дав ст ва. Найм (орен да) жит ла
регулюється гла вою 59 Цивільного ко дек су.
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До по мо га всім
Внутрішньо переміщеним осо бам, які

про жи ва ють у гур то жит ках ко лед жу КрНУ
ім. М. В. Ост ро градсь ко го, ВПГБУ та при-
міщенні духовної семінарії, пе ре да ли
чер го ву партію гуманітарної до по мо ги
від за кор дон них партнерів та не бай ду -
жих мешканців Горішніх Плавнів. Пред -
став ни ки міської вла ди осо би сто при -
вез ли до закладів необхідні речі - ков д -
ри, постільну білизну, за со би гігієни,
по суд, про дук ти хар чу ван ня.

- Щод ня звертаємося до на ших парт-
нерів і ко лег із про хан ням про гумані-
тарну до по мо гу, й чи не щод ня во ни ра -
до на да ють її нам, - за зна чив пер ший за -
ступ ник міського го ло ви Олек сандр
Чу при на. - Перш ніж розподіляти от ри -
ма не, ми все приймаємо, підраховуємо,
сортуємо. Після цьо го надаємо гумані-
тарну до по мо гу за трьо ма на прям ка ми,
ос нов ний із яких - до по мо га на шим вій-
ськовим ЗСУ, котрі пе ре бу ва ють на пере-
довій. У дру гу чер гу допомагаємо містам,
які нині на межі гуманітарної ка та ст ро -
фи, де немає можливості централізовано
підвозити про дук ти хар чу ван ня та за со -
би гігієни. За третім на прям ком до по мо -
гу от ри му ють внутрішньо переміщені
осо би (ВПО), котрі тим ча со во про жи ва -
ють у Горішніх Плав нях, - це за со би
гігієни, ди тя че хар чу ван ня, по суд. Усе,
що над хо дить від не бай ду жих та охо чих
до по мог ти, пропорційно розподіляється
між за кла да ми, де нині про жи ва ють ВПО.
Ме ди ка мен ти, в то му числі й гормональні
пре па ра ти, які над хо дять до нас із-за
кор до ну в якості гуманітарної до по мо ги,
пе ре да ють ся до закладів охо ро ни здо-
ров’я Горішніх Плавнів, а потім че рез
сімейних лікарів розподіляються між
пацієнтами, які по тре бу ють са ме цих
препаратів. Так са мо че рез педіатрів ма -
мам із ма лю ка ми ви да ють ся ди тя че хар -
чу ван ня, пе люш ки й підгузки. Усе це ро -
бить ся централізовано, щоб не до пус -
ти ти по тра п лян ня гуманітарної до по мо ги
до торговельної мережі. 

Та ким чи ном у на шо му місті до по мо гу
от ри му ють усі, хто цьо го справді по-
требує. Пред став ни ки міської вла ди на -
го ло шу ють, що відбувається це за прин -
ци па ми справедливості. Нині до Горішніх
Плавнів над хо дить гуманітарна до по мо -
га з Польщі, Нідерландів, Німеччини, Чехії,
Австрії, а та кож з українських міст, роз та -
шо ва них на заході країни. До пра ви ти ван-
тажі до місця при зна чен ня до по ма га ють
во лон те ри, котрі ма ють осо би стий транс -
порт. Ле во ву ча ст ку до по мо ги на да ють
по стра ж да лим від бой о вих дій са ме міс-
цеві мешканці. 

Усі, хто має змо гу до по мог ти військо-
вим ЗСУ, котрі про дов жу ють муж ньо від-
стоювати кор до ни нашої країни, й мир -
но му на се лен ню, яке по стра ж да ло внас-
лідок російського вторг нен ня, мо жуть
звер ну ти ся до цен тру на дан ня гумані-
тарної до по мо ги, що роз та шо ва ний у
приміщенні міської бібліотеки для до рос-
 лих. На шим бійцям, які жи вуть у поль о вих
умо вах, кон че потрібні шкар пет ки, спідня
білизна, фут бол ки, вологі сер вет ки, пит -
на во да, спеціальні тактичні ап теч ки. Нині
є необхідність у про дук тах хар чу ван ня
дов го ст ро ко во го зберігання (м’ясні,
рибні кон сер ви за во дсько го ви го тов лен -
ня) для переселенців, які не ма ють змо -
ги влас но руч при го ту ва ти їжу і зберігати
її. Та кож потрібні постільна білизна, ков -
д ри, спальні мішки.

Кош ти на обо ро ну
Уже втретє у фойє ви кон ко му вий ня -

ли кош ти зі скринь ок, при зна че них для
збо ру гро шей на по тре би територіальної
обо ро ни Горішніх Плавнів. Цьо го ра зу
зібрали 41 421 грн. 

Нагадаємо, що ми ну ло го ра зу кош ти
зі скринь ок вий ма ли 15 бе рез ня, до цьо -
го бу ло зібрано 115 500 грн. 

Збір коштів триває. Усі охочі мо жуть
до лу чи ти ся до ньо го, за ли шив ши
гроші в одній зі скринь ок, які встанов-
лені у фойє ви кон ко му та в приміщенні
міської бібліотеки для до рос лих.

Шана ліквідаторам

Горішньоплавняни вша ну ва ли пам'ять
героїв, котрі віддали свої жит тя в жор-
стокій боротьбі з не ви ди мим во ро гом
під час аварії на Чорнобильській АЕС -
екологічної ка та ст ро фи, що не га тив но по -
зна чи ла ся на довкіллі ба гать ох країн Єв-
ропи. На чолі з міською вла дою й пред став-
 ни ка ми громадської організації «Союз-
Чор но биль» жителі міста по кла ли квіти
до пам’ятного зна ку ліквідаторам аварії
на ЧА ЕС, схи лив ши го ло ви на знак безмеж-
ної вдячності за їхній под виг за ра ди на -
шо го сьо го ден ня. 

Після вторг нен ня на територію України
російські за гарб ни ки вже кілька разів на -
ма га ли ся за хо пи ти й ЧА ЕС, й інші діючі в
країні АЕС, де мон ст рую чи чи нерозуміння
згуб но го впли ву підвищеного радіацій-
ного фо ну, чи цілковиту байдужість до
цьо го. Сподіваємося на кра ще й віримо
в непохитність і міць ЗСУ, котрі нині за хи -
ща ють не ли ше цілісність кордонів нашої
дер жа ви, а й на ше щас ли ве майбутнє!

ПОДІЇ ТИЖ НЯ
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