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БИТВА ЗА УКРАЇНУ:
ДЕНЬ

ШІСТДЕСЯТ П’ЯТИЙ

26 квітня у центрі Києва розпочали демонтаж бронзової
скульптури двох робітників під аркою дружби народів, яка
встановлена в центрі столиці 1982 року «на ознаменування
возз’єднання України з росією».
«Не без зусиль, але радянську скульптуру двох робітників
(символ возз’єднання України та росії) під вечір таки демонтуA
вали. Не обійшлося і без символізму – спочатку відпала
голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися
підійняти. Потім намагалися спиляти постамент, на якій були
встановлені постаті. Теж виявилося непросто», – повідомив у
Телеграмі Київський міський голова Віталій Кличко. За його
словами, другу скульптурну композицію, встановлену поруч,
закриють опоряджувальними матеріалами і теж згодом
розберуть.
«Буквально викорінили і зняли скульптуру! Так ми повинні
вирвати і вигнати ворога і російського окупанта з нашої
землі», – заявив Кличко.

Міський голова Києва додав, що Київрада на найближчому
засіданні перейменує також арку дружби народів на арку

свободи українського народу.
Загалом у планах столичної влади – демонтаж ще

близько 60 пам’ятників, барельєфів, знаків, пов’язаA
них із «радянщиною і росією». На перейменування

складено список із понад 460 вулиць, об’єктів.

Фото Укрінформ

ДРУЖБА
НАРОДІВ…
ВСЬО…
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– Україна героїчно оборо�
няється, б’є ворога, успішно да�
ючи відсіч агресору в усіх на�
прямках. Пане Руслане, роз�
кажіть, як Бориспільський район
зустрів початок війни, як прожив
ці два місяці, адже небезпека
була зовсім близько?

– Дійсно, небезпека була дуже
близько. Але, дякуючи Богу, вже
24 лютого до нас під’їхали дві роти
тероборони з місця постійної дис!
локації в Переяславі. Ми накресли!
ли плани, і вже надвечір почали
окопуватись на деяких позиціях,
робити рубежі, захисні споруди.
Можливо, окупанти не перетнули
межі нашого району саме тому, що
бориспільці, територіальна оборо!
на, добровольці – всі разом стали
на захист. Хоча були дуже близь!
ко – за кілометри від нас. Ворожа
розвідка доповідала, і ми це знає!
мо, що у нас (на Бориспільщині –

ред.) іде укріплення. Окупанти ж
шукали слабкі місця, як от у сусід!
ньому районі, де на той час укріп!
лень не було.

І я дуже вдячний усім, хто нам
тоді допоміг – і батальйону терито!
ріальної оборони, і добровольцям,
і працівникам нашої військової ад!
міністрації, а також мешканцям, які
приходили і запитували: «Що роби!
ти? Куди докласти зусилля?» Гро!
мада згуртувалась надзвичайно
швидко. А в першу чергу, звісно,
ЗСУ. Вони розбивали ворога ще на
підступі до нашого району.

– Що вдалося зробити за ці
два місяці? Наскільки Борис�
пільський район захищений за�
раз? Як він живе?

– У нас було завдання – укріпити
район, не пропустити окупанта на
свою територію і до Києва – і ми
його виконали. На сьогодні рубежі
укріплень ще більше зміцнюються,

роботи продовжуються. Водночас
ми потроху послаблюємо «змійки на
трасах» і переносимо укріплення та
інженерні споруди на нові рубежі.

– Чи налагоджено співпрацю
між районами Київщини, адже
багато населених пунктів по�
страждало. Допомагаєте сусі�
дам?

– Ми допомагали евакуювати
населення з Бучанського, Вишго!
родського і Броварського районів,
які були частково окуповані. Нада!
вали техніку, автобуси з водіями і
тільки!но відкривали гуманітарні
коридори, доставляли гуманітарну
допомогу. Бувало, що наші автобу!
си поверталися обстріляні. Декого
з водіїв (найнебезпечніших рейсів)
подали на нагородження, адже
вони ризикували власним життям.
З часом про них усіх розкажемо.

Зараз, після деокупації Київщи!
ни, добровольці з Бориспільського
району виїздять розбирати завали
у сусідів.

– А як організували роботу з
підприємцями? Чи вони органі�
зувались самі?

– Треба віддати належне, у нас
відповідальний бізнес, багато
підприємців самі приходили і запи!
тували, чим допомогти. Надавали
пальне, блоки, метал, їжаки – все,
що було потрібно. Усе робилося на
одному диханні, ніхто нічого не
рахував, бо всі робили одну спільну

справу. Ще раз наголошу, саме ця
згуртованість допомогла зупинити
ворога. За цей час не довелося
нічого просити – люди йшли самі.

Водночас, деякі шахраї виріши!
ли скористатись ситуацією, адже
народ у нас доброзичливий і
віддасть останнє для оборонців,
підробили листи, підробили аккаунт,
телефонували, називались моїм
іменем і «збирали кошти». Випадки
були поодинокі, адже люди вже на!
вчені перевіряти інформацію, бага!
то хто не впізнавав мій голос… Коли
ж поглянули на листи, то стало зро!
зуміло, що готував їх точно не
держслужбовець і, мабуть, не гро!
мадянин України. Можу сказати, що
декількох причетних до цієї схеми
ми вже встановили.

– Які зараз завдання стоять
перед районом, адже потрібно
повертатись до життя, допома�
гати Донбасу, де сьогодні йдуть
найзапекліші бої?

– Найперше – безпекова скла!
дова. Відразу зауважу, до закінчен!
ня війни ще дуже далеко, ніхто не
сказав, що не буде другої спроби
піти на Київщину. Ми готуємось до
цього, укріплюємо рубежі.

Також маємо розвивати еконо!
міку, адже це кров нашої держави.
Потрібно допомагати аграріям об!
сіятись, щоб Україна була з хлібом.
У Бориспільському районі посівна
розпочалася з незначним запізнен!

«ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРАЦЮЄ У РЕЖИМІ 24/7.

А БОРИСПІЛЬЩИНА
ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО ЖИТТЯ»

РУСЛАН ДЯЧЕНКО:

ням, це пов’язано було з оборонни!
ми рубежами й аграрії не могли
туди зайти. В цілому, все за графі!
ком. Можливо, певних незручнос!
тей додає комендантська година,
але всі до цього ставляться з розу!
мінням. Нехай роботи тривають на
день довше, але це безпечніше.

Ми, зі свого боку, забезпечуємо
паливо!мастильними матеріалами,
допомагаємо з міндобривами.
Процес рухається.

І ще хочу закликати всіх, хто має
змогу, повертатися до роботи.
Саме так зможемо допомогти на!
шому району і державі.

– А як інвестори та іноземний
бізнес?

– Усі, хто можуть, відновлюють
роботу. Якщо і були певні зупинки,
то на тиждень!другий. Тільки!но
загроза стала трохи меншою,
підприємства почали відновлюва!
ти роботу. Є певний відтік робочої
сили, але люди поступово поверта!
ються і все налагоджується.

– І насамкінець, в якому темпі
живе Бориспільщина зараз?

– Військова адміністрація пра!
цює в режимі 24/7, а мешканці Бо!
риспільщини частково в режимі
весни: (посміхається) думають,
коли і як краще посадити городи.
Так і має бути, бо життя триває! Ук!
раїна переможе!

Спілкувалася
Тоня ТУМАНОВА, «ТС»

Бориспільщина повертається до життя – підприємства відновA
люють роботу, аграрії засівають поля, а бійці тримають оборону
й укріплюють рубежі. І хоч загроза, здавалося б, зменшилася,
адже Київщину деокуповано, Бориспільська районна військова
адміністрація (РВА) працює у режимі 24/7.
Журналісти «ТС» спілкувалися з головою Бориспільської РДА,
нині головою РВА Русланом Дяченком про те, як Бориспільщина
пережила перші два місяці війни, які завдання стоять сьогодні, а
ще про мужніх водіїв, підступних шахраїв та багато іншого.

Реагуйте на сигнали тривоги – вони можуть врятувати вам життя.

Напередодні Великод!
ня Бориспільська
районна військова
адміністрація привітала
батальйон  територі!
альної оборони та
мешканців Ірпеня зі
святами смачними
пасками.
«Підтримка один
одного – це міцний щит
у боротьбі з ворогом!
Український народ не
перемогти! Разом ми
сила!» – наголосив
голова Бориспільської
РВА Руслан Дяченко.

Інф. «ТС»

ПАСКИ, ТУШКОВАНЕ М’ЯСО ТА ОЛІЯ:
ПЕРЕЯСЛАВЦІ ПРИВЕЗЛИ ДОПОМОГУ ДО ГРОМАДИ ІРПЕНЯ

Переяславська міська рада на чолі з головою громади Вячеславом Саулком доставила гуманітар!
ний вантаж до міста!побратима Ірпеня.

«Напередодні Великодня ми привітали жителів Ірпеня Великодніми пасками, а також привезли
тушковане м’ясо, олію та засоби гігієни. Вантаж особисто прийняв Ірпінський міський голова Олек!
сандр Маркушин», – повідомили у міській раді Переяслава і додали, що завжди допомагатимуть
братній громаді м. Ірпінь.

КУЧАКІВСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ
ПЕРЕДАВ У ЧУГУЇВ ДЛЯ БІЙЦІВ
92 БРИГАДИ ТА ТЕРОБОРОНИ

БЛИЗЬКО 200 ПАСОК
Зібрали близько 200 пасок, несли відразу з печі, щоб відправити у місто Чугуїв для
бійців 92 бригади та тероборони. Про це написав у Фейсбуці староста Кучаківсь!
кого старостинського округу Бориспільської ОТГ Володимир Дехтяр.

«Хочу подякувати всім підприємцям та господиням, які долучились до збиран!
ня пасочок для бійців на схід. Ви – великі молодці, несли навіть гарячі, тільки!но з
печі або з духовки, щоб встигнути до відправлення авто. Також дітки передали те!
матичні малюнки для підняття бойового духу наших захисників. Загалом зібрали
близько 200 пасок і в суботу все було доставлено в місто Чугуїв для бійців 92 бри!
гади та тероборони. Ви неймовірні. В єднанні наша сила! Разом до Перемоги!» –
написав староста.

Інф. «ТС»

БОРИСПІЛЬЦІ ПРИВІТАЛИ БАТАЛЬЙОН
ТЕРОБОРОНИ ІРПЕНЯ З ВЕЛИКОДНЕМ

Інф. «ТС»

ГОСТИНЦІ З БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
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Потік переселенців у Бориспільському
районі дуже великий: станом на
20 квітня зареєстровано вже понад
13 тисяч осіб. Серед них – мешканці
Ірпеня, Бучі, Чернігова та інших міст, які
постраждали від російської агресії.
В управлінні соціального захисту
Бориспільської РДА всі сили спрямуваA
ли на роботу з ВПО, щоб люди мали
змогу отримати кошти на проживання.

ЛЮДИ ВИТРИМУЮТЬ,
А ПРОГРАМИ – НІ

«Кількість переміщених значна, і якщо
наші працівники ще якось витримують, то
програми – ні. Вдень сервери переванта!
жені, тому працюємо вночі, а ще – на вихід!
них. Беремо додому ком’ютери, а іноді й
принтери», – наголошує керівник управліA
ння Інна Білецька.

З цією проблемою, за її словами, стикну!
лася вся Україна, адже ніхто не був готовий
до такої кількості ВПО.

«У великому Бориспільському районі вже
зареєстровано 13 тис. 247 переселенців. І
якщо громади зареєстрували понад 3 тисячі
осіб, то ми з управліннями – понад 9 тисяч.
Працюємо на одну мету – всім допомогти», –
підкреслює Білецька.

Виплати, за її словами, вже розпочалися,
але точних цифр в управлінні немає.

«На призначення 15 квітня пішло 1,2 тис.
осіб, але це тільки у нас. Я не володію інфор!
мацією, скільки здали Бориспіль і Переяслав.
Кошти ж виплачує Міністерство соціальної
політики, наше завдання – ввести дані й по!
класти на сервер», – пояснює Білецька.

Стосовно решти виплат, з ними, за сло!
вами керівника управління, проблем немає.

«Пільги, субсидії, дитячі... Всі, хто мав
продовжити термін, уряд продовжив випла!
ти автоматично. І на 19 квітня ми вже прове!
ли їх на 110 млн грн», – додала Білецька.

ВПО І «ДІЯ»
Днями в Україні з’явилася можливість по!

дати заявку на отримання статусу ВПО у
«Дії». За словами І. Білецької, це певне по!
легшення, але є декілька нюансів.

«Так, скористатися додатком не зможуть
ті, в кого немає смартфонів, а також ті, у кого
паперовий паспорт, а не ID!картка. Окрім
того, люди, які подали письмову заяву й от!
римали довідку переселенця, – так само ма!
ють подавати письмову заяву на виплати. У
«Дії» в них не буде такої можливості», – по!
яснює керівник управління.

«Анонсована послуга отримання довідки
ВПО у «Дії» таки запрацювала, але всі за!
реєстровані заяви через сервіс – все одно
отримуємо на опрацювання ми, працівники
соціального захисту», – резюмує Білецька.

РОБОТА УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
І хоча зараз роботи в управлінні через

край, керівник переконана, за місяць!два все
стабілізується.

«Потім додатково піде тероборона (бійці
отримали право на пільги – ред.) і так далі. Й
надалі працюватимемо на благо наших гро!
мадян», – наголошує вона.

Попри війну й обстріли Борисполя, ро!
бота управління не призупинялася ні на
день.

«Ми всі люди й думки про виїзд були, але
якби ми не вийшли на роботу, то хто б про!
водив виплати? Ми знаємо, де і для кого пра!
цюємо. Зараз загалом всі працівники, як
єдине ціле», – резюмувала Білецька.

Оксана ВАКУЛЕНКО, «ТС»

У БОРИСПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ
ЗАРЕЄСТРОВАНО ВЖЕ ПОНАД

13 ТИСЯЧ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

В управлінні наголошують, що заяви на
отримання статусу ВПО подають не
тільки переселенці з Бучі чи Ірпеня, а й
ті, хто перемістився з Борисполя у
Вороньків чи з Києва на дачу в Гору. У
цьому вбачають певну спекуляцію, але
важелів впливу не мають. Відповідно до
законодавства, забезпечити потрібно
всіх, адже люди перемістились. За
словами Інни Білецької, «приходять і
вимагають: «Зареєструйте мене швидко,
мені завтра вже треба додому їхати».
Потрібно додавати функцію геолокації,
адже проконтролювати, чи перебувають у
нас всі 12 тисяч осіб, неможливо».

Починаючи з травня 2022 року, виплати допомоги на прожиA
вання надають внутрішньо переміщеним особам, які переA
містилися з території територіальних громад, що розташовані
в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебуваA
ють в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також внутA
рішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або неA
придатне для проживання внаслідок пошкодження і які подаA
ли заявку на відшкодування відвідповідних втрат, зокрема чеA
рез Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Перелік територіальних громад, що розташовані в районі прове!
дення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій оку!
пації, оточенні (блокуванні), затверджується Міністерством з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням з
Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних облас!
них, Київської міської військових адміністрацій.

Також підтримка окремих категорій населення, яке постраждало
у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти Украї!
ни, надається:

– особам, які евакуюються із населених пунктів, що розташовані
в районах проведення воєнних (бойових) дій (можливих бойових
дій), у безпечні райони, – гуманітарна та інша допомога цивільному
населенню в умовах воєнного стану в Україні або допомога за раху!
нок коштів міжнародних організацій;

ІЗ ТРАВНЯ УРЯД ЗМІНЮЄ УМОВИ
ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ

ВНУТРІШНІМ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ
Постановою КМУ від 16.04.2022 р. № 457 визначено оновлені умови підтримки
окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією
російської федерації проти України. Документ чинний із 19.04.2022 року.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна в інтерв’ю
телемарафону UA Разом пояснила, що з травня допомогу в розмірі
3 тис. грн на осіб з інвалідністю та дітей та 2 тис. грн на всіх інших
осіб не отримуватимуть ті, хто повернувся додому або в кого не
пошкоджено майно під час воєнних дій. Наприклад, якщо пересе�
ленець з Києва досі живе у Львові, але його майно не пошкоджене,
Київ не блокований, то виплату такому киянину буде припинено.
Якщо людина не може повернутися додому  через те, що там ідуть
бойові дії чи їй нікуди повертатися, бо пошкоджено або знищено
майно, таким переселенцям виплати будуть продовжені.

КІЛЬКІСТЬ
БІЖЕНЦІВ ІЗ УКРАЇНИ

НАБЛИЖАЄТЬСЯ
ДО 5,2 МІЛЬЙОНА

Кількість біженців, які виїхали з України від
початку повномасштабного російського
вторгнення, становить 5 186 744 особи.

Такі дані станом на 23 квітня наводить
Управління Верховного комісара ООН у
справах біженців (УВКБ), передає Укрін!
форм.

За квітень виїхало понад 1 151 000 ук!
раїнців, тоді як у березні країну залишили
3,4 мільйона людей.

Найбільше українців виїхало до Польщі,
нині їх там 2,9 млн. У Румунії – 774 094 осо!
би, Угорщині – 489 754 особи, Молдові –
433 214 особи та у Словаччині – 354329
осіб. За даними, наданими УВКБ владою
росії, в країні!агресорі знаходяться 578 255
українських біженців.

ХТО ТАКІ ВПО?
Внутрішньо переміщені особи (ВПО) –
це люди, які залишили свої домівки, ряту!
ючись від небезпеки, але не перетнули
міжнародний кордон, а залишились на те!
риторії рідної країни.

Як і до введення в Україні воєнного ста!
ну, права ВПО регулює постанова Кабіне!
ту міністрів від 1 жовтня 2014 року № 519
«Про облік внутрішньо переміщених осіб»
та «Порядок оформлення і видачі довідки
про взяття на облік внутрішньо переміще!
ної особи», який було затверджено тією
самою постановою. 13 березня 2022 року
Кабінет міністрів вніс зміни до вищезга!
даних нормативних актів, які діятимуть на
час воєнного стану.

Відповідно до чинних нормативних актів
статус ВПО не набувається особою авто!
матично, а потребує реєстрації. Отриман!
ня статусу підтверджується довідкою. До!
відка є документом, який підтверджує факт
внутрішнього переміщення і взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи.

В УКРАЇНІ
ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ

ПОНАД ДВА МІЛЬЙОНИ
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Понад два мільйони осіб зареєструвались
як внутрішньо переміщені особи після за!
провадження воєнного стану. Про це по!
відомляється на Урядовому порталі.

«Коли йдеться про внутрішньо переміще!
них осіб, то часто говорять про людей, які
перемістились після провадження воєнного
стану. Але війна триває 8 років, і кількість тих,
хто з 2014 року був вимушений кинути домі!
вки та шукати прихистку в інших регіонах
країни, – більша. На сьогодні у Єдиній інфор!
маційній базі даних про внутрішньо пере!
міщених осіб є інформація щодо 3,4 мільйо!
на людей. З них понад 2 мільйонів – це люди,
які вимушено перемістились після провад!
ження воєнного стану. І з них 1,9 мільйона –
вимушено перемістились вперше», – по!
інформувала міністр соціальної політики
Марина Лазебна.

Найбільше людей після широкомасштаб!
ного воєнного вторгнення росії перемістили!
ся до Львівської, Дніпропетровської, Пол!
тавської, Вінницької та Київської областей.

Але загалом найбільше внутрішньо пере!
міщених осіб зареєстровані в Донецькій, Лу!
ганській, Харківській, Дніпропетровській та
Київській областях.

В рамках допомоги внутрішньо переміще!
ним особам із житлом уряд компенсує кому!
нальні витрати громадам та людям, які без!
коштовно розміщують у себе переселенців.

Також держава надає допомогу на прожи!
вання переселенцям з територій бойових
дій. Допомога надається в розмірі 3000 гри!
вень на місяць для дітей та людей з інвалідн!
істю, 2000 гривень для інших осіб.

Всім, хто має право на цю допомогу та до
кінця квітня подасть заяву на її отримання,
держава перерахує допомогу за два місяці –
березень та квітень.

ЖИВУТЬ НЕ ВДОМАВТОРГНЕННЯ РФ В УКРАЇНУ

– особам, які проживають у деокупованих населених пунктах,
не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб, – гума!
нітарна та інша допомога цивільному населенню в умовах воєн!
ного стану.

Для осіб, які проживають у населених пунктах, які перебувають в
тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), нарахування і виплата всіх
належних соціальних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та суб!
сидій тощо) продовжуються в повному обсязі.
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На війні, як на війні: військові
воюють із ворогом, а медики
рятують українським бійцям
життя. На передовій нашого
сьогодення плічAоAпліч із
військовими та поліцейськими
трудяться й медпрацівники.
Про оптимізацію лікарні під
час воєнних дій, нестачу
лікарів, COVIDA19, пологи у
підвалах й багато іншого
розповів «ТС» директор КНП
«Бориспільська багатопроA
фільна лікарня інтенсивного
лікування» Олександр Щур.

– Олександре Павловичу, роз�
кажіть, як змінилася діяльність
КНП «ББЛІЛ» від початку воєнно�
го стану в Україні, тобто з 24 лю�
того?

– У зв’язку з тим, що в перші дні
війни багато людей евакуювалися
з Бориспільського району в без!
печніші міста чи за кордон, більше
150 медпрацівників написали зая!
ви на відпустки і також виїхали з
міста (хоча зараз уже почали по!
вертатися). За 3!4 дні довелося
оптимізувати структуру лікарні, і з
терапевтичного, неврологічного і
кардіологічного відділень зробити
одне соматичне відділення на
70 ліжок.

А в зв’язку з тим, що київські
лікарні не приймали породілля, в
інфекційному відділенні лікарні
ми облаштували пологове. І уяв!
ляєте: за березень у нашій лікарні
народилося 66 малюків! Через
стресові ситуації було багато ке!
сарів!розтинів, а ще під час по!
вітряної тривоги доводилося
приймати пологи навіть у підвалі.
У квітні прийняли вже менше –
28 пологів, адже багато вагітних
виїхало та й відкрилися пологові
будинки у Києві.

– А як справи з COVID�19?
– Оскільки хвиля ковіду послаб!

шала, вже з 1 березня ми планува!
ли закрити інфекційне відділення.
Проте і сьогодні COVID!19 нікуди не
подівся, зараз у нас перебуває на
лікуванні восьмеро хворих. Нага!
даю мешканцям, що в «ББЛІЛ» про!
довжує працювати кабінет вакци!
нації, у наявності є вакцина Pfizer.
Тож кожен може зробити щеплен!
ня і захистити себе від тяжкого пе!
ребігу хвороби.

� Планові оперативні втручання в КНП «ББЛІЛ»
відновлено. Про це повідомив завідуючий загальної
хірургії Новруз Мамедалієв у фейсбуці.

Через повномасштабні воєнні дій в Україні система
охорони здоров’я була змушена адаптуватись до нових
реалій. Під час воєнних дій правила надання первинної
медичної допомоги було змінено, щоб кожен українець
міг потрапити до лікаря, незалежно від місця перебуA
вання та укладеної декларації. Як і раніше, точкою входу
до більшості медичних послуг є сімейний лікар.
� Незалежно від того, чи переїхали ви в інший населе!

ний пункт, радимо у будь!якому разі тримати зв’язок з ва!
шим сімейним лікарем, якщо це можливо. При можливості
з’ясуйте у свого лікаря найзручніший спосіб зв’язку – те!
лефон, месенджер або пошта. Пам’ятайте, що навіть дис!
танційно ваш лікар може допомогти у вирішенні багатьох пи!
тань, пов’язаних із здоров’ям, наприклад, виписати елект!
ронний рецепт на «Доступні ліки» чи інсулін, створити елект!
ронне направлення, проконсультувати. У разі відсутності
технічної можливості виписувати електронні направлення
та рецепти, їх можна отримати у паперовій формі.
� На період дії воєнного стану паперовий рецепт на

«Доступні ліки» від серцево!судинних захворювань, брон!
хіальної астми та діабету сімейний лікар зможе виписати
пацієнту навіть без декларації.
� Доступ до медичної допомоги для переміщених осіб.

Деякі медичні послуги отримати дистанційно неможливо.
Наприклад, зробити планове щеплення або встановити при!

ЗА ПОТРЕБИ ГОТОВІ РОЗГОРНУТИ ГОСПІТАЛЬ
РОБОТА КНП «ББЛІЛ» В УМОВАХ ВІЙНИ:

– А чи проводили операції у
цей час і, якщо проводили, то
також у підвалі?

– Ні, операції у підвалі не прово!
дили, але підготували все для того,
щоб у разі необхідності бути гото!
вими розгорнути там операційну.

За цей час проводилися лише

ургентні операції, як то апендицит,
переломи тощо. За два місяці про!
ведено 22 нейрохірургічні, 62 трав!
матологічні та 66 хірургічних опе!
рацій. І вже з тиждень, як віднови!
ли проведення планових операцій,
тож при потребі ми раді допомогти
кожному.

– Які ще зміни відбулися у
лікарні?

– Оскільки нині надійшло багато
основних медикаментів та гумані!
тарної допомоги, яку повністю об!
ліковуємо і яка використовується
для роботи, обладнано відділ комп!
лектації. Відповідно до розпоряд!
ження Бориспільського міського го!
лови також можемо передавати цю
гуманітарку волонтерам, які їдуть
допомагати ЗСУ, іншим силовим
структурам та населенню, яке пере!
буває у зоні бойового зіткнення.

За кілька днів від початку війни у
нашій поліклініці біля гардероба
організували безплатне видавання
потрібних багатьом за медичними
показаннями ліків, які було надано
у вигляді гуманітарної допомоги. А
якщо надходили дитяче харчуван!
ня, підгузки чи засоби жіночої
гігієни, повідомляли про це і їх от!
римували ті, хто цього потребував.

Коли окупанти вже обстрілюва!
ли околиці Києва, почали вивозити
медичні препарати зі складів, і Де!
партамент охорони здоров’я до!
датково виділив нашій лікарні інфу!
зомати, монітори та шість шевелів.
А ще отримали авто для медичної
швидкої допомоги з Великої Бри!
танії завдяки волонтерам, а за
сприяння міського голови Борис!
поля з’явилося дві автомашини
швидкої допомоги.

– Кожен з медперсоналу,
мабуть, працює зараз за двох?

– У перший місяць війни мед!
працівники, які залишилися, та во!
лонтери і справді працювали за
двох, за що я дуже вдячний кожно!
му з них. Вони є справжніми героя!
ми тилу. Адже коли ситуація у Бо!
риспільській ОТГ була стабільно
важкою, то щодня в лікарні чергу!
вало по два хірурги, травматологи
та водії на машинах швидкого реа!
гування. Також додали медиків у
приймальне та реанімаційне від!
ділення.

А ще багато медпрацівників тоді
не мали змоги приїжджати на ро!
боту, оскільки живуть у навколишніх
селах, тож організували їх підве!
зення.

– Чи є лікарі, які поїхали пра�
цювати на фронт?

– Двох лікарів та одного фельд!
шера вже мобілізували і вони пра!
цюють у гарячих бойових точках.
Ще один лікар зараз проходить ко!
місію.

– Їм уже знайшли заміну?
– На заміну лікарів не при!

шлють, тож намагаємося оптимі!
зувати лікарню, так би мовити,
«крутимося, як можемо». Наприк!
лад, вже зараховано на роботу
близько п’яти переселенців. А ще
мною прийнято рішення з травня
ввести на пів ставки судинного
хірурга, це лікар, який допомагав
нам на волонтерських засадах
оперувати поранених бійців.  Те!
пер він надаватиме планову та ур!
гентну допомогу мешканцям Бо!
риспільського району.

– Чи надходили до лікарні по�
ранені військові або ті, хто по�
страждав від воєнних дій?

– Коли загострилася ситуація на
Баришівському напрямку, звідти
почали надходити поранені вій!
ськові. Їм надавали спеціалізовану
допомогу й далі направляли до
військового шпиталю. На сьогодні
у соматичному відділенні перебу!
ває вісім військових.

– Ще на початку березня Бо�
риспільський міський голова Во�
лодимир Борисенко обмовився,
що наша лікарня може стати гос�
піталем. Чи готові до такого?

– Якщо ЗСУ так вирішать і поряд
точитимуться бої (сподіваюся, наші
захисники цього не допустять), ми
готові розгорнути у нашій лікарні
госпіталь і, за потреби, готові прий!
няти 200 осіб. Крило на першому
поверсі поки порожнє, так і має
бути, поки війна не закінчилася.

Марина ГРИЦЮК, «ТС»,
фото автора

� АкушерськоArінекологічне відділення
закладу також поновило планові оперативні
втручання.

чину різкого погіршення стану, коли звертатись до екстреної
допомоги ще зарано, але потрібно встановити діагноз та от!
римати план лікування. В такому разі потрібно звернутись до
найближчого медичного закладу, який надає первинну медич!
ну допомогу. Підказати номер телефону та адресу найближ!
чого закладу первинки зможе контактAцентр НСЗУ. Телефо!
нуйте за номером 16A77 у робочі дні з 09.00 до 18.00. З
міркувань безпеки дашборди на сайті НСЗУ наразі відключені.

Укладати нову декларацію не потрібно. Під час воєнних
дій лікарі первинної медичної допомоги мають вести облік

переміщених пацієнтів за спеціально визначеною формою.
У формі зазначаються прізвище, ім’я та по батькові паці!
єнта, дата народження, ліки, які приймає пацієнт із зазна!
ченням дозування, а також дані про сімейного лікаря, з яким
укладена декларація.
� У лікаря, який надає первинну медичну допомогу,

можна отримати такі послуги:
динамічне спостереження за станом здоров’я, діагнос!

тику та лікування захворювань, консультації щодо здоро!
вого способу життя;

базові тести та аналізи (загальний аналіз крові з лейко!
цитарною формулою, загальний аналіз сечі, рівень глюко!
зи у крові, загальний аналіз холестерину, тести на
вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID!19, тропонін);

направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обсте!
ження;

паліативну допомогу;
рецепти на «Доступні ліки», а також інсулін, якщо це пов!

торний рецепт;
щеплення відповідно до календаря вакцинації.
� Під час воєнних дій важливо зробити щеплення про!

ти правця. Адже захворювання може розвинутися через
травмування шкіри та поранення, ризик яких є високим в
умовах воєнного стану. Для дорослих інтервал між ревак!
цинаціями становить 10 років. Тож перевірте дату остан!
нього щеплення у себе та своїх рідних та своєчасно под!
байте про вакцинацію. Це – безоплатно.

Фото з відкритих джерел
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ПРИСТОЛИЧНА ГРОМАДА ПОВІДОМЛЯЄ

Ще десять членів добровольчого формування Пристоличної
об’єднаної територіальної громади вступило до лав ЗСУ.
Аби підтримати своїх захисників громада зібрала для них
амуніцію.

«Наші воїни віддано захищають і боронять нашу землю та людей від
агресора.

Не стоять осторонь і мешканці нашої громади. Так, нещодавно ще
десять членів добровольчого формування Пристоличної об’єднаної те!
риторіальної громади вступило до лав ЗСУ.

У підтримку наших захисників нами зібрано та буде відправлено аму!
ніцію для 10 односельців, які пішли захищати нас і країну в лавах ЗСУ. Це
найменше, що ми можемо для них зробити. Щира подяка нашим захис!
никам та їхнім сім’ям!» – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці гро!
мади у фейсбуці.

НЕХАЙ КВІТНЕ УКРАЇНА

У БОРИСПІЛЬСЬКІЙ ГРОМАДІ
ВЛАШТУВАЛИ ВЕЛИКЕ ПРИБИРАННЯ

У Бориспільській міській територіальній громаді напередодні Великодня влаштували велике прибирання. ПривоA
дили до ладу газони, збирали сміття, висаджували дерева. Працювали, як одна велика єдина родина, де шануA
ють і зберігають традиції, прославляючи рідну землю.

ДОЛУЧАЙМОСЯ ДО
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ

Наприкінці березня в Україні ініційовано мас!
штабну ініціативу «Сади Перемоги», спрямо!
вану на ефективне використання доступних
земельних ділянок і спрямування всіх ре!

сурсів для вирощування продуктів задля недопущен!
ня продовольчої кризи в Україні.

«Через війну в Україні, яку розв’язала росія, тре!
тина українців можуть мати проблеми в отриманні
достатньої кількості харчових продуктів. Тому в нашій
державі ініційовано впровадження проєкту «Сади Пе!
ремоги» – надання консультаційної підтримки тери!
торіальним громадам та домогосподарствам, які
займатимуться городництвом, зберіганням та пере!
робленням продукції тощо», – наголосив заступник
міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря у
фейсбуці.

За словами Лукері, ініціатива – це відповідь ук!
раїнців ворогу на загрозу голоду, це про самозай!
нятість сотень тисяч людей, відволікання від психо!
логічного тиску війни та забезпечення харчовими
продуктами всієї країни.

У Мінрегіоні рекомендують громадам активно до!
лучитися до ініціативи, адже це буде спільним внес!
ком у перемогу України.

У ЩАСЛИВОМУ
НАВОДЯТЬ ЛАД НА КЛАДОВИЩАХ:

ВПОРАЮТЬСЯ ДО ПОМИНАЛЬНИХ ДНІВ
Пристолична ОТГ розпочала новий робочий тиждень із
прибирання сільських кладовищ і прилеглих до них
територій.

Як повідомили на офіційній сторінці громади у фейсбуці, стартува!
ли з села Щасливе – за справу зранку взялися працівники КП «Щасли!
ве сервіс» після того, як оглянули загальний обсяг робіт сільський го!
лова Микола Каськів і начальник УКБ Валерій Макаренко.

За інформацією М. Каськіва, місцеві КП мають впоратися з благо!
устроєм усіх кладовищ до поминальних днів.

Процес упорядкування прокоментував Валерій Макаренко: «У Щас!
ливому багато роботи – люди роками складували сміття і відходи рос!
линності з кладовища в ями, а нині ми змушені їх «розконсервувати» й
утилізувати. За сьогодні вивезли 50 машин старого сміття».

Роботи з благоустрою тривають.
Комунальники закликають населення не використовувати штучні

квіти від час  поминальних днів, щоб не засмічувати територію плас!
тиковими відходами. А також не залишати сміття у невстановлених для
цього місцях.

Інф. «ТС»

10 ЗЕМЛЯКІВ, ЯКІ ВСТУПИЛИ
ДО ЛАВ ЗСУ, ОТРИМАЮТЬ АМУНІЦІЮ

26 квітня Яготин, як і всі громади
країни, долучився до вшанування
пам’яті героїв!ліквідаторів. Живі
квіти лягли до стели «Чорнобиль!
цям Яготинщини» на Алеї Слави.

«На жаль, багатьох з ліквідаторів
вже давно немає серед живих. Хви!
линою мовчання учасники заходу
вшанували пам’ять загиблих та по!
мерлих героїв, які ціною власного
життя закрили смертоносне дихан!
ня атомного реактора», – наголо!
сили у Яготинській міській раді.

Інф. «ТС»,
фото з відкритих джерел

ПАМ’ЯТАЄМО ТИХ, ХТО ЗАХИЩАВ НАС
ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ЛИХА

26 квітня з нагоди 36!ої річниці Чор!
нобильської трагедії біля пам’ятни!
ка чорнобильцям на Книшовому
меморіальному парковому комп!
лексі зібралися представники Бо!
риспільської міської територіальної
громади на чолі з міським головою
Володимиром Борисенком, щоб
вшанувати пам’ять героїв!чорно!
бильців. Про це повідомив виконав!
чий комітет Бориспільської міської
ради у фейсбуці.

Хвилина мовчання… Поминаль!
на літургія… Весняні квіти… Як
вічна пам’ять про тих, хто захищав
нас від чорнобильського лиха, як
згадка про дні та людей весни 1986
року.

БОРИСПІЛЬ

ЯГОТИН

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС «ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ»:

БОРИСПІЛЬСЬКІ ОСВІТЯНИ ЗДОБУЛИ
ПЕРЕМОГУ В ОБЛАСНОМУ ЕТАПІ

«Пишаємося нашими педагогічними працівниками позашкільних закладів освіти, які стали переможцями
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» в напрямах: художньо!естетичному по!
зашкільної освіти (театральний профіль) та військово!патріотичному позашкільної освіти», – повідомили в
управлінні освіти і науки Бориспільської міської ради. Так, друге місце здобула Наталія Тименко – керівник
зразкової творчої студії «Чебрець» Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської міської
ради; третє місце – Аркадій Горшков – керівник гуртка «Ратоборець» Бориспільського міського центру ту!
ризму та краєзнавства учнівської молоді Бориспільської міської ради.

Інф. «ТС»

Інф. «ТС», фото з відкритих джерел



6 29 квітня 2022 р.  № 10сьогодні жінка може все

#МОЯ
ВІЙНА

В Україні запустили платфорA
му #МояВійна. Тепер кожен
українець, який став безпоA
середнім свідком жорстокої
війни російської федерації
проти Демократії, Свободи
та Людства може описати
свою історію, викласти
реальні факти та особисті
переживання.

Громадяни всіх країн світу поба!
чать і прочитають ці факти рідними
для них мовами і долучаться до
підтримки Україні реальними дія!
ми. Кожен має що сказати в Украї!
ні – кожен буде почутий у Світі!

Деякі з цих історій ви можете
прочитати і на сторінках «ТС».

Марина Борисова, м. Чернігів:
– Мені під час війни виповнило!

ся 16 років. До війни я жила зви!
чайним життям підлітка з друзями,
якого нічого не турбувало. До
24 лютого активно займалася ру!
коділлям, писала картини. Але в
один день хтось наче подивився в
мої жахи і переніс їх в реальне жит!
тя. Від минулого життя в мене за!
лишилися тільки родина та згад!
ки… Що нас чекає далі та як буде!
мо відбудовувати життя? Цього
ніхто вже не знає.

Світлана, м. Харків:
– До початку війни я працювала

на державному підприємстві. Той
ранок не забуду ніколи… Близько
п’ятої години ранку я прокинулася
від телефонного дзвінка, телефо!
нував батько моїх дітей. Першим,
що я почула, було: «Свєт, війна по!
чалася!!! Збирайся та їдь в мага!
зин і на заправку». Через декілька
хвилин я почула вибухи… Був стан,
наче я ще не прокинулась і бачу
страшний сон. Я сіла біля дітей на
ліжку і не могла зрозуміти, що мені
робити і куди бігти…

Єлизавета Пестрякова,
м. Херсон:
– Думала, що я звичайна студен!

тка першого курсу на історичному
факультеті, а вийшло так, що сама
стала жити в епіцентрі історії.

Сьогодні я хочу розповісти вам про не!
звичайну людину, просту, мудру,
скромну жінку, яка відкрила вікно в
незвіданий світ, навчила бачити вели!

ке в малому, сприймати доброту, як аксіому, що
врятує світ, для багатьох учнів Сошниківської
школи. Це вчителька математики та креслен!
ня, педагог за покликанням Лідія Іллівна Гар!
куша. В моєму житті траплялося багато хоро!
ших вчителів, та її світлий образ і мудрі повчан!
ня допомагали завжди в складних життєвих об!
ставинах, були орієнтиром у власній педа!
гогічній практиці.

Здавна полтавська земля багата талантами.
В перший день нового 1935 року Бог подарував
молодій родині Гаркуш, Уляні Панасівні та Ільку
Трохимовичу, дівчинку, маленьку донечку, яку
назвали Лідочкою. Сім’я проживала в селищі
Сенча на Полтавщині (пізніше Лохвицький ра!
йон). Згодом у Ліди з’явився братик Альоша, а
потім сестричка Галя. Тато працював у колгоспі
конюхом, а мама ходила у ланку. Про дітей за
відсутності батьків турбувалася бабуся Ганна
Трохимівна. До війни Ліда відвідувала дитячий
садок. На той час це була рідкість, та в їхньому
селі була й школа!десятирічка – все ж таки рай!
центр! Лідине дитинство проходило серед
чарівної природи: неподалік був листяний ліс, в
який вона щовесни з братом та сестричкою біга!
ли за пролісками. Іще одна принада дитинст!
ва – річка Сула! Цілісіньке літо діти купалися,
плавали в ній, як риби у воді, пасли гусей. А
взимку любили кататися з горба на лижах, які
тато витесав для них із верби. У господарстві
мали корову, тож Ліда часто з татом пасла че!
реду. А ще тато тримав пасіку. Їх хата була в до!
лині, а бджілки, як відомо, люблять сонечко. На
горбі жив дід Чумарний, то тато домовився з
ним, щоб поставити в нього свої вулики. Ліду
часто посилали до діда Чумарного стерегти рої.
Ось таким було Лідине дитинство: розваги по!
єднувалися з трудовими дорученнями.

Ліда добре пам’ятає воєнні роки. Їхнє село
часто бомбили, тому що через Сулу був міст
стратегічного значення, через який переправ!
лялися наші війська і військова техніка в роз!
порядження генерала Кривоноса. Їхня сім’я хо!
валася тоді в погребі. Батько за станом здоро!
в’я не воював, його з мамою німці гонили на
роботу. За дітьми, як завше, приглядала бабу!
ся.  Вперше в своєму житті Ліда попробувала
шоколад, яким пригостив дітей німець!офіцер,
який стояв у них на квартирі. Дав і при цьому
сказав, щоб поділили на трьох. Напевне, в ньо!
го там, у Німеччині, теж були діти. Ліда, Галя й
Альоша розділили його на три рівні частини. І

Ще наприкінці січня редакція газети «Трудова слава» спільно зі СТОВ «Старинська птахофабрика» оголосили конкурс на кращий
твір про жінку в сучасному світі «Сьогодні жінка може все», присвячений міжнародному жіночому дню. На сторінках міськрайонA
ки 24 лютого опублікували перший надісланий твір авторки Ольги Волошиної. Продовжити конкурс, підбити підсумки і визначиA
ти переможців завадила російськоAукраїнська війна.
Та сьогодні, в умовах військового стану, кожен з нас вкотре переконується і бачить неабияку роль жінки у суспільстві: дивується
її мужності, стійкості, героїзму. Це коли жінка збиває ворожий дрон банкою консервованих помідорів, коли захисниця мужньо,
до останнього подиху боронить нас в лавах ЗСУ або тримає стрій в теробороні, а ще збирає допомогу, шиє розгрузки і відправA
ляє все це на фронт, народжує в підвалі або тримається без води, їжі й тепла в нескореному Маріуполі, заспокоюючи дітей…
Українки об’єдналися для відсічі агресора, вони щодня, щогодини наближають таку бажану перемогу, й обіцяємо: «ТС» на своїх
сторінках надрукує не одну історію про подвиг жінок у цій страшній війні. А поки до вашої уваги твір, який в лютому надіслала на
конкурс наша передплатниця і шанувальниця Ніна Ігнатенко.

НАВЧАЛА НЕ ЛИШЕ
МАТЕМАТИЦІ, А Й ДОБРУ
ТА ЖИТТЄВІЙ НАУЦІ, або

КОЛИШНІХ
УЧИТЕЛІВ
НЕ БУВАЄ

хоча той шоколад був такий смачний, але діти
дали покуштувати і бабусі, і мамі з татом. Той
німець приходив до них по мед. А одного разу
мама виміняла в німців на горщик меду якусь
цілющу мазь, щоб вилікувати чиряк, який боля!
че й надовго всівся у Ліди на нозі. Той мед – та!
тове піклування й солодкий продукт праці
бджілок – ще раз став у нагоді родині Гаркуш.
Коли тяжко захворіла молодша донечка Галя, то
мама взяла горщик меду і пішла за допомогою
до лікаря!німця. Галю навіть поклали тоді в
німецький госпіталь. Виявляється, й серед во!
рогів трапляються люди.

Після війни Ліда вдруге пішла до першого
класу. До війни вона шість місяців навчалася в
першому, але той період не зарахувався. Навча!
тися дівчинці було цікаво. Вона була допитли!
вою, активною ученицею, брала участь в дра!
матичному гуртку. Уляна Панасівна була і
відмінною швачкою, могла пошити все: від тру!
сиків до пальто, тож дівчатка завжди красува!
лися в обновках. Ліді передався мамин талант
кравчині, який дуже знадобився в подальшому
житті. Тато, Ілько Трохимович, був вправним чо!
ботарем: міг пошити тапочки, черевики, чобо!
ти і навіть модні на той час «руминки». Він лю!
бив повторювати своїм дітям: «Я вам великого
приданого не дам, але обіцяю дати кожному
вищу освіту!» Тато не давав дітям грошей на різні
«витребеньки», а лише «на кіно». У них у рай!
центрі воно демонструвалося майже щодня.
Малі Гаркуші намагалися не пропускати жодно!
го сеансу. Ліда дуже любила читати і мала фе!
номенальну пам’ять. Ще в шкільні роки у дівчи!
ни проявився потяг до точних наук. Школу Ліда
закінчила з трьома четвірками: з української,
російської та французької мов.

У 1953 році Лідія вступила до Полтавського
педагогічного інституту імені В. Короленка, який
закінчила у 1958!му, отримавши кваліфікацію
вчителя математики, креслення та трудового
навчання. Сестра Галя теж закінчила цей вуз, а
брат Олексій – сільськогосподарський інститут.
Татова мрія здійснилася!

У серпні 1958 року Лідія Гаркуша прибула за
призначенням як учитель математики та крес!
лення в Сеньківську середню школу, що на Бо!
риспільщині. Влаштувалася на квартиру і про!
працювала в цій школі… аж два тижні! А потім її
попередника місцевий комітет профспілки
відновив на посаді, й молода вчителька втрати!
ла роботу, навіть не приступивши до неї. З цим і
поїхала на серпневу конференцію до м. Бо!
риспіль, де її «засватав» на роботу за спеціаль!
ністю  тодішній директор Сошниківської школи
Петро Хомович Дзюба. Коли отримувала на!
правлення, у райвно познайомилася з Галиною
Василівною Макаренко, вчителькою початкових
класів Сошниківської восьмирічної школи.

Ось так розпочалася педагогічна діяльність
молодої двадцятитрирічної вчительки матема!

тики. Колектив радо зустрів колегу. Вона дещо
вирізнялася вбранням (ось де згодилася мами!
на наука!) від місцевих учительок, але ж мета у
них була одна – вчити і виховувати підростаюче
покоління в дусі того часу – справжніми, гідни!
ми громадянами Батьківщини.

Увагою й піклуванням оточили Лідію Іллівну
завуч школи Олексій Федорович Севрук, його
дружина Софія Данилівна, Уляна Данилівна
Штефан. І почалися шкільні будні: уроки, зоши!
ти, конспекти, плани, позакласна й позашкіль!
на робота, батьківський лекторій. Лідію Іллівну
з радістю чекали як агітатора й на фермі, бо
спілкуватися з нею було цікаво всім.

У Сошникові Лідія Іллівна зустріла своє
справжнє кохання, свою долю – Олексія Юхимо!
вича Ждана. Він – людина військова, серйозна,
порядна, дуже цінував порядок і затишок, який
створила в сім’ї його Ліда. Вона й удома була
такою ж вправною і відповідальною, як і на ро!
боті. В ласці та любові народили й виховали двох
донечок – Ларису і Наталю. Окрім того, як бать!
ки опікувалися донькою сестри чоловіка, теж
Ларисою, в якої померла мама, а також забез!
печили спокійну й доглянуту старість мамі Олек!
сія Юхимовича – Марії Василівні. Лідія Іллівна та
Олексій Юхимович прожили в парі незабутніх
59 років!

У трудовій книжці старшого вчителя, вчите!
ля!методиста, «Відмінника народної освіти»
Лідії Іллівни Гаркуші всього один запис – дата за!
рахування і звільнення з посади вчителя мате!
матики Сошниківської школи. Відстань між да!
тами – 32 роки. Як класний керівник благосло!
вила в широкий світ одинадцять випускних
класів. Її учні згадують свою вчительку, як муд!
рого, справедливого порадника та наставника,
яка разом із науковими твердженнями теорем
навчала азів самостійного життя, вчила долати
перешкоди і завжди досягати мети. Великий,
дружний рід Лідії Іллівни налічує чотирнадцять
педагогів. Це є підтвердженням того, що вона –
вчитель від Бога.

Цього року 1 січня дочки Лариса та Наталя,
зяті Микола та Юрій, онуки Олексій та Максим,
правнуки Мар’янка, Михайлик та Мирончик
відсвяткували 87!ий день народження люблячої
матусі, ласкавої бабусі та турботливої прабабусі
Ліди. Але вже без тата, дідуся й прадідуся
Альоші. Вітали іменинницю й брат Олексій та
сестра Галина з рідної Полтавщини. Племінни!
ця Лариса також підтримує родинні зв’язки.

Якщо учні згадують свого вчителя через пів
століття після закінчення школи, значить посія!
не ним зерно навіки проросло в дитячих душах.

Дорога наша, улюблена вчителько! Нехай світ
ще довго прихиляється до Вас тією добротою,
якою зігрівали Ви наші серця. Нехай Ваше сер!
це наповниться гордістю за прожиті роки. Хай
до Вашого дому надходять лише радісні вісті!
Здоров’я Вам міцного і щасливого довголіття!

Ніна ІГНАТЕНКО (АЛЮШИНА),
випускниця 1970 року Сошниківської
восьмирічної школи
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СИМВОЛ СТІЙКОСТІ УКРАЇНЦІВ –
«ШАФУ З ПІВНИКОМ» З БОРОДЯНКИ

ПЕРЕДАЛИ МУЗЕЮ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ
Кухонну шафу з Бородянки Київської області,
яка вціліла під час вибуху скинутої загарбникаA
ми авіабомби, передали Національному музею
Революції Гідності. Про це Національний музей
Революції Гідності повідомив у Фейсбуці.

У повідомленні йдеться, що одним із символів
стійкості українців стала кухонна шафка на стіні вщент
зруйнованої бомбою багатоповерхівки у Бородянці на
Київщині. Вціліла там, де шансів, здавалося б, жодних.
З усім своїм вмістом: порцеляновим посудом, скляни!
ми віконцями дверцят, баночками для спецій, тради!
ційними сувенірами. І навіть, керамічною декоративною
посудиною для напоїв у вигляді півника, виготовленою
у 1960!их роках майстрами художньої кераміки із Ва!
силькова Валерієм та Надією Протор’євими.

Звичайний елемент кухонного інтер’єру став леген!
дою завдяки світлині київської фотокореспондентки

Єлизавети Серватинської. Світлина з кухонною шафою
з Бородянки облетіла весь світ.

«Фото півника із шафкою, уцілілою з усім начинням,
на рештках багатоповерхівки стало ілюстрацією чи не
найпоширенішої сьогодні переклички серед українців:
«Ти як? – Тримаюсь…», – вказується в дописі.

Будівля, на якій тримається шафка, перебуває в
аварійному стані, стіна може обвалитися. Тому
14 квітня з дозволу власниці квартири Надії Сватко
шафку було демонтовано.

У музеї зазначили, що важливо було зберегти кож!
ну деталь аж до шурупів, на які шафка кріпиться до
стіни.

Місцевість, руїни будівель і сама стіна із шафкою
були задокументовані DroneUA за допомогою дрона
для створення 3D!моделі, що у майбутньому дозво!
лить відтворити її розташування і середовище.

Фото: facebook.com/maidanmuseum.org

УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛЬМ «ЗЕМЛЯ ІВАНА»
СТАВ ОДНИМ ІЗ ПЕРЕМОЖЦІВ

ІТАЛІЙСЬКОГО PORDENONE DOCS FEST

«РУССКІЙ ВОЄННИЙ
КОРАБЛЬ… ВСЬО»:

УКРПОШТА ВИПУСКАЄ НОВУ МАРКУ
ПІСЛЯ ЗАТОПЛЕННЯ «МОСКВИ»

«Укрпошта» більше не випускатиме марки «Русскій корабль,
іді ....», а замість неї розпочинають друкувати марку
«Русскій воєнний корабль... всьо». Про це 22 квітня повідоA
мив у Facebook генеральний директор компанії Ігор
Смілянський.

«Правила випуску марок «Укрпошти» не давали змогу додруко!
вувати саме ту марку. Але ми не могли не піти назустріч побажан!
ням мільйонів людей. Тому сьогодні анонсуємо випуск другої мар!
ки цієї серії – «Русскій воєнний корабль... всьо», або «Russian
Warship... done», – написав він. Очільник «Укрпошти» наголосив,
що в новому випуску презентують і першу марку серії, але для над!
силання її використовувати не можна. Водночас марку «Русскій
воєнний корабль... всьо» можна буде надсилати і по Україні, і за
кордон, «оскільки вона теж матиме український і міжнародний но!
мінал».

«Тираж марки становитиме 5 млн екземплярів, а конверта – 1 млн.
І оскільки марка все ж паперова, то навіть потужні DDоS!атаки з боку
росії не завадять її випуску. Найближчими днями подумаємо, як
врахувати недоліки при введенні першої марки та, не нехтуючи пра!
вилами безпеки, дамо приблизний графік введення в обіг і продажу
марок», – пояснив Смілянський.

На зразках марок, які він продемонстрував, вказано дату знищен!
ня у Чорному морі російського крейсера «Москва».

НАГАДАЄМО, З ЧОГО ВСЕ РОЗПОЧАЛОСЯ
24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення Росії в

Україну, окупанти підійшли до острова Зміїний і висунули вимогу
до українських військових здатися. «Російський військовий кора!
бель, іди …», – відповіли прикордонники. Аудіозапис цієї розмови
швидко поширили у мережі, а відповідь українських військових ста!
ла крилатою фразою. Зміїний захопили російські окупанти. Части!
на захисників Зміїного загинула, а ті, хто вижив, потрапили в полон
і їх потім обміняли, повідомив пізніше президент Володимир Зе!
ленський.

У захопленні острова брало участь два російські кораблі, один з
яких – флагман Чорноморського флоту рф, ракетний крейсер «Мос!
ква», повідомляли у ВМС України.

Саме його було зображено на марці, присвяченій крилатій фразі,
яку «Укрпошта» ввела в обіг 12 квітня. Її випустили у двох номіналах –
для надсилання за кордон і по Україні накладом 1 млн екземплярів,
повідомляв Укрінформ.

13 квітня стало відомо, що ЗСУ підбили крейсер «Москва» у Чорно!
му морі. 14 квітня міноборони рф визнало, що корабель пішов на дно.

15 квітня пресцентр Укрпошти повідомив, що за марками вишико!
вуються черги, а 18!го – що на eBay вже можна купити конверт із мар!
кою за $1 тис.

20 квітня стало відомо, що марку Укрпошта більше не продавати!
муть.

Журі Pordenone Docs Fest
відзначило головним призом
два фільми, серед них –
стрічка Ivan’s Land/Земля
Івана українського режисера
Андрія Лисецького. Про це
повідомляє пресслужба
Держкіно, за підтримки якого
створено фільм «Земля
Івана».

«Це портрет художника з іншого
часу: його картини відображають
давній та простий всесвіт, прив’яза!
ний до фермерських традицій, при!
роди і магічних ритуалів, які повто!
рюються разом із зміною пори
року», – охарактеризували організа!
тори Pordenone Docs Fest стрічку,
що розповідає про майстра народ!
ної творчості України Івана При!
ходька (родом з Дударкова Борис!
пільського району), одного з ос!

танніх народних художників України.
В Держкіно зазначили, що цьо!

горічний фестиваль також відзна!
чив спеціальною міжнародною пре!
мією Special Images of Courage
2022 українську режисерку Аліну
Горлову. На підтримку України та на
честь режисерки на фестивалі по!
казали дві її стрічки: «Явних проявів
немає» про українську жінку!воїна,

А ТИМ ЧАСОМ…

ПЕС ПАТРОН
МОЖЕ

З’ЯВИТИСЯ
НА ПОШТОВІЙ

МАРЦІ
«Укрпошта» планує випустити по!
штову марку зі знаменитим псом!са!
пером Патроном, який допоміг українсь!
ким піротехнікам у Чернігівській області знешкодити понад 90 вибухо!
небезпечних предметів. Про це в інтерв’ю Forbes розповів керівник
Укрпошти Ігор Смілянський.

«Наступного тижня оголосимо голосування. Хтось хоче марку з пу!
тіним, щоб збулося пророцтво за аналогією з маркою з кораблем», –
розповів він і додав, що під час голосування можуть обрати й інші сим!
воли боротьби з російськими загарбниками.

яка після війни намагається повер!
нутись до нормального життя, та
фільм про нескінченний цикл війни
та миру «Цей дощ ніколи не
скінчиться», створений за підтрим!
ки Держкіно.

До слова, документальну стрічку
Андрія Лисецького «Земля Івана»
вже показали на Ukrainian Film Night
в столиці Ірландії Дубліні.

Щодня о 09.00 –
всеукраїнська хвилина мовчання за усіма загиблими –
за всіма військовими та всіма цивільними, дорослими і
дітьми, внаслідок вторгнення рф в Україну. Вічна пам’ять
кожному, хто загинув за рідну країну!
Всеукраїнська хвилина мовчання була запроваджена
16 березня Указом Президента України Володимира
Зеленського.
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ПЕРЕДПЛАТІТЬ «ТРУДОВУ СЛАВУ» ЗА КОШТИ єПІДТРИМКИ
Вартість з доставкою (без приймання передплати): на місяць – 28 грн; на 3 місяці – 84 грн; на 6 місяців – 168 грн.

ОГЛЯД СОЦМЕРЕЖ

КОМПЕНСУЄМО ЗАВДАНІ ЗБИТКИ
НАДАЄМО 50% ЗНИЖКИ ВАРТОСТІ ВІТАННЯ

ВСІМ ПЕРЕДПЛАТНИКАМ ГАЗЕТИ
Шановні читачі «ТС»! У зв’язку з воєнним станом, що зупинив на деякий час роботу редакцій!

ного колективу, редакція намагається компенсувати завдані збитки і надає 50% знижки вартості
вітання (співчуття) всім передплатникам, хто не отримував газету протягом шести тижнів (це бе!
резневі і квітневі номери). А ще ми готові надати таку ж знижку всім, хто передплатить нас до
кінця року, тобто на друге півріччя.

Водночас редакція не підвищуватиме ціну на наші послуги, як би важко не було, й готові завжди
піти назустріч і працювати на взаємовигідних умовах. Кожна ваша гривня – це внесок у збереження
газети «Трудова слава», незалежної платформи, де кожен, незалежно від особистих переконань,
політичних поглядів чи позиції, відмінної від інших, має право на рівних висловити власну думку.
Бережіть себе!

З вірою у Перемогу колектив «ТС»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму привітанні до Великодня розA
повів, що в історіях війн відомі випадки, коли на великі свята, як Різдво і Пасха, противники припиняли
бойові дії. Рашисти ж не зупинили свій вогонь навіть у це велике свято, та українці, попри все, святкуваA
ли та вітали одне одного — кожен як міг.

З НАМИ БОГ І ЗСУ: ЯК УКРАЇНЦІ ВІТАЛИ
ОДНЕ ОДНОГО З ВЕЛИКОДНЕМ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Mari Kinovych28Aа окрема гірськоAштурмова Закарпатська бригада

Нікіта Тітов

Повідомляємо, що ТОВ «БК «РО!
ШЕН» отримано Висновок з оцінки
впливу на довкілля за №21/01!
20218188421/1 від 14.04.2022, ви!
даний Міністерством захисту дов!
кілля та природних ресурсів Украї!
ни, щодо планованої діяльності з
реєстраційним номером справи №
20218188421.

«КОХАННЯ ПЕРЕВІРЕНЕ ВІЙНОЮ»:
НА КИЇВЩИНІ НАРОДИЛАСЯ ЩЕ ОДНА ГВАРДІЙСЬКА СІМ’Я
Максим та Яна познайомилися за два роки до тієї миті, коли на їх руках
засяяли такі омріяні обручки. Він підписав контракт та проходив службу у
Національній гвардії, а вона навчалася у коледжі, здобуваючи професію
кухаря. Вже на початку цього року вони мали побратись, але війна змінила їх
життєві плани.

«Найбільше я хвилювався за Яну, яка разом з мамою опинилась на тимчасово окупо!
ваній території недалеко від Києва, у селі Катюжанка. З ними не було зв’язку і невідомість
було тяжко переносити, але сподівався, що все буде добре», – розповів Максим.

Це вже потім він дізнався, що дівчина ховалася у власному будинку, майже місяць не
виходила на подвір’я, щоб не потрапити на очі окупантам. Їх оселя вціліла, хоч поряд
було чути вибухи та стрілянину. А Максим у цей час боронив Київ і думав про одне, чим
скоріше побачити кохану.

І ця довгоочікувана мить настала. Сьогодні вони побрались і дали обіцянку подруж!
нього життя.

«Зараз нелегкий час і хтось скаже не до одружень. Але скріпляючи ваші серця по!
дружнім союзом, хочу сказати, що життя переможе зло, а ваше кохання перевірене
війною. Будьте щасливі!», – привітав наречених командир військової частини.

Пресслужба НГУ


