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У
країнський гурт Kalush Orchestra
здо був пе ре мо гу на пісенному
конкурсі «Євробачення-2022»,
який цьо го ро ку про во див ся в
італійському Турині. Українці на -
бра ли 631 бал: 192 - від журі та
439 - від глядачів.

Це не про сто пе ре мо га на пісенному
конкурсі - це історія про незламність, 
ад же са ме не зго да гур ту Kalush Orchestra
з рішенням журі під час національного
відбору на да ла їм шанс пред став ля ти
Україну на «Євробаченні-2022». Во ни не
зда ли ся, не прий ня ли невідворотне, а
відстояли своє пра во бу ти пер ши ми.

Це історія про си лу громадської дум -
ки, про підтримку, підтримку України
всією Європою. 

За ре зуль та та ми го ло су ван ня професіо-
нального журі український гурт пе ре бу вав
на чет вер то му місці, од нак все ви зна чи ла
підтримка глядачів - по над 400 балів Ук-
раїна от ри ма ла за ре зуль та та ми гля -
даць ко го го ло су ван ня. І са ме та ка гро -
мадсь ка позиція європейців змушує
європейські уря ди на да ва ти до по мо гу
Україні, не зва жаю чи на політичні та еко-
номічні ри зи ки. 

Це історія про вибір, ад же навіть під
час війни «Євробачення» важ ли ве, бо са -
ме на шу куль ту ру хо че зни щи ти рф не
тільки про тя гом останніх трьох місяців,
а впро довж століть. І ко жен на цій війні

має ро би ти те, що мо же, ад же в кож но -
го свій рубіж обо ро ни: у військових,
медиків. волонтерів, робітників ти лу. І
ніхто з нас не кра щий і не гірший.

Це історія про сміливість. По при ри зик
дискваліфікації, фрон тмен гур ту Олег Псюк
за кли кав світ вря ту ва ти Маріуполь, вря -
ту ва ти «Азов сталь». І це означає, що світ
тво рять сміливі. До речі, аудиторія кон -
кур су складає не мен ше 200 млн глядачів.
І са ме то му цей за клик є над важ ли вим.

Це історія про цінність, ад же не ве ли ка
країна в центрі Європи про тя гом 85 діб
є лак му сом всьо го світу на здатність за -
хи ща ти свої цінності. 

Це історія про лю бов. Лю -
бов до дітей, рідних, друзів,
своєї церк ви, сво го до му та
своєї землі. До жит тя, ад же

ко жен із нас ду же силь но хо -
че жи ти. І тисячі тих, хто за ги -
нув за нас під Києвом, Ох тир -

кою, Хар ко вом, Черніговом, Ма-
ріуполем, теж хотіли жи ти. Тож

Любіть Україну, як сон це, любіть,
як вітер, і тра ви, і во ди...
В го ди ну щас ли ву і в радості мить,
любіть у го ди ну не го ди.
Особ ли во в го ди ну не го ди, ад же са -

ме в та кий час вид но справжні цін-
ності і на сам пе ред цінність нас са мих.  

Історія про вибір, 
сміливість і пе ре мо гу

Суспільство

~  За 20 років, про тя гом яких
Україна бе ре участь у конкурсі, наші
ар ти сти пред ста ви ли 17 пісень.

~  Із 17-ти виступів ми тричі пе ре -
мог ли, двічі посідали дру ге місце,
по од но му ра зу зай ма ли 3, 4, 5, 6,
7 місця. За га лом 11 разів бу ли в
першій десятці.

~  Україна жод но го ра зу не про ва -
лю ва ла півфінальний відбір і щора -
зу вис ту па ла у фіналі найбільшого
му зич но го фес ти ва лю пла не ти.

~  Най ви щий ре зуль тат ми от ри -
ма ли у 2022 році - 631 бал!

~  Вєрка Сер дюч ка - фе но мен ук-
раїнського «Євробачення», бо посів-
ши у 2007 році дру ге місце в кон-
курсі, обійшла за популярністю пе -
ре мо жи цю! Більшість лю дей взагалі
впевнені, що Сер дюч ка тоді пе ре -
мог ла, ад же її зна ють усі, а хто там
зай няв пер ше місце - пам’ятають
одиниці.

~  Цікаво, що пе ре ма га ти в «Євро-
баченні» від України вдається тільки
патріотичним, відверто проукра-
їнським ар ти стам (Рус ла на, Джа -
ма ла, Ка луш).
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- План бла го ус т рою території біля пар -
ко во го озе ра бу ло роз роб ле но 2 ро ки
то му, і знач ний об сяг робіт бу ло ви ко на -
но ще торік, - за зна чив міський го ло ва
Дмит ро Би ков. - Небезпечні про ва ли,
об ри ви й так звані ко зир ки, що утво ри -
ли ся від підмивання ґрунту во дою, пішли
в не бут тя, пологі бе ре ги закріпили гео-
решітками, мулярі вик ла ли доріжки тро -
ту ар ною плит кою. Сьогодні вже виконані
ро бо ти з берегоукріплення шпун том за -
для запобігання роз ми ван ня і зсувів уз -
довж берегової лінії, по бу до ва но схо ди
і плав ний спуск із по руч ня ми для лю дей
з інвалідністю. Дня ми вста но ви ли ла ви
для відпочинку. Хо чу та кож на го ло си ти,

що жив лен ня озе ра дніпровою во дою
продовжується, її по да ча про во дить ся
кон троль о ва но - до оп ти маль но го рівня,
який ви зна чи ли еко ло ги. Цьогоріч бу ло
за пла но ва но об лаш ту ван ня гро ту, май -
дан чи ка з кас ка дом водоспадів, але
війна за ва ди ла на шим пла нам. Але все
од но ми тішимо се бе надією, що із ча -
сом усі свої пла ни і мрії здійснимо.

- Про дов жу ють ся ро бо ти з озе ле нен -
ня території біля пар ко во го озе ра, - за -
зна чив пер ший за ступ ник міського го -
ло ви Олек сандр Чу при на. - Дня ми си ла -
ми працівників КП «Спе цЕ ко» бу ло
ви сад же но молоді де ре ва, а са ме: 25 лип
із за кри тою ко ре не вою сис те мою (груд -

кою землі), ад же са ме такі саджанці кра -
ще при жи ва ють ся в міському середо-
вищі; 6 де ко ра тив них пла ку чих шов ко -
виць - це де ко ра тив на фор ма ту то во го
де ре ва, особливістю якої є довгі гілки,
схилені до землі. Та кож бу ло ви сад же но
такі популярні декоративні рос ли ни, як
го ро би на, глід та ка ли на. 

У цей важ кий для країни час більшість
розплідників на території України, де
раніше ми ма ли змо гу за ку по ву ва ти
саджанці, або не пра цю ють, або за ли -
ша ють ся на оку по ва них територіях, з
яки ми відсутня логістика. То му хо чу звер -
ну ти ся з про хан ням до мешканців міста,
особ ли во до володарів со бак, бе рег ти й
із розумінням ста ви ти ся як до ро бо ти
кож но го працівника підприємства, так і
до зе ле них на сад жень. 

По ки що без гро ту і водоспадів

До 24 лю то го ко жен із нас мав пла ни на майбутнє. Чи ма ло їх бу ло й у міс-
цевої вла ди. І не зва жаю чи на певні об ме жен ня що до закупівлі товарів,
робіт та по слуг під час воєнного ста ну, які не доз во ля ють ви ко на ти низ ку
за пла но ва них раніше робіт, од на з ідей все ж утілюється в жит тя.

Згідно з роз по ряд жен ням на чаль -
ни ка Полтавської обласної війсь-
кової адміністрації Дмит ра Луніна,
в Горішніх Плав нях із 13 трав ня й
до відміни особ ли во го роз по -
ряд жен ня діятимуть об ме жен ня
на про даж паль но го. Про це по-
відомив міський го ло ва Дмит ро
Би ков.

Унаслідок дій зброй них сил аг ре со ра
перебиті лан цю ги по ста чан ня паль но го,
зни ще но час ти ну паливної інфраструктури
України. Зок ре ма, не од но ра зо во бу ло зав -
да но ра кет но го уда ру по Кре мен чуць ко -
му НПЗ - 2 та 24 квітня, 12 трав ня. Після
руй ну ван ня 24 квітня цей наф то пе ре роб -
ний за вод зруй но ва ний та не працює. Це

й спри чи ни ло дефіцит паль но го на АЗС
України.

За сло ва ми очільника міста, про даж
паль но го бу де об ме же но, за прав ля ти -
муть тільки автівки, які за без пе чу ють ро -
бо ту критичної інфраструктури міста (це
швидкі до по мо ги, техніка ко му наль них
підприємств, яка забезпечує життєді-
яльність міста, то що). Це стосується не
тільки Горішніх Плавнів, а й усієї Полтав-

ської області. Це тимчасові за хо ди, по -
ки вирішується пи тан ня про на ла год жен -
ня логістичних маршрутів дос тав ки паль -
но го в Україну. Власників при ват но го ав -
то транс пор ту про сять із розумінням
по ста ви ти ся до ситуації.

P. S. Дефіцит паль но го спостерігається
наразі по всій Україні. І на цю ситуацію ко -
жен відреагував по-своєму. Ма шин на ву -
ли цях міста по мен ша ло, велосипедистів
та пішоходів - побільшало. Але май же від-
разу по ка за ли ся ті, для ко го війна - шанс
за ро би ти. У соціальних ме ре жах на ого -
ло шен ня що до при дбан ня паль но го з'яви-
лися пропозиції про да жу - 100 грн/літр. І
як що роз ра хо ву ва ти на до по мо гу кон тро -
люю чих органів що до та ких «підприємців»
не до во дить ся, мож ли во, їх тре ба ігнору-
вати. Як вважаєте, горішньоплавняни?

Сторінки підготувала
Оль га ТАРАНТІНА

Без па ли ва
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ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ

На чер го во му засіданні де пу та ти
Горішньоплавнівської міської ра -
ди доволі опе ра тив но вирішили
низ ку на галь них для всієї гро ма -
ди пи тань. Присутні традиційно
потішили одностайністю в прий-
нятті рішень.

Про го лов не
На по чат ку сесії присутні хви ли ною

мов чан ня вша ну ва ли пам’ять героїв, які
віддали свої жит тя в боротьбі за ціліс-
ність нашої дер жа ви, - Анатолія На за ро -
ва, Де ни са Сви ри до ва, Євгенія Се ме но -
ва, Івана Білецького, Олексія Брідні, Яро -
сла ва Та ра на, Віктора Ди чу ка. 

По то му ж міський го ло ва Дмит ро Би -
ков поінформував присутніх про ситуацію,
що скла ла ся з ви п ла тою коштів за за хи -
ще ни ми стат тя ми з управління Державної
казначейської служ би:

- Із 6 трав ня й до те пер управління Дер-
жавної казначейської служ би України в
Горішніх Плав нях про ве ло із за трим ка ми
платежі тільки по заробітній платі праців-
никам бюд жет них ус та нов. Реш та пла-
тежів не про во дять ся взагалі. Од ним із
на галь них пи тань є за трим ка заробітної
пла ти працівникам ко му наль них ус та нов,
стратегічно важ ли вих підприємств КНП
«ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні», КНП «Центр
ПМСД м. Горішні Плавні», а та кож усіх ко -
му наль них підприємств міста, що за без -
пе чу ють життєдіяльність гро ма ди. Не про -
во дить ся оп ла та ко му наль них по слуг
(елек тро по ста чан ня, те п ло по ста чан ня,
га зо по ста чан ня); оп ла та продуктів хар чу -
ван ня в ди тя чих са доч ках і оп ла та про-
дуктів хар чу ван ня для внутрішньо пере-
міщених осіб (яких зареєстровано більше
7 тис.); інші ви п ла ти на се лен ню. Управлін-
ня Державної казначейської служ би Ук-
раїни в Горішніх Плав нях є відокремленим
дер жав ним фінансовим ор га ном вико-
навчої вла ди й не підпорядковується ор -
га нам місцевого са мо вря ду ван ня. Од нак
про ве ден ня видатків для за без пе чен ня
діяльності критичної інфраструктури,
енер го за без пе чен ня, при дбан ня па лив -
но-ма стиль них матеріалів, продуктів хар -
чу ван ня та лікарських засобів є важ ли вим
пи тан ням для за без пе чен ня життєдіяль-
ності гро мад. Міністр фінансів України

Сергій Мар чен ко поінформував ЗМІ, що
економічне ста но ви ще в Україні за раз ду -
же склад не. Країна от ри ма ла гран ти на
4,5 млрд доларів, але дефіцит у бюджеті
складає 15 млрд доларів. Сподіваюся, що
ця ситуація в найкоротші терміни вирів-
няється. Але ми не повинні за бу ва ти, що
в країні воєнний стан, на ша дер жа ва в кри -
ва вих бо ях бо реть ся з аг ре со ром.  

По слуг побільшало

Де пу та ти Горішньоплавнівської міської
ра ди за твер ди ли до дат ко вий перелік по -
слуг, що на да ють ся че рез ЦНАП. Зок ре -
ма, йдеть ся про на дан ня компенсації вит -
рат на тим ча со ве розміщення внутрішньо
переміщених осіб (ВПО), які про жи ва ють
у Горішніх Плав нях на період воєнного
ста ну й от ри ма ли відповідну посвідку.
Влас ни ки жит ла, котрі розмістили в се бе
ВПО, ма ють пра во звер ну ти ся до ЦНА Пу
й по да ти до ку мен ти на пра во ко ри сту -
ван ня жит лом, зго ду реш ти власників на
розміщення ВПО й до ку мен ти ВПО, які
нині в них про жи ва ють. Із 1 по 5 чис ло на -
ступ но го місяця за тим, у яко му ВПО про -
жи ва ли в горішньоплавнян, влас ник квар -
ти ри має по да ти зая ву на відшкодування
і вка за ти кількість днів, уп ро довж яких
переселенці фак тич но про жи ва ли в ньо -
го. Вищезгадані до ку мен ти роз гля да ють
та перевіряють працівники де пар та мен -
ту жит ло во-ко му наль но го гос по дар ст ва,
щоб зрозуміти, чи дійсно ВПО про жи ва -
ли у вка за ний період у певній квартирі.
До речі, працівники ЦНА Пу зафіксували
кілька випадків подачі неправдивої ін-
формації - ВПО про жи ва ли в горішньо-
плавнян усь о го кілька днів, про те влас -
ни ки по меш кань за зна чи ли, що пересе-
ленці жи ли в них уп ро довж місяця, щоб
та ким чи ном от ри ма ти більшу компен-
сацію (за ко жен день про жи ван ня ВПО в
помешканні йо го влас ник мо же от ри ма -
ти близь ко 14 грн компенсації за од ну
осо бу). 

Перш ніж от ри ма ти компенсацію, влас -
ник квар ти ри має обов’язково зареєстру-

ватися на порталі prykhystok.gov.ua. Це
мож на зро би ти й самостійно, але праців-
ники ЦНА Пу люб’язно до по ма га ють кож -
но му, хто звер нув ся до ус та но ви. Навіть
як що ВПО виїхали, але є підтвердження,
що во ни про жи ва ли в помешканні, йо го
влас ник має право на компенсацію.

До працівників ЦНА Пу вже звер ну ли ся
більше 240 горішньоплавнян за відшко-
дуванням. Кільком жи те лям міста, які по -
да ли недостовірну інформацію, при пи -
сав ши зайві дні про жи ван ня ВПО, відмо-
вили в наданні компенсації, що прав да,
без на кла дан ня штра фу чи іншого ви ду
при тяг нен ня до відповідальності.

Реш та по слуг, що до да ли ся до переліку
на яв них у ЦНАПі, на да ють ся в УСЗН: на -
дан ня до по мо ги на про жи ван ня ВПО; на -
дан ня щорічної до по мо ги на оз до ров лен -
ня осо бам з інвалідністю, по стра ж да лим
внаслідок дії ви бу хо не без печ них пред-
метів; на дан ня одноразової компенсації
осо бам з інвалідністю, по стра ж да лим вна-
слідок дії ви бу хо не без печ них предметів. 

На чаль ни ця відділу з пи тань за без пе -
чен ня діяльності ЦНА Пу Світлана Не сте -
рен ко на го ло си ла, що у зв’язку із вве -
ден ням воєнного ста ну ці по слу ги ста ли
необхідні певній категорії на се лен ня:

- Хо четь ся, щоб горішньоплавняни
розуміли, що у ви пад ку з по да чею зая ви
на компенсацію за про жи ван ня ВПО во -
ни зобов’язані по да ва ти достовірні відо-
мості. Не ко рект но, особ ли во в період
воєнного ста ну, по во ди ти се бе не чес но
- вся інформація перевіряється, й відшко-
дування мож на от ри ма ти ли ше за ту кіль-
кість днів, уп ро довж якої ВПО дійсно про -
жи ва ли в тій чи іншій квартирі. Про шу всіх
бу ти чес ни ми й не до да ва ти зайвої ро бо -
ти працівникам, які крім своїх ос нов них
обов’язків здійснюють ще й перевірку
поданої інформації. Маємо надію, що
перелік по слуг, пов’язаних із на дан ням
до по мо ги осо бам з інвалідністю, по стра -
ж да лим внаслідок дії ви бу хо не без печ них
предметів, нам не зна до бить ся. 

На тал ка ВЕ РЕМ ЧУК



Суспільство 5
«ТЭ» №20 (1366) 19.05.2022

ПОДІЇ ТИЖНЯ

На бли жен ня літа, навіть в умо вах
воєнного ста ну, налаштовує ук-
раїнців на відкриття ку паль но го
се зо ну. На Полтавщині підготов-
ку місць відпочинку біля во ди
роз по ча то, вже про во дить ся об -
сте жен ня во дойм, щоб очи сти ти
їх від сміття та не по тре бу. 

Ци ми дня ми на Заході України, хоч іще
й не офіційно, але вже стар ту вав ку паль -
ний се зон - 2022. У той же час після об-
стрілів російськими військами на Сході
досі залишається ба га то ви бу хо не без -
печ них пристроїв, які не розірвалися. Чи -
ма ло та ких у місцях ма со во го відпочинку
біля во ди. Відтак ку паль ний се зон - 2022
на тих територіях відкладається че рез
не без пе ку для лю дей. 

Пол тав щи на традиційну підготовку до
ку паль но го се зо ну роз по ча ла.

Працівники дільниці з ут ри ман ня та
об слу го ву ван ня прибережної території
КП «Спе цЕ ко» вже ти ж день здійснюють
підготовку до прий деш нь о го ку паль но -
го се зо ну, щоб ство ри ти безпечні умо -
ви для літнього відпочинку містян на вод -
них об’єктах. 

- До за вер шен ня трав ня ми маємо про -
вес ти традиційну підготовку до ку паль -
но го се зо ну. Об сяг робіт чи ма лий. Уже
об сте же но дно во дойм у місцях ма со во -
го ку пан ня лю дей: у затоці Бар ба ра; на
міському, так зва но му ди тя чо му пляжі;
біля «Ти хо го хо ду». Ми об сте жи ли дно та
ви лу чи ли сторонні пред ме ти, щоб за без -
пе чи ти без печ ний відпочинок на воді у
пляжній зоні. Це традиційно ши ни, би те
скло, пластикові пляш ки, каміння - те, що
за зи мо вий період на лід на но сять ри -
бал ки. За зви чай дістаємо кілька кубів різ-
номанітного сміття, цьо го ж ро ку йо го бу -
ло на ба га то мен ше. Сподіваюся, що гро -
ма дя ни по чи на ють розуміти: сам сміття
ки нув - сам на ньо го на ткнув ся, - го во -
рить на чаль ник дільниці з ут ри ман ня та
об слу го ву ван ня прибережної території
КП «Спе цЕ ко» Іван Ко валь чук.

Спеціалісти онов лю ють інформаційні
стен ди та об лаш то ву ють рятувальні по -
сти. Про тя гом прий деш нь о го ку паль но го
се зо ну на косі по бли зу рятувальної станції,
звідки вид но всю територію міського пля -
жу, функціонуватиме ря ту валь на виш ка,
а територією за то ки Бар ба ра бу дуть про -
во ди ти ся чер гу ван ня дво ма працівниками

на човні, які бу дуть оснащені ап теч кою та
всіма необхідними за со ба ми. 

Ро бо ти ма ють бу ти завершені до кінця
трав ня. Об ме жень для дозвілля на воді не
бу де, од нак ко жен містянин прий ма ти ме
рішення що до доцільності та ко го відпо-
чинку, вра хо вую чи існуючу не без пе ку.

На чаль ник Полтавської ОВА Дмит ро
Лунін що до можливої за бо ро ни чи об ме -
жень для гро ма дян під час ку паль но го се -
зо ну в умо вах війни на го ло сив на то му, що
ко жен меш ка нець області має сам пла ну -
ва ти, як змо же схо ва ти ся в ук рит тя під час
повітряної три во ги. Під час ку пан ня або
відпочинку на березі річки ко жен має сам
не сти відповідальність за своє жит тя.

Софія ПАЛЯНИЦЯ

Ку паль ний се зон - без за бо рон

Про ро бо ту 
ди тя чих садків
- Сьогодні в місті працює три

ЗДО: «Зо ло та риб ка», «Дюй мо -
воч ка», «Ро син ка». Їх відвідує
350 дітлахів, - за зна чив міський
го ло ва Дмит ро Би ков. - За кіль-
кістю відвідувачів ко жен за клад
за пов не ний на 30 %. Збільшення
кількості ЗДО, які прий ма ти муть
вихованців, бу де роз гля да ти ся
міською адміністрацією тільки в
разі зро стан ня по пи ту що до їх-
нього відвідування.

До по мо га із Унгенів

- За час війни ба га то хто на дав до по мо гу й
Україні за га лом, і на шо му місту зок ре ма, - за -
зна чив на чаль ник управління охо ро ни здо-
ров’я Горішньоплавнівської міської ра ди
Віктор Дуд ник. - Дня ми наші медичні за кла -
ди от ри ма ли до по мо гу й від міста-по бра ти -
ма Ун ге ни (Республіка Мол до ва). Це джгу ти,
перев’язувальні на бо ри, кисневі мас ки, кла -
па ни штучної вентиляції ле гень для відділення
анестезіології та інтенсивної терапії то що. Ми
щи ро вдячні на шим по бра ти мам із Республіки
Мол до ва за на да ну гуманітарну до по мо гу. 

Ольга ТАРАНТІНА



Це за пас, із яким не страш но пе ре жи ва -
ти скрутні ча си, го во рять працівники за -
кла ду. Ме ди ки до б ре розуміють: рап том
що, без ньо го на да ти своєчасно кваліфі-
ковану до по мо гу во ни про сто не змог ли б. 

На при дбан ня потрібних ліків та ме -
дич них засобів Благодійний фонд «Пол -
тавсь ко го ГЗК» виділив 800 тис. грн за
за яв ка ми лікарів поліклініки. 740 тис. грн
із цієї су ми вже освоєні. Це життєво
необхідні ме ди ка мен ти для лікування
найбільш по ши ре них видів за хво рю вань,
у яких мо же ви ник ну ти пер шо чер го ва по -
тре ба в до рос ло го на се лен ня та дітей. 

- У кож но му лікувальному закладі має
бу ти та кий ре зерв на не пе ре дба чу ва ний
ви па док. Нині ситуація в Горішніх Плав -
нях стабільна й кон троль о ва на. Жителі
міста із чис ла на ших пацієнтів мо жуть у
разі по тре би схо ди ти до ап те ки й при -
дба ти необхідні ліки, які про пи са ли лікарі
Цен тру ПМСД. Але ж потрібно ду ма ти на -
пе ред, вра хо вую чи будь-які можливі
непередбачувані ситуації. Як що рап том
ми не ма ти ме мо можливості ку пу ва ти
потрібні ліки самостійно, зроб ле ний за -

пас медикаментів ста не у пригоді, -
пояснює ди рек тор ка КНП «Центр ПМСД»
Аліна Ков пак, де мон ст рую чи отримані
пре па ра ти. - Хо чу, щоб наші пацієнти зро-
зуміли: ми не бу де мо за раз роз да ва ти
отримані ліки кож но му, хто цьо го за хо че.

Міський го ло ва Дмит ро Би ков ра зом з
іншими пред став ни ка ми міської вла ди
осо би сто завітав до Цен тру ПМСД, щоб
пересвідчитися на власні очі в то му, що
те пер у ме дич но му закладі дос тат ньо
препаратів для ро бо ти в умо вах воєнного
ста ну. Ме ди ки за пев ни ли йо го, що так і
є, щи ро по дя ку вав ши за спри ян ня й про -
ве ден ня пе ре мо вин із благодійниками.

- Хо чу ви сло ви ти вдячність Благодій-
ному фон ду «Пол тавсь ко го ГЗК» й комі-
тету соціальної відповідальності Ferrexpo
за до по мо гу в придбанні важ ли вих меди-
каментів і засобів ме дич но го при зна чен -
ня, - ска зав Дмит ро Би ков. - Приємно від-
чувати підтримку в та кий не про стий час
- укот ре компанія підставляє нам дружнє
пле че. Особ ли во приємно це усвідомлю-
вати нині, ко ли в Україні порушені логі-
стичні зв’язки по ста чан ня життєво важ -
ли вих препаратів до аптечної мережі.

Насамкінець зустрічі лікарі й медичні
се ст ри Цен тру ПМСД зізналися, що на -
да ва ти ме дич ну до по мо гу пацієнтам знач-
 но приємніше й простіше, як що ма ти під
ру кою все, що для цьо го необхідно.

Сторінку підготувала
На тал ка ВЕРЕМЧУК
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Збо рош на, яке ми ну ло го тиж ня
при вез ли до Горішніх Плавнів за
спри ян ня Полтавської обл ра ди в
рам ках гуманітарної до по мо ги
від ООН, місцеві кухарі випікають
хліб у кра щих традиціях українсь-
кої кулінарії. Пред став ни ки місь-
кої вла ди осо би сто проінспек-
тували про цес випікання й ли -
ши ли ся задоволені по ба че ним.

У кухні га ря чо го це ху рес то ра ну «Кас -
кад» пахощі свіжоспеченого хліба на лаш -
то ву ють на приємні до ще му в серці спо -
га ди про за паш ну ба бу си ну випічку з
хрум кою ско рин кою. Тутешні кухарі й не
при хо ву ють, що пе чуть хліб на дріж-
джовій опарі, без розпушувачів, без
будь-яких домішок, хо ча сам ре цепт не
роз кри ва ють - усміхаються й ка жуть, що
то професійна таємниця. 

Щозміни тут випікають до 50 кг хліба,
ви го тов ляю чи буханці ма сою по 600 г. За
місяць кухарі пе ре роб ля ють до 1,5 т бо -
рош на. 

- Ми ну ло го тиж ня ми от ри ма ли 22 т
бо рош на, кухарі НВП «Фероліт» та ВПГБУ
щод ня випікають із ньо го свіжий хліб, -
зазначає міський го ло ва Дмит ро Би ков.
- Це для по треб ЗСУ, над підрозділами
яких на ша територіальна гро ма да взя ла
шеф ст во (підвозимо бійцям хліб без по -

се ред ньо до місць їхнього роз та шу ван -
ня), для військових ро ти охо ро ни, які хар -
чу ють ся в ресторані «Кас кад», для внут-
рішньо переміщених осіб, які хар чу ють -
ся на базі ЗОШ № 3, й тих, хто проживає
в гур то жит ках нав чаль них закладів.

Дмит ро Би ков зізнався, що сам хлібо-
булочні ви ро би не споживає, про те, по -
чув ши за пах свіжої випічки, не втри мав -
ся й скуш ту вав шма то чок хліба. «Ду же
смач но!» - схваль но ре зю му вав міський
го ло ва. 

Ре зерв сфор мо ва но

Смач но, як у бабусі

Лікарі й медичні се ст ри КНП «Центр ПМСД» не мо жуть натішитися чер го -
ви ми над ход жен ня ми ліків до за кла ду. Цьо го ра зу Благодійний фонд
«Пол тавсь ко го ГЗК» под бав про ре зерв життєво необхідних медика-
ментів та засобів ме дич но го при зна чен ня для пацієнтів. 
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У 2006 році, у третій четвер травня, сту-
денти Чернівців започаткували День укра-
їнської вишиванки. Відтоді це неофіційне
народне свято змогло набути статус усе-
світнього. Особливе значення День виши-
ванки має саме зараз - під вибухами
російських ракет, які намагаються зни-
щити нас тільки тому, що ми пам’ятаємо
своє минуле і маємо плани на майбутнє.
Гостро відчувається, що цей національний
одяг став символом незламності духу,
заявою на весь світ про те, що українці
були і залишаються вільним народом,
який має прадавню історію.

Крізь віки проніс наш народ любов до
вишиванки та зберіг особливі традиції її
створення. Це не лише символ багатої
на традиції української культури, не
тільки майстерне творіння золотих рук
народних умільців, а й скарбниця віру-
вань, звичаїв, обрядів, духовних праг-
нень, інтелекту українського народу, важ-
ливий код, за символами якого можна
прочитати зашифровані послання. 

Крім того, вишиті орнаменти наші пред-
ки використовували в якості оберега.
Символіка вишивки залежала від того,
кому призначалося вбрання: парубкові-
нареченому, чоловікові чи хлопцеві; дів-
чині чи заміжній жінці. До візерунків на
сорочках ставилися вкрай серйозно,
адже правильно вишита сорочка прино-
сила власнику радість та благополуччя,
а вишиванки, розшиті зі злим умислом,
могли накликати біду. 

Звісно, що такі скарби варто зберігати
в музеях, щоби передати глибинні знання
наступним поколінням. Тож і в музеї нашого
міста є такі зразки місцевої культури.

- У фондах нашого музею зберігається
багато експонатів пам’яток матеріальної
культури, - говорить молодший науковий
співробітник Краєзнавчого музею міста
Горішні Плавні Тамара Микитюк. - Особли-
ву увагу хотілося б приділити народній
вишивці, якою прикрашені сорочки з
родинної скрині сім’ї Мазняк. Господиня
Ганна Петрівна мала золоті руки. Вона сама
ткала полотно, сама шила сукні та сорочки,
прикрашала їх вишивкою. Дочка Ганни
Петрівни, Марія Петрівна, згадує: «…я
лягаю спати, а матуся вишиває та при-
співує, прокидаюсь, а вона ще й досі ви-
шиває…» Основна частина наших сорочок
складається із трьох зшитих між собою
домотканих полотен із пришитими до них
рукавами, прикрашеними червоно-чорною
рослинною вишивкою, яка повторюється
на подолі. Одна з них - весільна дівоча
сорочка, виготовлена з тонкопряденого
відбіленого полотна, вона зберігалась довгі
роки у скрині Ганни Петрівни ще з весілля,
доки потрапила до нашого музею. 

Традиційно такі сорочки вишивали дів-
чата, готуючи собі посаг. А потім скла-

дали їх у спеціальну скриню. Кількість
вишиванок в українки свідчила про її
достаток. Якщо в дівчини було 30-40 со-
рочок, значить, вона була небагатою, 50-
70 показували середній достаток, а якщо
100 і більше - то дівчина з багатої та бла-
гополучної сім’ї. Також вишиванки вва-
жалися справжнім оберегом від нечистої
сили. Наприклад, на весілля наречена
одягала особливу сорочку, яку після гу-
лянь ховала в спальні та більше ніколи
не діставала. Це символізувало захист
від негараздів у сімейному житті. 

Поспілкувавшись із Надією Петрівною,
яка передала вишиванки своєї мами до
горішньоплавнівського музею, ми дізна-
лися, що їхня родина спрадавна жила на
Полтавщині, а саме в Лохвицькому районі. 

- Усі вишиванки, які було передано до
музею, - це роботи моєї мами. Усі сек-
рети отримала від своїх батьків, - гово-
рить співрозмовниця. - Не лише мама
була рукодільниця, а й тато вмів гарно
покроїти та пошити. У неї ще сестра
була, яка теж гарно вишивала, ось вони
разом і були рукодільницями. Мама
робила ці вишиванки, коли ще молодою
була, незаміжньою, а вона 1934 року
народження, тож їм уже років і років.
Коли батьків не стало, вирішила зали-
шити собі на згадку вишитий нею
рушник, а інші роботи передати місце-
вому музею - нехай люди милуються. 

Вишиванка завжди була для наших
предків не просто одягом, а свого роду
сакральним оберегом, який захищав від
бід, хвороб, заздрості та всякого роду нега-
тивної енергетики. Тож не дивно, що з
початком бойових дій на Сході України
вишиванки регулярно дарують українським
захисникам, які боронять нашу країну, щоб
разом із бронежилетами, що захищають
тіло наших воїнів, вони мали оберіг, який
захистить їхню українську душу. 

Софія ПАЛЯНИЦЯ

Нам довелося жити в надзвичайні часи. Сьогодні, як ще ніколи за часів
проголошеної в цьому столітті незалежності, ми маємо відстоювати
свою народність, свою єдність, свою історію - а значить, своє майбутнє.
Стримуючи навалу ворога, який ненавидить нас за сам факт існування,
ми повинні зберегти для наступних поколінь свою приналежність до
масштабної культури рідної країни. І саме цього тижня українці в усьому
світі мали можливість фізично доторкнутись до сакральних коренів
Батьківщини, до тієї ниточки, яка поєднує наші покоління, до ниточки,
якою розшитий наш національний одяг. 19 травня в усьому світі не лише
говорили про Україну, а й вшановували вишиванку.

Духовна броня 
українців
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За ста ти сти кою центрів зайнятості Пол-
 тав щи ни, ситуація на рин ку праці в на шо -
му регіоні погіршилася. Так оцінює сьо -
го ден ня ди рек тор ка об лас но го цен тру
зайнятості Ка те ри на Клавдієва. Як що ста -
ном на 24 лю то го існувало 2100 вакансій,
то за раз ли ше 1000. А от кількість ба жаю -
чих знай ти ро бо ту зростає - ста ном на
5 трав ня до об лас но го цен тру зайнятості
звер ну ло ся 1800 переселенців, пра цев -
лаш то ва но - 180. 

Наприкінці бе рез ня Кабінет Міністрів
України ви зна чив По ря док на дан ня ро -
бо то дав цю компенсації вит рат на оп ла -
ту праці за пра цев лаш ту ван ня внутрішньо
переміщених осіб внаслідок про ве ден -
ня бой о вих дій під час воєнного ста ну в

Україні. За кож ну пра цев лаш то ва ну осо -
бу, за яку ро бо то дав цем сплачується
ЄСВ, на період воєнного ча су та про тя -
гом 30 ка лен дар них днів після йо го ска -
су ван ня або при пи нен ня ви п ла чу ва ти -
меть ся 6500 грн. За галь на тривалість 
на дан ня такої ви п ла ти не мо же пе ре ви -
щу ва ти двох місяців із дня пра цев лаш ту -
ван ня осо би. 

Для от ри ман ня компенсації ро бо то да -
вець заповнює за яв ку на порталі «Дія»,
тож ска за ти, скільки підприємців у на -
шо му місті ско ри ста лись та кою можли-
вістю, не мож ли во, хоч і відомо, що се -
ред них та ка по слу га за тре бу ва на. А от
що до то го, скільки переселенців нама-
гається пра цев лаш ту ва тись у на шо му
місті, точ на інформація є.

- Ста ном на по ча ток трав ня до нас
звер ну лись і бу ли обліковані 63 внутрі-
шньо переміщені осо би, - за зна чи ла за -
ступ ник ди рек то ра - на чаль ник відділу
на дан ня соціальних по слуг Горішньоплав-
нівської міської філії Пол тавсь ко го цен -
тру зайнятості Світлана Вла сен ко. - З них
33 на бу ли ста тус безробітного. Се ред
цих лю дей є не ли ше ті, хто проживає в
Горішніх Плав нях. Тут враховані й осо би,
які меш ка ють у Харкові чи Запоріжжі, 
ад же там цен три зайнятості закриті для
реєстрації, тож лю ди мо жуть по да ва ти
до ку мен ти до ус та но ви в іншому місті.
Відтак, у нас на обліку пе ре бу ва ють не
ли ше місцеві мешканці. 

І хоч поєднує їх од не ба жан ня - знай -
ти ро бо ту, але кож на ситуація вимагає
індивідуального підходу. Так, на прик лад,
у ба гать ох лю дей немає на ру ках доку-
ментів про звільнення, тож от ри ма ти ста -
тус безробітного во ни не мо жуть. Та
фахівці Цен тру зайнятості на ма га ють ся
до по мог ти кож но му знай ти вихід із
ситуації, що скла ла ся.

- Лю ди при хо дять із різними пи тан ням,
- додає Світлана Вла сен ко. - Хтось про -
сто хо че пе ре гля ну ти існуючі вакансії, а
хтось го то вий од ра зу бра ти на прав лен -
ня. Чи ма ло відвідувачів відверто за пи ту -
ють тим ча со ву ро бо ту, ад же сподіваються
не за ба ром по вер ну тись до до му та не хо -
чуть об ма ню ва ти ро бо то дав ця. Більшість
не пре тен ду ють на реєстрацію, ад же самі
не впевнені, чи дов го пе ре бу ва ти муть у
на шо му місті. А є й такі, хто го то вий роз -
гля да ти варіант за ли ши тись у Горішніх
Плав нях, як що знай де гар ну ро бо ту за
профілем. І хоч за раз на плив пересе-
ленців змен шив ся, та для на шо го міста
кількість зареєстрованих безробітних від-
чутна. Так, як що в березні в нас на обліку
бу ло близь ко 100 безробітних, то за раз
уже 151, 30 із них - це переселенці.

За об ся гом пра цев лаш ту ван ня внутрі-
шньо переміщених осіб Пол тав щи на нині
дру га в Україні. У по шу ках ро бо ти до регіо-
нальних центрів зайнятості звер та ють ся
пред став ни ки чи не всіх професій, по чи -
наю чи від некваліфікованих робітників і
закінчуючи фахівцями ду же ви со ко го рівня
і кваліфікації. Є навіть спеціалісти ви со -
ко точ них ви роб ництв. Натомість за тре -
бу ва ни ми традиційно є робітничі професії:
машиністи, слюсарі, трак то ри сти, елек -
три ки. Та кож шу ка ють бухгалтерів, шва -
чок, кухарів та офіціантів.

- Се ред тих підприємств на шо го міста,
де наразі вже пра цю ють внутрішньо
переміщені осо би, - охоронні агенції,
НВП «Фероліт», ПрАТ «ПГЗК», КВП «Те п -
ло енер го», - називає фахівець. - А що до
вакансій, то сьогодні в нас 66 офіційно
по да них вакансій. При то му, що на обліку
перебуває 151 осо ба. Шу ка ють шва чок,
ад же ба га то підприємств по но ви ли свою
ро бо ту, електрогазозварників, стропаль-
ників і, традиційно, кваліфікованих пред-
ставників робітничих професії. Намагає-
мось до по мог ти кож но му, хто до нас
звертається чи осо би сто, чи те ле фо ном.
Ро бо та триває.

Щоб от ри ма ти до по мо гу з пра цев лаш -
ту ван ня, лю ди, які приїздять до Горішніх
Плавнів із зо ни бой о вих дій, ма ють заре-
єструватись в управлінні соцза хис ту на -
се лен ня за ад ре сою вул. Ми ру, 29. Там і
роз ка жуть, де в на шо му місті мож на вирі-
шити нагальні пи тан ня. Тих, хто потребує
консультації з пи тань зайнятості, на прав -
лять до територіальної міської філії Пол -
тавсь ко го об лас но го цен тру зайнятості
(вул. Стро ни, 6). 

Софія ПАЛЯНИЦЯ

Від по чат ку повномасштабної війни росії з Україною на Полтавщині більш
ніж удвічі змен ши ла ся кількість вакансій на офіційному рин ку праці.
Натомість зрос ла кількість тих, хто шукає ро бо ту. Найбільш ак тив ни ми
є внутрішньо переміщені осо би. Аби сти му лю ва ти роботодавців пра -
цев лаш то ву ва ти переселенців, Уряд за про ва див ви п ла ту компенсації
вит рат за кож но го, ко го візьмуть на ро бо ту.

У по шу ках ро бо ти: 
хто потрібен місту?
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КАРТИНКИ З МЕНТАЛІТЕТУ

Та, на жаль, і не всі українці відрізняють-
ся чис то тою мо ви. Це я за раз не про знан -
ня лек си ки чи гра ма ти ки, а про ви ко ри -
стан ня не цен зур щи ни. 

Із фра зи при кор дон ни ка на Зміїному
по ча ла ся загальноукраїнська кампанія,
ме тою якої, як на ме не, бу ло да ти зро-
зуміти оку пан там, що їх тут не че ка ли.
Усі негативні емоції зли ли ся у відому
фра зу, що вка зу ва ла на пря мок. Це був
своєрідний щит, який українці вис та ви -
ли навалі загарбників.

Та час іде. Як і війна. Як і жит тя за війни. 
Законотворці по ча ли шу ка ти шля хи, як

за без пе чи ти по ря док за нинішніх умов. І
підтримали в пер шо му читанні законо-
проєкт № 5050-1, який посилює відпові-
дальність за дрібне хуліганство та об ра зу
правоохоронців під час ви ко нан ня служ бо -

вих обов’язків. «Останнім ча сом збільшу-
ється кількість випадків дрібного хуліганства
- не цен зур на лай ка в гро мадсь ких місцях,
об раз ли ве чіпляння до гро ма дян. За це
вста нов ле но штраф 51-119 грн, і останній
раз йо го пе ре гля да ли в 1997 році. Це не -
нор маль на ситуація, її тре ба змінювати», -
переконані ініціатори законопроєкту.

Відтепер стат тя 173 пе ре дба ча ти ме: 
«Дрібне хуліганство, тоб то публічна не -

цен зур на лай ка в гро мадсь ких місцях, об -
раз ли ве чіпляння до гро ма дян та інші
подібні дії, що по ру шу ють гро мадсь кий
по ря док або спокій гро ма дян, тяг не за со -
бою на кла ден ня штра фу від 10 до 30 не -
опо дат ко ву ва них мінімумів доходів гро -
ма дян або громадські ро бо ти на строк від
20 до 40 го дин, або виправні ро бо ти на
строк від од но го до двох місяців з відра-

хуванням 20 % заробітку, або адміністра-
тивний арешт на строк до 10 діб».

Дії, вчинені по втор но, тяг ну ти муть за со -
бою на кла ден ня штра фу від 30 до 50 не-
 опо дат ко ву ва них мінімумів доходів гро -
ма дян або громадські ро бо ти на строк від
40 до 60 го дин, або виправні ро бо ти на
строк від од но го до двох місяців з відра-
хуванням 20 % заробітку, або адміністра-
тивний арешт на строк від 10 до 15 діб.

Рахуємо по-про сто му: пер ший штраф
за дрібне хуліганство - 170-510 грн, по -
втор ний про тя гом ро ку - 510-850 грн.

І найцікавіше. Як же це впро вад жу ва -
ти меть ся і відбуватиметься на практиці,
як що законопроєкт прий муть і у дру го -
му читанні? 

У Горішніх Плав нях і раніше лай ку мож на
бу ло по чу ти й на набережній, і в Пар ку куль -
ту ри та відпочинку, і в су час но об лаш то ва -
но му сквері Ferreхpo - та в будь-яко му гро -
мадсь ко му місці. І за ува жен ня, і відповіді,
і претензії від ок ре мих гро ма дян мог ли рап -
том бу ти озвучені са ме в та кий спосіб. Інша
сто ро на, особ ли во як що не звик ла до та -
ко го сти лю спілкування, закипає від роз -
д ра ту ван ня й обу рен ня. І що? Вик ли ка ти в
та ко му разі поліцію? Муніципальну вар ту?
До во ди ти, хто, що і як ска зав?..

Думається, за сто со ву ва ти нор ми та ко -
го законопроєкту бу де мож ли вим ли ше
у вик люч них ситуаціях. І на на шо му по бу -
то во му рівні місцевий бюд жет не відчує
над ход жен ня відповідних штрафів. За
спи ною в кож но го кон тро ле ра не по ста -
виш. І зву ча ти ме не цен зур щи на й далі.

Чи, мо же, зай ня ти ся ви хо ван ням дітей
зма леч ку?..

Лая ти ся ста не 
до рож че?Ба гать ом українцям да ле ко до сти лю спілкування російських ро дин, який

ми, жа хаю чись, ма ли можливість спостерігати, про слу хо вую чи аудіоза-
писи роз мов їхніх орків із рідними, які за ли ша ють ся на росії. По де ку ди там
важ ко вич ле ни ти адекватні сло ва, щоб узагалі зрозуміти, про що йдеть ся. 

Вона може пролунати в будь-який
час доби. Так, більшість до неї
вже звикла, дехто відверто її іг-
норує, а декого просто дратує сам
звуковий сигнал.

Сирена в Горішніх Плавнях. Вона покли-
кана повідомити громадянам про небез-
пеку, щоб ті вчасно потурбувалися про без-
печне місце на час повітряної тривоги. Про
реакцію мешканців свого будинку, зокрема
нашого під’їзду, я можу судити за звуками
кроків. У перші тижні це були швидкі, бага-
тозвучні тупотіння згори до нижніх поверхів.
Що далі - то тихіше. Чулися поодинокі хло-
пання дверей і, відповідно, хода одного-
двох співмешканців. Нині - просто тиша. 

Воно й зрозуміло - найближча загроза
від нас була за 20-30 кілометрів. І якщо
небезпека не пече у спину, люди продов-
жують жити звичним життям. Гуляти міс-
том, працювати, готувати вдома обід…

Хоча я помилилася - тишу в під’їзді поде-
куди перериває звук ліфта, що працює.
Люди під час тривоги підіймаються на свої
поверхи або ж спускаються, щоб вийти з
будинку. Напевно, більшість із них знає,
що у випадку звукового сигналу «Повітряна
тривога» та оповіщення щодо загрози
авіаудару користуватися ліфтами в бу-
дівлях багатоквартирних будинків катего-
рично заборонено.

На запитання, чим викликана така забо-
рона, тепер точно можуть відповісти кре-
менчужани. 12 травня, під час чергового
обстрілу об’єктів інфраструктури сусід-
нього міста, у 37 ліфтах Кременчука за-

стрягли громадяни після раптового ава-
рійного відключення енергопостачання.
Про це повідомила аварійна служба ліфтів
«Кременчукліфт».

Та думаю, горішньоплавняни й далі вва-
жатимуть, що небезпека далеко. Пронесе! 

Аби ж так…
Сторінку підготувала

Ксенія КОВАЛЬЧУК

Чи пронесе?
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На стадії чвертьфіналу 
Горішньоплавнянка Ан на Охо та у складі

збірної України вис ту пи ла на чемпіонаті
світу з бок су се ред жінок.

9 трав ня в Туреччині стар ту вав чем-
піонат світу з бок су се ред жінок. Він від-
бувся вже у два над ця тий раз. Найсильні-
ших бок се рок ви зна ча ли у два над ця ти
ва го вих категоріях. І Україну на цих зма -
ган нях пред став ля ли та кож два над цять
спорт сме нок.

Цьо го ро ку за га лом бу ло зареєстровано
рекордні 310 учас ниць із 73 країн світу.

У складі збірної України вис ту пи ла на
чемпіонаті світу і на ша Ан на Охо та. У її
ваговій категорії (45-48 кг) бу ло за яв ле -
но 32 бок сер ки. 

Пер ший вихід на ринг у Стамбулі для
нашої зем ляч ки відбувся 10 трав ня, у
дру гий зма галь ний день. Су пер ни цею
Ан ни ста ла пред став ни ця Кенії Крістін
Он га ре. Ця зустріч за вер ши ла ся пе ре -
мо гою українки.

Свій дру гий бій Ан на Охо та про ве ла
14 трав ня. Цьо го ра зу во на та кож ма ла
пе ре ва гу - те пер над спорт смен кою з Ма -
рок ко Мутакі Ясміне та вийш ла до наступ-
ної стадії чемпіонату світу з бок су.

На жаль, 16 трав ня су пер ни ця горіш-
ньоплавнянки вия ви ла ся сильнішою. Ан -
на Охо та по сту пи ла ся представниці Бол-
гарії Севді Асенові Юліянові та ви бу ла з
чемпіонату світу з бок су се ред жінок на
стадії чвертьфіналу.

По при це, горішньоплавнівська гро -
ма да пишається своєю спорт смен кою,
яка ре гу ляр но представляє на ше місто,
Пол тав щи ну й Україну на зма ган нях ви -
со ко го рівня.

Чемпіонка в Кельні
Ви хо ван ка відділення дзю до ДЮСШ № 1

Соф’я Го ря ши на, яка нині тим ча со во про-
живає і тренується в Німеччині, після націо-
нального відкритого турніру DJB на TSV
Münich-Großhadern (U16) в Мюнхені вже
за ти ж день зно ву по ра ду ва ла ре зуль та -
том. 14 трав ня во на вис ту пи ла на зма ган -
нях із дзю до в Кельні, де ви бо ро ла зван -
ня чемпіонки.

- Мені спо до ба ло ся бо ро ти ся в Кельні,
- розповіла про свій за кор дон ний досвід
Соф’я Го ря ши на. - Це був відбір на зма -
ган ня кла сом ви ще. Я ду же ра да, що гідно
йо го пройш ла і ви бо ро ла пер ше місце.
Вис ту па ла у ваговій категорії 57 кг. Цьо го
ра зу бу ло на ба га то лег ше, ніж у Мюнхені.
Я за га лом про ве ла три су тич ки. Ду же
хотіла ви гра ти і зно ву по ка за ти, що Ук-
раїна - силь на країна. Хо ча, як що чес но,
то й нер ву ван ня бу ло, і невпевненості теж
вис та ча ло… Порівнюючи про ве ден ня
зма гань тут і в нашій країні, мо жу ска за -

ти, що в Німеччині все відбувається більш
зла год же но й швид ко; але в Україні - більш
звич но і спокійніше, ад же ти вдо ма.

Ми ну ло го ра зу Со ня ду же хотіла вий ти
на на го род жен ня із пра по ром України. Але
тоді йо го швид ко знай ти не вда ло ся. Вия -
ви ло ся, що це справжній дефіцит, бо не
змог ли йо го віднайти й на ці зма ган ня. 

- По ки що не знаю, в яких зма ган нях
бра ти му участь далі, - зазначає дівчина.
- Але ви хо ди ти на татамі і бо ро ти ся ду -
же хо четь ся. То му з нетерпінням очікую
на нові стар ти!

Підвищила рівень
Пра цю ють на осо би стий рей тинг та на

імідж рідного клу бу й ви хо ван ки ГО «ЦДР
з бо роть би сам бо та дзю до «Еле фант».
Ак тив ним і ре зуль та тив ним ви дав ся по -
ча ток трав ня для Софії Та та ри, яка тим -
ча со во мешкає в Польщі.

6-7 трав ня у Варшаві (Поль ща) від-
бувся міжнародний ди тя чий турнір із
дзю до Same Judo Cup. Кількість учас-
ників скла ла май же 1300 дітей - це пред -
став ни ки 72 клубів із Польщі, Лит ви,
Латвії, Швеції, Грузії, Естонії, Словенії,
Сло вач чи ни та України. Поєдинки відбу-
валися між пред став ни ка ми вікової гру -
пи 2007-2012 років на род жен ня.

У ваговій категорії 52+ кг вис ту пи ла
горішньоплавнянка Софія Та та ра. Її су пер -
ни ця ми бу ли дев’ятеро дівчат. Шлях до
фіналу на ша зем ляч ка пройш ла у звичній
для неї манері - здо був ши три до ст ро ко -
вих пе ре кон ли вих пе ре мо ги. У вирішаль-
ному ж поєдинку зі спорт смен кою з Латвії
Со ня бу ла більш ак тив ною та ініціативною,
але при пус ти ла ся прикрої по мил ки, че рез
що пе ре мо га дісталася суперниці. Та все
од но це ста ло найбільшим і найвагомішим
до сяг нен ням Софії Та та ри у її спортивній
кар’єрі на да ний час. До речі, дівчина ще
й ви ко на ла нор ма ти ви з III КЮ і ста ла во -
ло дар кою зе ле но го поя са.

А вже 15 трав ня Со ня здо бу ла но ву пе -
ре мо гу. Во на взя ла участь у відкритому
чемпіонаті воєводства Лю бель сь ко го із
дзю до. Дівчина та кож вис ту пи ла у ваговій
категорії 52+. От ри мав ши чо ти ри до ст -
ро ко вих пе ре мо ги, Софія Та та ра посіла
пер ше місце. 

Ксенія КОВАЛЬЧУК

Дівчата - це си ла!

Во ни сьогодні аб со лют но не по сту па ють ся пред став ни кам сильної по -
ло ви ни люд ст ва. Во ни сильні фізично, витривалі, амбіційні й успішні.
А ще - наполегливі й працелюбні. Про це яс к ра во свідчать ре зуль та ти,
яких наші дівчата до ся га ють на спор тив них май дан чи ках різних країн.
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