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Діалог з місцевою адміністрацією
триває. Очільник міста Дмит ро
Би ков не за ли шив без належної
ува ги та де таль но го роз’яснення
низ ку за пи тань від містян. Від-
повіді на них чи тай те далі. 

Третій місяць дер жа ва протистоїть оку -
пан там РФ. Війна кро во про лит на й ду -
же важ ка. Маємо значні втра ти: ги нуть
військові, цивільне на се лен ня; за гарб -
ни ки руй ну ють українські міста, інфра-
структурні об’єкти, що за без пе чу ють
життєдіяльність гро мад. Ми по хо ва ли
вже 7 на ших земляків, бійців ЗСУ, які за -
ги ну ли, за хи щаю чи Батьківщину, сво бо -
ду й незалежність українців. Є зниклі без-
вісти, поранені, ті, які пе ре бу ва ють у
полоні. Сьогодні, як ніколи, ми повинні
три ма ти стрій. Ко жен на своєму місці по -
ви нен ро би ти все від ньо го за леж не за -
для пе ре мо ги України.

- Чи продовжується співпраця з
НЕФКО що до по ста вок і мон та жу в
центральній котельні міста твер до -
па лив но го кот ла потужністю 7 МВт і
технічного пе ре ос на щен ня об’єктів
во до по ста чан ня в Горішніх Плав нях?

- Не зва жаю чи на воєнний стан в Україні,
співпраця з Північною екологічною фінан-
совою корпорацією (НЕФКО) сто сов но
впро вад жен ня біопаливного кот ла потуж-
ністю 7 МВт продовжується, що підтвер-
джується тристороннім до ку мен том, під-
писаним мною та пред став ни ка ми НЕФКО,
КВП «Те п ло енер го» м. Горішні Плавні». У
зв’язку із за крит тям відповідних реєстрів
ро бо та з от ри ман ня дозвільних документів
на будівництво уск лад ни ла ся, але не зу -
пи ни ла ся.

Та кож за ра ху нок кре дит них коштів
НЕФКО продовжується реалізація проєкту
з технічного пе ре ос на щен ня об’єктів во -
до по ста чан ня. Наразі підписано кре дит -
ний договір між міською ра дою та НЕФКО.
КП «ВУВКГ» Горішньоплавнівської міської
ра ди Кре мен чуць ко го рай ону Полтавсь-
кої області» (КП «ВУВКГ») при зна че но за -
мов ни ком на ви ко нан ня робіт. Уже роз -
роб ле но ро бо чий проєкт і от ри ма но по -
зи тив ний ек сперт ний вис но вок. У липні
2021 р. бу ло про ве де но тендерні про це -
ду ри на платформі НЕФКО. 12.11.2021 р.
ук ла де но кон тракт між КП «ВУВКГ» та пе -
ре мож цем тен де ру ТОВ «ВКП «КОТЛОГАЗ»
м. Кре мен чук. У травні 2022 р. планується
по став ка елек тро об лад нан ня та шаф
управління елек тро об лад нан ням на склад
підприємства на су му 79,4 тис. євро. У
червні 2022 р. планується по став ка на -
сос но го об лад нан ня та запірної ар ма ту -

ри. Після цьо го од ра зу роз поч нуть ся
будівельно-монтажні ро бо ти. 

За ра ху нок реалізації цьо го проєкту
планується ско ро чен ня енер гос по жи ван -
ня КП «ВУВКГ» на 638,743 тис. кВт/рік;
ско ро чен ня вит рат на експлуатацію сис -
те ми во до по ста чан ня на 287 тис. грн/рік;
змен шен ня викидів СО2 в навколишнє при -
род не се ре до ви ще на 620,5 т/рік. За ре -
зуль та та ми впро вад жен ня проєкту бу де
поліпшено стан нав ко лиш нь о го при род -
но го се ре до ви ща регіону. За галь на вар-
тість проєкту ста но вить 572 тис. євро: 512
тис. євро - кредитні кош ти,  60 тис. євро -
кош ти міського бюд же ту. Кре дит на да но
на 8 років. Ви п ла та відсотків за кре ди том
складає 6 % річних. Безповоротні грантові
кош ти скла дуть 100 тис. ев ро, із яких 93
тис. євро бу дуть спрямовані на по га шен -
ня відсотків за кре ди том. От же, цей висо-
котехнологічний інвестиційний проєкт є
над зви чай но ко рис ним для на шо го міста. 

- Який ре зерв у Горішніх Плавнів
що до прий о му біженців? Яку кількість
ще здат на прий ня ти на ша гро ма да?

- При хис ток для ВПО ми по ча ли на да -
ва ти з пер ших днів війни, не відмовляючи
нікому. Для переселенців бу ли підготов-
лені місця для про жи ван ня в гур то жит ках
освітніх закладів міста, об’єктах комбінату.
Ста ном на 10 травня в місті зареєстровано
7279 осі б із чис ла біженців, із них 2040 ді-
тей. Сьогодні всі наявні місця для про жи -
ван ня в місті зайняті. Чи сель на кількість
ВПО про жи ва ють у місцях, які придатні
пе ре важ но для літнього пе ре бу ван ня. За -
раз ми шукаємо шля хи вирішення пи тан -
ня що до пе ре се лен ня цих лю дей.

- Чи є механізм от ри ман ня до по мо -
ги ти ми ВПО, які знайш ли при хис ток
у се лах нашої ОТГ? 

- 7279 осіб от ри ма ли довідки ВПО, при -
зна че но до по мо гу 4764  особам. У се лах
ТГ зареєстровано 492 ВПО. У Дмитрівці
- 203 переселенця, у Гри го ро-Брига-
дирівці - 43, Келеберді - 82, Ки яш ках - 52,
Кузь мен ках - 6, Мот ри но му - 2, Салівці -
31, Со лонцях - 7, Со ло ши но му - 66. Пе -
ре се лен цям, які осе ли ли ся в се лах тери-
торіальної гро ма ди, до по мо га надається
че рез очільників ста рос тинсь ких округів.
У се лах раз на ти ж день ве дуть ся прий о -

ми ВПО та складається перелік по треб.
Усе необхідне передається че рез Центр
на дан ня гуманітарної до по мо ги, що роз-
міщується в міській бібліотеці. 

- Чи пла ну ють у на шо му місті за лу -
ча ти переселенців до волонтерської
чи якої-не будь іншої суспільно корис-
ної діяльності? 

- Пев на кількість переселенців, які осе -
ли ли ся в на шо му місті, вия ви ли ба жан -
ня зай ма ти ся во лон терсь кою діяль-
ністю, бу ти ко рис ни ми й задіяними,

Шановні читачі! Ви мо же те по ста ви ти свої
за пи тан ня міській адміністрації, звер нув -
шись до редакції «ТЕ». Відповіді на них ми
дру ку ва ти ме мо на сторінках що тиж не ви ка. 
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пра цю ва ти за для пе ре мо ги. Такі лю ди
пра цю ють в Центрі на дан ня гумані-
тарної до по мо ги, гур то жит ках. Для всіх

охо чих знай деть ся ро бо та.
- Чи є інформація що до кількості

переселенців, які ста ли/не ста ли на
облік у військкоматі?

- Сьогодні се ред переселенців ба чи мо
знач ну кількість чоловіків. Відповідно до
норм чин но го за ко но дав ст ва, всіх направ-
ляємо до військкомату для обов’язкової
реєстрації. Але особливої активності в
цьо му питанні не спостерігаємо. За да -
ни ми УСЗН, се ред внутрішньо перемі-
щених осіб 1031 чоловік при зов но го віку
(18-60 років). На облік у міському військко-
маті взя то 157 чоловіків із чис ла ВПО.  

- Чи є взагалі перелік пра вил для
переселенців, які тим ча со во пе ре бу -
ва ють у на шо му місті? 

- Ми раді до по мог ти всім, хто приїхав
до на шо го міста в по шу ках при хи ст ку. Але
будь-яка осо ба, не за леж но від то го, є во -
на гро ма дя ни ном України, іноземцем або
осо бою без гро ма дян ст ва зі ста ту сом чи
ні, по вин на по ва жа ти пра ва інших лю дей.
ВПО є гро ма дя на ми України і зобов’язані
дот ри му ва ти ся тих пра вил і об ме жень,
які встановлені дер жа вою та ор га на ми
місцевого са мо вря ду ван ня. Горішньо-
плавнівською міською ра дою затверджені

Пра ви ла бла го ус т рою міста. Дот ри му ва -
ти ся цих пра вил - обов’язок усіх лю дей,
що про жи ва ють на території міста, і вик -
лю чень із цих пра вил не має.

- Чи пла ну ють цьо го ро ку за хо ди
що до бо роть би з амброзією?

- За зви чай амброзія з’являється в тих
місцях, де бу ло по ру ше не трав’яне по -
крит тя. У місті ми застосовуємо три ме -
то ди бо роть би зі шкідливим бур’яном.
Це косіння руч ним або механізованим
спо со бом; об при ску ван ня гербіцидами
ділянок за ме жа ми міста й біопрепа-
ратом «АлергоСтопАмброзія» ділянок на
території міста; засівання га зон ною тра -
вою. Ро бо ти, спрямовані на бо роть бу з
амброзією, бу дуть продовжені в цьо му
році відповідно до розробленої Про гра -
ми охо ро ни довкілля, раціонального ви -
ко ри стан ня при род них ресурсів та за -
без пе чен ня екологічної без пе ки на тери-
торії Горішньоплавнівської ТГ.

За пи са ла Оль га ТАРАНТІНА

Но вий спор тив ний май дан чик з’я-
вився в Пар ку куль ту ри й відпо-
чинку. Юні горішньоплавняни вже
встиг ли ви про бу ва ти ко жен із
тренажерів.

З на стан ням та ко го довгоочікуваного
те п ла в Пар ку куль ту ри й відпочинку яб -
лу ку ніде впа сти - скрізь гу ля ють ма ми з
ма лю ка ми у візочках, літні лю ди не ква -
п ли во щось об го во рю ють на лав ках,
ліниво мру жа чись від променів сон ця;
повітря спов не не не ли ше пахощів вес -
ня но го квіту, а й дзвінких голосів ро же -
во що ких дітей, що на кож но му з тутешніх
майданчиків ма ють ку пу на галь них справ
- побігати, по стри ба ти, по кри ча ти, по -
ла зи ти на турніках, щоб спов на на со ло -
ди ти ся про гу лян кою на свіжому повітрі. 

Дня ми в пар ку по руч із май дан чи ком

для за нять спор том з’явився май дан чик
із ву лич ни ми спор тив ни ми тре на же ра -
ми. Пер ший за ступ ник міського го ло ви
Олек сандр Чу при на, який осо би сто про-
інспектував, чи користується популяр-
ністю об но ва, розповів, що ці малі архі-
тектурні фор ми (МАФ) до не дав на розмі-
щувалися в різних рай онах на шо го міста:

- Сво го ча су ці тре на же ри вийш ли з
ла ду, тож ми їх де мон ту ва ли, а праців-
ники КП «Міськсвітло» відремонтували.
Вирішили вста но ви ти їх у пар ку - улюб -
ле но му місці відпочинку тутешніх дітей
та підлітків. 

Но вий яс к ра во-жов тий май дан чик
справді доволі по пу ляр ний, особ ли во се -
ред дітей дошкільного віку. Що прав да,
більшість діток та їхніх мам не зна ють, як
пра виль но ко ри сту ва ти ся тре на же ра ми,
- на ба га то веселіше й цікавіше ви ко ри -

сто ву ва ти МАФ у якості гой да лок. Пред -
став ни ки міської вла ди на го ло шу ють: не
страш но, як що зна ряд дя ми ко ри сту ва -
ти муть ся не за при зна чен ням, аби діти
більше ча су про во ди ли на свіжому повітрі
та яко мо га активніше. На га даю, що май -
дан чик із яс к ра ви ми турніками по ряд на
од но му зі снарядів містить QR-код, за
яким мож на от ри ма ти по яс нен ня від
відомих зірок шоу-бізнесу, що і як кра ще
ви ко ри сто ву ва ти, щоб зав жди бу ти в
гарній спортивній формі. 

По ки в країні триває війна, а місцева вла -
да об ме же на у використанні міського бю-
д же ту, комунальні підприємства влас ни -
ми си ла ми про дов жу ють ут ри му ва ти лад
на території нашої гро ма ди. Олек сандр
Чу при на зізнався, що планів сто сов но спо -
руд жен ня но вих об’єктів насправді теж ба -
га то, од нак нині слід вирішувати першо-
чергові пи тан ня, що сто су ють ся життє-
діяльності міста - за без пе чен ня жителів
ко му наль ни ми по слу га ми зок ре ма.

На тал ка ВЕРЕМЧУК

Для 
спор ту і ру ху



Н
а чер го во му засіданні ви ко нав -
чо го комітету присутні об го во -
ри ли важливі пи тан ня, вирішити
які не про сто в умо вах воєнного
ста ну. 

Го лов не - вра ху ва ти мінуси
Уп ро довж опа лю валь но го се зо ну 2021-

2022 рр.., який тривав 149 діб, ЖКП міста
спра цю ва ли задовільно.

- Осінньо-зи мо вий період ви дав ся до-
волі те п лим - май же на 2 °С тепліше, ніж
попередній, - на го ло сив ди рек то р ДЖКГ
Пет ро Ва си люк. - Це при зве ло до змен -
шен ня ви роб ниц тва теплової енергії.
Кількість скарг із при во ду опа лен ня змен -
ши ла ся, безліч пи тань вирішувалися в те -
ле фон но му режимі та під час безпосе-
редніх контактів зі спо жи ва ча ми.

Уп ро довж звітного періоду ви роб ле но
на 14 % мен ше теплової енергії, як порів-
няти з попереднім опа лю валь ним се зо -
ном, на се лен ням спо жи то ії на 9 % мен -
ше. Змен шен ня спо жи ван ня теплоносія
в бюджетній сфері відбулося зав дя ки
впро вад жен ню енергозберігаючих заходів
- об лаш ту ван ню дво кон тур них теплообмі-
нювачів на вво дах до об’єктів. 

Об го во ри ли й важливість вста нов лен -
ня в жит ло вих бу дин ках індивідуальних те -
п ло вих пунктів (ІТП), які доз во ля ють ре гу -
лю ва ти по да чу теплоносія в залежності від
тем пе ра ту ри ат мо сфер но го повітря. Місь-
ка про гра ма співфінансування з об лаш ту -
ван ня ІТП продовжує функціонувати, про -
те на се лен ня міста не над то поспішає нею
ско ри ста ти ся - уп ро довж 2021 р. до про -
гра ми до лу чи ли ся мешканці ли ше п’яти
багатоповерхівок (за га лом у жит ло вих бу -
дин ках міста вста нов ле но 20 ІТП). Влас -
ни ки жит ла в рам ках про гра ми спла чу ють
усь о го 30 % від вартості ІТП, реш та покри-
вається з міського бюд же ту. 

Очільник ДЖКГ підсумував ро бо ту кож -
но го з КП міста. Так, КП «Спе цЕ ко» зай -
ма ло ся роз чи щен ням та ут ри ман ням про-
їжджої час ти ни ву лиць міста; два сніго-
пади й 12 днів ожеледиці - не про бле ма
для наявної на підприємстві спецтехніки.
КП «Те п ло енер го» стабільно по да ва ло
теплоносій на місто, не бу ло й пи тань до
якості во ди, по да чу якої за без пе чу ва ло
ВУВКГ. Вчас но ліквідовували аварійні
ситуації та вирішували пи тан ня КЖЕ Пи.
Підприємство «Рембудсервіс» задовіль-
но об слу го ву ва ло бюд жет ну сфе ру міста. 

- Во се ни бу ло чи ма ло пи тань, що сто -
су ва ли ся за пус ку опа лю валь них сис тем,
- при га дав міський го ло ва Дмит ро Би -
ков. - Фахівці ДЖКГ та КЖРЕ Пу № 1 фор -
маль но підійшли до їх вирішення, ад же
в дея ких жит ло вих бу дин ках сис те ми
опа лен ня бу ли взагалі пусті, в яки хось
не на леж ним чи ном бу ло про ве де но гід-
равлічні ви про бу ван ня, як наслідок - ста -
ла ся низ ка аварійних ситуацій. Споді-
ваюся, що та ке цьогоріч не по вто рить -

ся. Вва жаю, що працівники ДЖКГ більше
ча су ма ють про во ди ти не в кабінетах, а
без по се ред ньо в жит ло вих бу дин ках,
підвалах. Не полінуюсь - і сам виїздитиму
до та ких будинків, щоб перевірити, як
відбувається підготовка жит ло во го фон -
ду до опа лю валь но го се зо ну. Звісно, є і
позитивні мо мен ти в роботі КП, але не
потрібно за бу ва ти про недоліки з ме тою
їхнього не до пу щен ня надалі. 

Невирішеними за ли ша ють ся певні пи -
тан ня. Сис те ми опа лен ня, облаштовані
ще за ра дянсь ких часів, здебільшого
розбалансовані че рез ре мон ти та вста -
нов лен ня у квар ти рах жит ло вих будинків
знач но більшої кількості секцій у радіа-
торах, ніж це пе ре дба ча ло ся.

Че рез відсутність капітальних видатків
з бо ку дер жа ви пла ну ван ня капремонтів
жит ло во го фон ду та об’єктів бла го ус т рою
не на часі. Не йдеть ся по ки що й про капре -
монт покрівель тих будинків КЖРЕ Пу № 1,
де цієї вес ни че рез не го ду во на про сто
злетіла в повітря від силь них поривів
вітру; про ре монт міжпанельних швів та
капре монт елек трич них ме реж. Пиль на
ува га приділяється ут ри ман ню об’єктів
бла го ус т рою за ра ху нок тарифів та кош-
тів, які на це виділяються. Що стосується
жит ло во го фон ду, вже розроблені рег-
ламентні ро бо ти з ревізії засувної ар ма -
ту ри й про ми ван ня внутрішньобудин-
кових сис тем опа лен ня, які відбуваються
що ро ку. Це дає змо гу поліпшувати ре -
жим те п ло по ста чан ня й розподілу теп-
лоносія всередині бу дин ку. По то му про -
во дять ся гідравлічні ви про бу ван ня сис -
тем. Нині працівники КП «Те п ло енер го»
про кла да ють тру бо про во ди га ря чо го
во до по ста чан ня й опа лен ня до кількох
жит ло вих будинків на вул. Молодіжній,
Конституції та просп. Героїв Дніпра. На
контролі у працівників «Те п ло енер го»
залишається пи тан ня заготівлі па ли ва
для котельні пер шо го водопідйому. Пла -

ну ють ся поточні ре мон ти покрівель та
капітальні ре мон ти сміттєкамер. Споді-
вається Пет ро Ва си люк і на вирішення
пи тан ня модернізації котельні у про вулку
Енер-гетиків, 31 із пе ре хо дом на твер де
па ли во, що має відбуватися в рам ках
співпраці з компанією НЕФКО. Заготівля
по сип ко во го матеріалу - на контролі у
працівників КП «Спе цЕ ко», та кож до на -
стан ня осінньо-зи мо во го періоду тут під-
готують навісне об лад нан ня.

Спра цю ва ли не по га но

Бюд жет по до хо дах за І квар тал 2022 р.
ви ко на но в сумі 329,7 млн грн, пе ре ви -
ко нан ня май же на 42 %. Без ура ху ван -
ня трансфертів ви ко нан ня пла ну ста но -
вить 147 %. 

Ос нов ни ми дже ре ла ми по дат ко вих
над ход жень є по да ток на до хо ди фізичних
осіб, пи то ма ва га яко го складає 53,2 %
від доходів за галь но го фон ду, по да ток на
при бу ток підприємств, рент на пла та за
ко ри сту ван ня при род ним ре сур са ми,
внутрішні по дат ки на то ва ри та по слу ги,
місцеві по дат ки й збо ри. Від по дат ку на
до хо ди фізичних осіб до бюд же ту надій-
шло 127 млн грн, план пе ре ви ко на но на
7 %. Як порівняти з відповідним періодом
ми ну ло го ро ку, ви ко нан ня цієї статті збіль-
шилося май же на 20 млн грн. Найбіль-
шими плат ни ка ми податків є ПрАТ «ПГЗК»
та ТОВ «ЄГЗК», НВП «Фероліт».

Бюд жет за ви дат ка ми ви ко на но в сумі
187,3 млн грн або на 74 % від пла но вих
показників. Ос нов ни ми стат тя ми видатків
є заробітна пла та, при дбан ня продуктів
хар чу ван ня, оп ла та ко му наль них по слуг
та енергоносіїв, дослідження й роз роб -
ка ок ре мих заходів для реалізації дер -
жав них і регіональних про грам, субсидії
та поточні транс фер ти підприємствам,
ус та но вам, організаціям, поточні транс -
фер ти ор га нам дер жав но го управління.
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Фінансування го лов них розпоряд-
ників коштів про во ди ло ся відповідно
до помісячного роз пи су бюд же ту з ура -

ху ван ням зареєстрованих фінансових
зобов’язань розпорядників коштів в ор -
га нах дер жав но го ка зна чей ст ва. Пер шо -
чер го во про во ди ло ся фінансування вит -
рат на заробітну пла ту працівників бю-
д жет них ус та нов, при дбан ня медика-
ментів, оп ла ту ко му наль них по слуг. 

- Очікували, що бу де гірше, - зізнався
Дмит ро Би ков. - Га даю, I квар тал 2022 р.
прой шов доволі не по га но. Свідомо на да -
ли низ ку пільг підприємцям, щоб збе рег -
ти робочі місця. Вда ло ся навіть под ба ти
й про не ве лич кий ре зерв, що доз во лить
нам бу ти на пла ву в гірші місяці, щоб за -
без пе чи ти передусім захищені статті, а
як за ли шать ся кош ти, то й под ба ти про
роз ви ток, як що «роз мо ро зять» ро бо ту
дер жав но го ка зна чей ст ва - у зв’язку із
вве ден ням воєнного ста ну капітальні ви -
дат ки не здійснюються. Не за вер ше ни ми
є ремонтні ро бо ти в хірургічному відді-
ленні міської ЛІЛ І рівня, що зараз ви зна -
че на як воєнний госпіталь. Не до от ри ман -
ня в пов но му обсязі державної субвенції
на га лузь освіти змушує за мис ли ти ся про
зни жен ня рівня заробітної пла ти осві-
тянам у пев них ви пад ках.

На до оп ра цю ван ня

Звіт про ре зуль та ти фінансово-госпо-
дарської діяльності КП «Спе цЕ ко» бу де
за слу ха но ще раз - на на ступ но му засі-
данні ви ко нкому. Ди рек тор підприємства
Олексій Ка ра цю ба має до оп ра цю ва ти йо -
го, ад же що ро ку ви дат ки на підприємство
з міського бюд же ту збільшуються, але
йо го сьо го ден ну економічну ситуацію на -
вряд чи мож на на зва ти спри ят ли вою. Хо -
ча є й певні до сяг нен ня за ми ну лий рік -
успішне про ве ден ня ям ко во го ре мон ту,

об лаш ту ван ня ву лиць міста бор дюр ним
ка ме нем, озе ле нен ня.

«Вічність» при бут ко ва

Про це свідчить звіт про ре зуль та ти
фінансово-господарської діяльності під-
приємства. Ди рек тор КП «Спеціалізоване
підприємство ри ту аль них та по хо рон них
по слуг «Вічність» Валерій Івлєв розповів,
що 2021 р. бу ло по хо ва но 887 осіб, чет -
ве ро з яких ма ють особливі за слу ги пе -
ред Батьківщиною - учас ни ки бой о вих
дій та інваліди війни, військовослужбовці,
які за ги ну ли під час ви ко нан ня служ бо -
вих обов’язків. Три ва ли ро бо ти з ут ри -
ман ня кла до вищ  - санітарне очи щен ня,
вивіз сміття, покіс тра ви, ро бо ти з по -
точ но го ре мон ту ого рож тощо. 

Відповідно до стратегічних напрямів
діяльності підприємства, здійснено нас-
тупні за хо ди: при дба но трак тор «Бе ла -
русь» та навіс для ньо го, лег ко вий авто-
мобіль Renault, про ве де на інвентаризація

місць по хо вань двох ста рос тинсь ких окру-
гів. Пропозиції що до вирішення про блем -
них пи тань наступні: реконструкція місь-
кого кла до ви ща, при дбан ня спо ру ди для
ефек тив но го функціонування приміщення
сто лу за мов лень, ре монт фа са ду й ого-
рожі адмінбудівлі на вул. Космонавтів, 2. 

Об го во ри ли й пи тан ня нестачі паль но -
го, з яким уже стик ну ли ся містяни. Це
впли ну ло й на змен шен ня періодичних
покосів тра ви на території бюд жет них
організацій, в то му числі й кла до вищ. 

Потребує вирішення й пи тан ня не дос -
тат нь о го об ся гу території під по хо ван ня
- в се ред нь о му що ро ку для цих цілей від-
водиться май же гек тар землі. Ще май -
же два гек та ри є в наявності, їх має вис -
та чи ти на наступні два ро ки. Міський го -
ло ва вважає цікавою ідею об лаш ту ван ня
крематорію, про те державної про гра ми
для йо го ство рен ня немає, як і підпри-
ємців, го то вих утілити цю ідею. 

На тал ка ВЕРЕМЧУК
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Си дя чи на лавці ко ло фон та ну в Пар ку
куль ту ри й відпочинку, до б ре вид но, як
раз по раз у повітря здіймаються дітлахи,
що ка та ють ся тут на ро ли ках, скей тах чи
ве ло си пе дах, - це во ни так роз га ня ють -
ся, щоб на повній швидкості заїхати на
пе реш ко ду, роб ля чи цікаві трю ки, а по -
то му ще швид ше з’їжджають униз. Чу до -
ве місце для ек ст ри му, особ ли во як за -
пас ти ся шо ло мом, наколінниками й нало-
кітниками! 

Працівники КП «Міськсвітло» відновили
по крит тя май дан чи ка, щоб усі встанов-
лені тут конструкції, які ви ко ри сто ву ють -
ся в якості пе реш код, мог ли бу ти задіяні
під час роз ваг.

- Спостерігаємо, що після ре мон ту мо -
лодь і діти частіше ко ри сту ють ся скейт-
пар ком. Ремонтуємо всі май дан чи ки в Пар -
ку куль ту ри й відпочинку, як тільки во ни 
цьо го по тре бу ють. Конструкції, які є лю би -
тель сь ки ми, а не професійними, пош ко-
д жу ють не стільки природні яви ща, скільки
самі користувачі. Деякі діти, на прик лад,
ма ють ма су до 100 кг, а це теж на ван та -
жен ня на конструкції, які не вит ри му ють і
ра но чи пізно по чи на ють ло па ти ся, - на го -
ло сив ди рек тор КП «Міськсвітло» Ва силь
Ми хай лик. 

На га даю, що вхід до скейт-пар ку без -
кош тов ний, обидві йо го хвіртки відкриті
весь час.  

Онов ле ний після ре мон ту, ви ко на но го си ла ми працівників КП «Міськсвітло»,
скейт-парк продовжує функціонувати. Й діти, й мо лодь за люб ки про -
во дять тут вільний час. 

Місце для ек ст ри му 



По чи наю чи з 4 трав ня, з ран нь о го ран -
ку на каш та но вих але ях Горішніх Плавнів
пра цю ють фахівці з озе ле нен ня.

- У місті стар ту ва ла чер го ва пла но ва
об роб ка каштанів від шкідників, яку ми
роз по ча ли впро вад жу ва ти у 2015 році, -
пояснює май стер дільниці озе ле нен ня
КП «Спе цЕ ко» Ок са на Нанівська. - На
про ве ден ня цих робіть відведено де сять
діб, і сподіваємося, що цьо го ча су вис -
та чить, щоб об ро би ти близь ко 1500 де -
рев, що рос туть на вул. Доб ро воль сь ко -
го, Ми ру, Молодіжній, біля Па ла цу куль -
ту ри і творчості та в пар ку «Ювілейний»
на вул. Конституції. Усе за ле жа ти ме від
по год них умов та кількості задіяних пра-
цівників. Раніше такі ро бо ти про во ди ли
3-4 працівники, але за раз, че рез ве ли ку
зайнятість пер со на лу та технічного ос -
на щен ня, об при ску ван ням зай ма ють ся
дві лю ди ни. 

Спеціалісти ви ко ри сто ву ють біопре-
парати «Актофіт» та «Каш тан-Ек ст ра»,
що ду же до б ре се бе по ка за ли у знищенні
каштанової молі. Обид ва роз чи ни, за
тверд жен ням спеціалістів, є без печ ни -
ми для лю дей та інших ко мах, зок ре ма
бджіл, що ду же важ ли во, бо озеленювачі
зав жди на це звер та ють ува гу при виборі
інсектицидів. 

- Ми працюємо вик люч но з біологіч-
ними пре па ра та ми. Що до їхньої ефек-
тивності, то містяни вже мо жуть її оцінити
на власні очі. Раніше наслідки за ра жен -
ня де рев ви яв ля ли ся ближ че до осені -
хво ре лис тя каштанів не жовтіло яс к ра -
вим коль о ром, а ста ва ло на че по би тим
іржею. Те пер же маємо до сить не по га -
ний ре зуль тат, який вар то підтримувати
- де ре ва зміцніли, ма ють стійкіший іму-

нітет, кра ще роз ви ва ють ся та мен ше під-
даються ура жен ню та ки ми шкідниками,
як каш та но ва міль. До рос ла осо би на цьо -
го шкідника са ма не шко дить лис тям, як
деякі інші ко ма хи, а ось її ли чин ки, які міль
відкладає в се ре ди ну лис тя, харчуються
са ме йо го со ком та м’якоттю. Такі ко ма -
хи-шкідники ма ють щільний хітиновий по -
крив, то му впли ну ти на них мож на тільки
че рез ро то вий апа рат. Тож знеш ко ди ти їх
мож на са ме на тій стадії, ко ли ли чин ка
починає вис мок ту ва ти сік із лис тя. Для
цьо го ми і обприскуємо рос ли ни. 

Оскільки вже про тя гом кількох років
бу ла змо га пересвідчитися в ефектив-
ності такої ро бо ти і са ме ці пре па ра ти
се бе чу до во за ре ко мен ду ва ли, то озе-
ленювачі по ча ли ни ми об роб ля ти й інші
міські рос ли ни: тро ян ди та сам ши ти. 

Як акцентує Ок са на Нанівська, об роб -
ка про во дить ся біологічним пре па ра том,
який нешкідливий для лю ди ни. До то го
ж, щоб не хви лю ва ти містян, об при ску -
ван ня в жи ло му секторі про во дить ся яко -
мо га раніше - із 6 до 8 го ди ни ран ку, ко -
ли на ву ли цях не ба га то пе ре хо жих. На
ділянках, віддалених від жит ло вих будин-
ків, фахівці мо жуть пра цю ва ти й де що
пізніше, ад же тре ба встиг ну ти за відве-
дений час об ро би ти до сить ве ли ку кіль-
кість рос лин. 

Зверніть ува гу - апа рат для об при ску -
ван ня працює до сить гуч но, тож закли-
каємо містян не хви лю ва ти ся че рез спе-
цифічний шум. За пла ном, за кілька днів
ро бо та з об при ску ван ня має бу ти за -
вер ше на. 

Софія ПАЛЯНИЦЯ
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На ко ристь 
каш та нам
та місту

Сьо мий рік поспіль у на шо му місті по си ле но пра цю ють над за хис том зе -
ле но го фон ду Горішніх Плавнів. Чо ти ри-п’ять разів на рік рос ли ни об -
при ску ють біопрепаратами, що зни щу ють шкідників. Дня ми роз по ча то
чер го вий етап такої ро бо ти.

Конкурсний комітет 
виконавчого комітету
Горішньоплавнівської 

міської ради 
Кременчуцького району 

Полтавської області 
проводить конкурс 

з визначення перевізників 
на сезонних міських 

автобусних маршрутах 
до садових товариств:

№ 27 «Технікум» - 
«Сади «Шведівка»

через «Молодіжну моду»,
довжина в обох напрямках - 24 км,

17-25 пасажирів, два дні на тиждень,
два оборотних рейси, в режимі
маршрутного таксі, сезонний.

№ 155 «Південний» - 
«Сади «Урожай», 

довжина в обох напрямках - 14,8 км,
65-95 пасажирів І-го класу, щоденно,

три оборотних рейси, в режимі
маршрутного таксі, сезонний.

Конкурсні умови: мінімальна кіль-
кість автобусів на маршруті - одна оди-
ниця. Обов’язкова наявність резерву
автобусів. Сертифіковані автобуси. Вік
автобуса не повинен перевищувати
30 (тридцяти) років. Стандарт не нижче
Євро-2. Автобуси пристосовані для
перевезення осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями. Обов’язкова на-
явність системи GPS-моніторингу. На-
дання організатору доступу до системи
GPS-моніторингу. Наявність особистої
або орендованої виробничої бази.
Здійснення контролю транспортних
засобів та медичного огляду водіїв
перед виїздом на маршрут; охорона
транспортних засобів; наявність сер-
тифіката відповідності транспортних
засобів.

Для отримання інформації про об’-
єкти й умов конкурсу, бланків та по-
дання документів для участі в конкурсі
просимо звертатися з письмовою за-
явою та анкетою до департаменту ЖКГ
Горішньоплавнівської міської ради Кре-
менчуцького району Полтавської об-
ласті щоденно з 08.00 до 17.00
(перерва з 12.00 до 13.00), крім
вихідних і святкових днів, за адресою: 

вул. Миру, 24, каб. 106, 
тел. (05348) 44468.

Кінцевий строк прийняття документів
для участі в конкурсі - 27.05.2022 р.
включно. Засідання конкурсного комі-
тету відбудеться 14.06.2022 р. о
10.00 за адресою: вул. Миру, 24,
кімната 100-2. 

Розмір плати за участь у конкурсі ста-
новить 10 (десять) неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян на дату
подання заяви про участь у конкурсі.
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КАР ТИН КИ З МЕНТАЛІТЕТУ

Вільні ру ки
Ко лись відчула осо би сто, що зна чить

бу ти безробітною. Навіть не чіпатиму пи -
тан ня матеріального за без пе чен ня (чи-
то - йо го суттєвого ско ро чен ня). Місяць
удо ма - це вже бу ло не стерп но мо раль -
но. При ду му ва ли ся якісь за нят тя, про во -
ди ли ся генеральні при би ран ня, пе ре ши -
ва ли ся речі для маленької ди ти ни… Зай -
ма ла час, як тільки мог ла. Але! Відчуття
незайнятості, непотрібності і відсутності
самореалізації тис ну ло все сильніше.

Нині за мис люю ся над тим, що ж ма ють
відчувати ті, хто зму ше ний був по ли ши ти
свої домівки й перебуває за раз в на шо му
місті без ро бо ти. Їм дійсно мож на ли ше
поспівчувати. Тим, хто дійсно шукає собі
ро бо ту, але не мо же пра цев лаш ту ва ти ся.

У ба гать ох, ко го місто за без пе чи ло
принаймні жит лом, є вільний час. Пер -
ший період, щоб огов та ти ся й відпочити,
ми нув. Зда ва ло ся б, шу ка ти муть можли-
вість зай ня ти ру ки і пе ре клю чи ти мізки. 

«Ду же потрібні лю ди для плетіння мас -
ку валь них сіток у Палаці куль ту ри. Чекаємо
всіх не бай ду жих щод ня з 9.00». Та ке звер -
нен ня періодично вик ла да ють організа-
тори на шо го «за го ну павучків». Чо му б не
ста ти ко рис ним, замість відсиджуватися?..

Ті, що ре вуть на до ро гах

Ми ну лий ти ж день відзначився декіль-
кома три ва ли ми вечірніми повітряними
три во га ми для більшості об лас тей Украї-
ни. Горішньоплавняни та кож у напруже-
ності слідкували за но ви на ми в цей час:
приліт у Дніпрі, ви бу хи в Харкові, Рівному,
Ковелі, Чер ка сах, Бро варсь ко му районі,
Миколаєві…

Ба га то хто при цьо му залишається
вдо ма, про те дослухається до кож но го
гуч но го зву ку за вікном. А там - вес на і
непогані до ро ги. А ще - любителі по га -
ня ти на мо то цик лах, рев та гуркіт від яких
мимохіть прискорює сер це бит тя, вик ли -
каю чи хви лю ван ня та ост рах. Звук кри-
латої ра ке ти, що пролітає над містом, ми
вже знаємо. А от те, що гучніше, - рап -
том ле тить са ме сю ди?..

Не що дав но з’явилася інформація, що
на Полтавщині пла ну ють тим ча со во за -
бо ро ни ти рух спор тив но го ав то- і мо то -
транс пор ту. Пат руль на поліція області
розробляє ал го ритм дії що до цьо го. «Бу -
де мо ви но си ти це пи тан ня на Ра ду обо -
ро ни області, бу де мо колегіально прий -
ма ти рішення. Я ду маю, що мо же мо об -
ме жи ти ви ко ри стан ня цих транс порт них
засобів», - повідомив на чаль ник Полтав-
ської ОВА Дмит ро Лунін. На йо го пе ре -
ко нан ня, ба гать ох лю дей, особ ли во ви -
му ше них переселенців, які приїхали з
га ря чих то чок, голосні зву ки мо жуть
травму ва ти.

Довіряй і не перевіряй?
Про лу нав двер ний дзвінок. Пішла від-

чиняти. На порозі - не знай о ма жіночка.
- Вам ко го?
- Я з міськгазу - перевірити по каз ни -

ки лічильника.
Ду маю, впер ше її ба чу. Ча си неспо-

кійні. Шахраї активізувалися.
- А посвідчення у Вас є?
- Так, зви чай но. За раз тільки дістану.
Діставала не швид ко. Посвідчення яв -

но не ма ло ся під ру кою. Але во но бу ло -
все га разд.

- Що ж Ви йо го так да ле ко тримаєте?
По кла ли б, мо же, в ки ше ню - так бу ло б
зручніше діставати?

- Узагалі-то за два тижні Ви пер ша, хто
спи тав ме не про посвідчення…

І що тут ска жеш? Наші лю ди не зміню-
ються. За те я чітко уя ви ла кар ти ну, ко ли
потім, після то го, як до ко гось та ко го
довірливого про ник ли в квар ти ру, ви ду -
ри ли гроші або що, такі мешканці пом -
чать пи са ти зая ви в поліцію: мов ляв, ку -
ди ви, правоохоронці, ди ви те ся, тут он
шахраїв роз ве ло ся!..

Ксенія КОВАЛЬЧУК

~  Ста ном на 5 трав ня 2022 ро ку за час великої війни па са жирсь -
ки ми поїздами Укрзалізниці бу ло ева куй о ва но 102 500 тва рин.
Найбільш час ти ми па са жи ра ми евакуаційних рейсів про дов жу ють
бу ти со ба ки та ко ти. Зок ре ма, залізничникам до б ре відомий ви па -
док евакуації маріупольської ро ди ни з 5 дітьми та 9 со ба ка ми на
по чат ку бе рез ня. 

~  Се ред пе ре ве зе них у ва го нах тва рин відзначаємо домашніх
ли сиць та сви нок, ігуан, удавів, єнотів, ла сиць (во ни ж лас ки), тхорів
та нірок, ка че нят, равликів, че ре па шок та акваріумних ри бок на
будь-який смак.

Тро хи про Укрзалізницю



АР ТЕМ. АВСТРІЯ
- Ми з ма мою виїхали до Австрії, меш-

каємо за раз у Гратвайні, шо не да ле ко від
міста Грац. У Горішніх Плав нях нав чав ся в
7 класі ЗОШ № 1. Сис те ма освіти де що
відрізняється від української й поділяється
на мо лод шу, де нав ча ють ся діти 6-10 років,
се ред ню шко лу - для дітей 10-14 років і
стар шу - для учнів 14-18 років. І за раз я
нав чаю ся у 3 класі середньої шко ли, на
кшталт української - це 7 клас. У кла сах 20-
25 дітей, нав чан ня про хо дить вик люч но
німецькою мо вою, я вчусь за до по мо гою
гугл-пе ре кла да ча. Уро ки роз по чи на ють -
ся о 7.30 і закінчуються о 13.30, тривалість
кож но го - 50 хви лин, пе ре рви по 5 хви лин
і дві великі - по 15 хви лин. Узагалі в школі
українців не ба га то, у класі я один. Предме-

тів знач но мен ше, ніж в українській школі.
Це ма те ма ти ка, фізика, англійська та ні-
мецька мо ви, ма лю ван ня, пра ця, релігія,
фізкультура, біологія та інформатика. У
своїй школі я за зви чай брав участь в олім-
піадах із фізики, хімії, інформатики і от ри -
му вав значні ре зуль та ти. В Австрії спілку-
вався з учи те ля ми, і во ни оцінили мій
рівень знань як знач но ви щий, ніж у моїх
австрійських однолітків. Шкільна про гра -
ма не склад на. Те, що в Україні ми вив ча -
ли у 5-6 класі, тут вив ча ють у 7-му. Од но -
клас ни ки прий ня ли ме не до б ре, але мов -
ний бар’єр, звісно, присутній, спілкуюся
за до по мо гою гугл-пе ре кла да ча. При-
гощаємо один од но го со ло до ща ми.

У Горішніх Плав нях я зай мав ся греб -
лею, і взагалі там був ве ли кий вибір спор -
тив них секцій, а у  Гратвайні, на жаль, для
хлопчиків - тільки фут бол.

У місті роз по ча ли ся безкоштовні кур си
з німецької мо ви для українців, до пер -
шо го за нят тя до лу чи ли ся близь ко 20 осіб.
Нам до по ма га ють во лон те ри і місцеві
мешканці, при во зять одяг та канц то ва ри.
За зви чай ма ма їх пригощає блю да ми
української кухні, а ще ми вчи мо їх роз -
мов ля ти на шою мо вою. Во ни ма ють успіх.  

Ми обов’язково бу де мо по вер та ти ся
до до му. І хо ча за нят тя он лайн у рідній
школі я про пус каю, але на ма гаю ся ви -
ко ну ва ти всі домашні зав дан ня, тес ти та
контрольні ро бо ти. Це доволі склад но і
займає ба га то ча су, але ми все од но по -
вер не мо ся до до му, і нав ча ти ся я бу ду у
своїй країні, у своїй школі, зі своїми вчи -
те ля ми та од но клас ни ка ми, ад же немає
країни, кращої за Україну, і міста, кра що -
го за Горішні Плавні. 

ДМИТ РО. ПОЛЬ ЩА
- За раз ми жи ве мо в Польщі, м. За -

бжеж. У Горішніх Плав нях я нав чав ся в 
1-му класі ЗОШ № 6. Я і за раз про дов -
жую дистанційно ви ко ну ва ти зав дан ня з
української мо ви, але й по чав нав ча ти -
ся у 1-му класі польської шко ли. За зви -
чай у нас 4-5 уроків. Це інформатика, ма -
те ма ти ка, пись мо, чи тан ня та релігія.
Нав чан ня ве деть ся поль сь кою, у класі 
15 учнів, і я єдиний українець. 

- Адаптація до но вих умов пройш ла
спокійно та з цікавістю, - розповідає Ан -
на, ма ти Діми. - Та й учителі ка жуть, що
син до б ре розуміє те, що від ньо го ви -
ма га ють. А взагалі країна ду же релігійна,
і дітей за лу ча ють до вив чен ня історії
релігії зма леч ку. Нас зустріли ду же дру -
же люб но. І дорослі, і діти на ма га ють ся
до по мог ти, зустрічають біля две рей, до -
по ма га ють скла да ти речі, при го ща ють
сма ко ли ка ми. А ще ду же цікаво спосте-
рігати за сто сун ка ми між учи те ля ми та
дітьми. Тут кож на ди ти на мо же да ти п’ять
і вчи те лю, й ди рек то ру, мо же обійняти
та по жар ту ва ти. І це не є див ним, во ни
так звик ли, це своєрідна сво бо да спіл-
кування без об ме жень. Но ва шко ла
подобається, але ми все од но не вдо -
ма, не в нашій рідній Україні.
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Нав чан ня 
без кордонів

Т
е, що пересічні українці не бу ли готові до війни, зрозуміло. До цьо го не
мож на бу ти го то вим від сло ва «зовсім». Ба га то хто був ви му ше ний
поїхати за кор дон і роз по ча ти інше жит тя, й се ред них ба га то дітей та
підлітків. Во ни су му ють за домівкою, рідними та дру зя ми, а ще щод ня
при хо дять до но вих шкіл і вчать ся розуміти вчителів та однокласників
мо ва ми, які раніше не вив ча ли. Са ме такі діти та їхні бать ки поділилися
своїми вра жен ня ми з «ТЕ».



ІВАН. ФІНЛЯНДІЯ
- Удо ма Ва ня нав чав ся у 2 класі, - роз-

повідає йо го ма ти Світлана. - За раз ми
у Фінляндії, м. Ювя скю ля, і діти-українці
будь-яко го віку (і старші, і молодші за
Івана) спер шу нав ча ють ся в адаптацій-
ному класі. Сьогодні в ньо му 9 учнів, з
ни ми пра цю ють учи тель ка та її поміч-
ниця. Нав чан ня в та ко му класі триває рік.
Про тя гом цьо го ча су дітей до лу ча ють до
зви чай них уроків. По чи наю чи з ма лю -
ван ня, му зи ки, фізкультури, тоб то тих
предметів, де не потрібно до б ре зна ти
фінську. Нав чан ня ве деть ся фінською,
але на уро ках при сут ня помічниця, яка
знає російську. Наразі шу ка ють та ку, що

знає і фінську, й українську, але це склад -
но. Груп про дов же но го дня немає. Ди -
ти на у школі з 9.00 до 14.15. У се ре ду в
них щось на кшталт до дат ко во го уро ку,
де во ни ви ко ну ють домашні зав дан ня, а
по п’ятницях ско ро че ний день - до 13.15.
Вва жа ють, що за рік нав чан ня в адапта-
ційному класі ди ти на вже на дос тат нь о -
му рівні знан ня мо ви, і її пе ре во дять до
кла су за віком у зви чай ну фінську шко -
лу. Чер га до адаптаційного кла су у школі,
що неподалік на шо го по меш кан ня, ве -
ли ка, наразі це більше 80 дітей. То му ми
відвідуємо за клад, що роз та шо ва ний де -
що далі, тож витрачаємо пев ний час на
до ро гу. Са ма адаптація пройш ла ду же
до б ре. У пер ший же день дитині ви да ли
проїзний, зо ши ти та підручники, кви ток
до бібліотек. На пов нен ня бібліотек на ду -

же ви со ко му рівні, там навіть є відеоігри.
Усе це без кош тов но. Під час пе ре рви
діти гу ля ють на подвір’ї, тут не прий ня -
то на дітей навіть підвищувати го лос. Усе
спокійно та доб ро зич ли во. 

- Мені подобається все, - ділиться вра -
жен ня ми Ва ня. - Найбільше - це цікаве
нав чан ня. Їжа теж смач на, я мо жу об ра -
ти са ме те, що хо чу. На прик лад, як що не
їм м’ясо, то є щось вегетаріанське. І вза-
галі як що я не хо чу їсти, то ме не ніхто не
примушує. Не подобається те, що не
мож на ко ри сту ва ти ся мобільними те ле -
фо на ми. Мож на ли ше за те ле фо ну ва ти,
як що дійсно тре ба, але гра ти ся не мож -
на. І це пи тан ня я маю об го во рю ва ти з
учи те лем, такі пра ви ла шко ли. І во ни для
всіх однакові, вик лю чень ні для ко го
немає. 

- Місцеві сприй ма ють українців нор -
маль но, але є пев ний мов ний бар’єр, -
додає Світлана. - Існують гру пи, в яких
зби ра ють до по мо гу українцям. Це ду же
привітні лю ди. Що до булінгу в шко лах,
то він тут не мож ли вий. Усі діти однакові.

ІВАН, ВСЕ ВО ЛОД, ТА РАС. ФІНЛЯНДІЯ
- У ме не троє синів, ра зом із ни ми й виї-

хали до Фінляндії, у м. Валкіакоскі. Все во -
ло ду 11 років, Та ра су - 9, нав ча ли ся у 
5-му та 3-му кла сах відповідно, - ділиться
вра жен ня ми Рок со ла на. - У Фінляндії нав -
ча ють ся в од но му адаптаційному класі.
Ра зом із ни ми ще 8 українців і од на дів-
чинка з Лит ви. Вчи тель ка не володіє ні
українською, ні російською. Але не дар ма
освіта у Фінляндії вважається найк ра щою,
я ба чу цьо му підтвердження. Ад же в ігровій
формі діти лег ко опа но ву ють пред ме ти
навіть ду же склад ною фінською мо вою.

Стар шо му си ну Івану 16 років. І в Україні
він нав чав ся в 11 класі. За раз їздить до
сусіднього міста, де са ме для дітей 2004-
2005 років на род жен ня організовано кур -
си інтенсивного вив чен ня фінської мо ви.
Теж ду же за до во ле ний сис те мою нав чан -
ня, матеріал опановується лег ко. До речі,
проїзд без кош тов ний, а ще всім укра-
їнцям ви да ли ве ло си пе ди. Маємо мож-
ливість без кош тов но відвідувати ба сейн
та тре на жер ний зал. 

Місцеві ду же по зи тив но налаштовані
до українців, щи ро піклуються про нас.
Для до рос лих та кож організували кур си
фінської мо ви. Єдине, чо го не вистачає,
так це рідної домівки, та й до та ко го клі-
мату ми не звик ли - тут знач но холод-
ніше, ніж в Україні. 

На міграційну хви лю українців Європей-
ський Со юз відреагував до сить швид ко.
За кон про тим ча со вий за хист, який ух ва -
ли ли менш ніж за два тижні після на па ду
росії на Україну, га ран ту вав українським
біженцям, зок ре ма, й пра во на освіту.
Європейські країни пообіцяли інтегрувати
українських дітей у шкільне нав чан ня про -
тя гом трьох місяців із мо мен ту їхнього
приїзду. Утім, це не про ста за да ча для сис -
те ми освіти. Ста ном на 6 трав ня 2022 ро -
ку тільки в системі освіти Польщі зареєс-
тровано 200 тис. дітей, які є гро ма дя на ми
України, і 540 тис. дітей, які про дов жу ють
дистанційне нав чан ня в українських шко -
лах. Світ без кордонів - мрія ба гать ох, і
са ме та ким він ста вав про тя гом останніх
років. А за раз впа ли й останні кор до ни -
шко да, що та кою ціною...

Оль га ТАРАНТІНА
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Уже не впер ше в закладі про хо дять такі
товариські зустрічі, що йдуть на ко ристь
усім учас ни кам. Але ще ніколи раніше
організатори не ма ли досвіду про ве ден -
ня шкільних спор тив них зма гань під час
воєнного ста ну. Та в останні дні квітня та -
кий захід відбувся. З ініціативи шкільного

во лон терсь ко го об’єднання «АКОРД» на
полі зібралися фізично активні пред став -
ни ки 8-11 класів та вчительської спіль-
ноти СЗОШ № 5. Зма ган ня цьо го ра зу
при свя ти ли Дню охо ро ни праці. Тож на
по чат ку вша ну ва ли хви ли ною мов чан ня
й тих, хто за ги нув на виробництві, й тих,

хто пішов із жит тя внаслідок збройної
агресії російської федерації про ти Ук-
раїни, поліг на полі бою. Ад же саме зав -
дя ки на шим за хис ни кам діти на терито-
ріях, ку ди не дійшли активні воєнні дії,
мо жуть про дов жу ва ти і нав ча ти ся, і зай -
ма ти ся спор том. 

В азарт но му протистоянні з во лей боль -
ним м’ячем зійшлися 6 ко манд, із яких
5 скла да ли ся з учнів і од на - з учителів. Та
бо роть ба йшла не стільки за пе ре мо гу на
полі, скільки за ра ди загальної Пе ре мо ги
й по вер нен ня повноцінного мир но го жит -
тя. А от до б ре розім’ятися вийш ло всім,
хто засидівся вдо ма. І по зи тив них емоцій
на бра ли ся всі учас ни ки.

Як за зна чи ли організатори, захід став
не тільки спор тив ним, а ще й благо-
дійним. Ко жен учас ник або вболівальник
мав можливість при нес ти цу кор, із яко -
го ви го тов ля ють ся льо дя ни ки і що тиж ня
відправляються на пе ре до ву; а та кож ма -
люн ки й обе ре ги для на ших захисників.

Сторінку підготувала 
Ксенія КОВАЛЬЧУК

Вихованка відділення дзюдо дитячо-
юнацької спортивної школи № 1 Соф’я
Горяшина нині мешкає і продовжує трену-
ватися в Німеччині. Упродовж 7-8 трав-
ня в Мюнхені вона взяла участь у націо-
нальному відкритому турнірі DJB на TSV
Munich-GroЯhadern серед спортсменів
U16 (2007, 2008 і 2009 років народження),
де змогла вибороти бронзову нагороду. 

«Телеекспрес» зв’язався з юною горіш-
ньоплавнівською спортсменкою, щоб
поцікавитися, як це в нинішніх умовах
представляти рідне місто, рідну країну
на міжнародному татамі.

- Виступати на змаганнях у Німеччині
було доволі складно, оскільки все там
нове для мене: і зал, і тренери, і правила
тощо, - ділиться враженнями Соф’я Го-
ряшина. - Але до всього потрібно звикати
і рухатися далі. Змагання відбувалися між
німецькими залами боротьби, та дозво-
лялися й виступи представників інших
країн. Я представляла клуб Bayer Judo 04,
хоча всю базу, звісно, отримала впродовж
років тренувань в Україні. У моїй категорії
було 18 спортсменок. У кожної з них -
досить хороший рівень підготовки, тож
конкуренція була високою. Я провела
шість поєдинків на татамі. Першу зустріч
виграла, другу - програла і наступні чоти-
ри - знову виграла.

Дивлячись на фото наго-
родження Соф’ї, я відзначи-
ла, що інші призери поруч із
нею на п’єдесталі пошани -
усі з поясами вищого рівня.

- Так, перед змаганнями
мені сказали не дивитися на
пояси, а просто боротися, -
говорить Соф’я. - Майже всі
мали ранг вище мого, але
це не завадило мені виходити й перема-
гати. Незадовго до змагань до Німеччини
приїхав мій тато (і тренер дівчини Ігор
Горяшин - прим. ред.). Через карантинні
обмеження безпосередньо на турнір він
не зміг потрапити, але дуже добре, що

тренування перед стартом зі мною провів.
Мене це дуже мотивувало.

Порівнюючи тренувальний процес в
Україні й Німеччині, дівчина відзначає,
що вдома він більш жорсткий:

- Але я дуже-дуже сумую за своїм
рідним залом боротьби в технікумі
ДЮСШ № 1! Це моя головна мотивація.
Я неймовірно рада, що раніше тренува-
лася там. А моя бронза турніру в Мюнхені
- це призове місце для нашої України.
Це мала частка того, що я можу зробити
нині. Та я буду прославляти свою країну
й надалі, адже ми сильні! Після останньої
зустрічі на татамі я не просто так пока-
зала пальці в небо - я присвятила цю
перемогу ЗСУ, які боронять мою батьків-
щину. Ще хотіла взяти прапор України
на церемонію нагородження і в ньому
зійти на п’єдестал, але, на жаль, так
швидко там його не знайшли…

Війна змусила багатьох виїхати за кордон. Та не можуть
українці, а особливо спортсмени, сидіти без діла. Активний
спосіб життя, тренування і змагання - за таким принципом
будується їхнє перебування в інших країнах. І кожний
здобуток, кожна перемога присвячується Україні.

Присвячується Україні

Дружній во лей бол

Ізно ву гра у во лей бол, яка об’єднала учнівську
та вчи тель сь ку ро ди ну спеціалізованої
загальноосвітньої шко ли № 5. 
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