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Місцевий час

ПОДІЇ ТИЖНЯ

Своїми силами

гувати з ентузіазмом, адже неодноразово самі пропонували посильну допомогу адміністрації закладу.

Попри все, місто продовжує жити та
працювати.
- Воєнні дії в країні й певні обмеження
щодо закупівлі товарів, робіт та послуг
під час воєнного стану не дозволяють зараз виконати низку запланованих раніше
робіт, але працівники КП «Міськсвітло»
знайшли вихід із цієї ситуації, - зазначив
очільник міста Дмитро Биков. - П’ять світильників, що були свого часу демонтовані на перехресті вул. Миру та Гірників,
після проведення ремонтних робіт та

них було, й потребують допомоги, тож
наше головне завдання - надати їм гідний
прихисток. Кошти в сумі 160 тис. грн на
ці потреби було виділено з міського бюджету та БФ «Полтавського ГЗК».

День довкілля

реставрації було встановлено вздовж
доріжки від меморіалу «Вічний вогонь»
до ПКіТ. А задля зменшення витрат на
електроенергію замінили натрієві лампи
потужністю 70 Вт на світлодіодні потужністю 20 Вт. Адже, як кажуть, аби руки і
охота, буде зроблена робота. І вона не
просто зроблена, а ще й при мінімальних
витратах отриманий гарний результат.

Наприкінці квітня працівники ВПГБУ та
евакуйовані до нашого міста, які тимчасово проживають у гуртожитку закладу,
зібралися разом, щоб упорядкувати подвір’я училища.
- Працювали завзято та сумлінно, адже
спільна праця гуртує, - говорить директор ВПГБУ Василь Сулима. - День довкілля для нас - традиційний захід, який
щороку проводимо напередодні Велико-

- Увесь час перебувати в гуртожитку
без діла - не завидна участь, - додає директор училища. - Мало хто з них зараз
працює, і людей гнітить незайнятість.
Звісно, вони намагаються працевлаштуватись, та не всім це вдається. Тож нашу спільну роботу сприйняли як можливість віддячити тим, хто їх прихистив, та
бути корисними громаді.

Лавандові острівки
Озеленення розподільчої смуги на проспекті Героїв Дніпра триває. Працівники
КП «СпецЕко» розпочали сіяти газонну
траву, а в місцях розриву й біля пішохідних
переходів висаджують кущі лаванди.

Допомога переселенцям
Чергову допомогу внутрішньо переміщені особи отримали минулого тижня.
Цього разу нові матраци, сушарки для
одягу, посуд та продукти отримали ВПО,
які знайшли прихисток у гуртожитку
Полтавської місіонерської духовної семінарії, гуртожитках політехнічного технікуму та ВПГБУ.
- У гуртожитках уже є постійні мешканці. Наприклад, у семінарії зараз проживає 52 особи, в гуртожитку політехнічного коледжу - 250 осіб, 70 із них - діти.
Також семінарія приймає переселенців
на ночівлю; є й ті, хто зупиняються на
кілька днів у пошуках постійного прихистку, - наголосив очільник міста. - Ці люди залишили свої домівки та все, що в

дня та травневих свят, щоби прибрати всі
наслідки зими та налаштуватись на весняне оновлення. Це давня традиція, яку
ми намагаємось підтримувати разом з учнями. А цього року долучились і наші гості.
Наразі в гуртожитку мешкає 110 переселенців. На пропозицію пристати до наведення ладу на території вони відреа-

Газета «Телеекспрес»
Засновник - ТОВ «Телерадіокомпанія «ГОК»
Відповідальний за випуск - редактор О. О. Тарантіна
№17 дата виходу 05.05.2022 Наклад 1000 Замовлення № 149
Ціна за домовленістю.
Адреса редакції газети «Телеекспрес»:
39800, Полтавська область м. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 54
Тел. (05348) 44508, 44500 Е-mail: teleexpress@trkgok.pl.ua

- Лаванда невибаглива в догляді, - розповідає Дмитро Биков. - Квітам не страшні
шкідники - їх відлякує сильний запах. Кущі
не вражаються грибковими захворюваннями. Рослини не потребують значного поливу, бо через надмірну кількість вологи
підгнивають. Крім того, лаванда стійка до
спеки й морозів. Узимку витримує температуру до мінус 20 градусів і нижче, влітку
не боїться навіть 40-градусної спеки.
Усього було закуплено 1400 саджанців
лаванди на загальну суму 300 тис. грн.
Невдовзі ця рослина прикрашатиме
оновлені вулиці нашого міста.
Ольга ТАРАНТІНА

Друк виконано ТОВ «Комплекс»
м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 23
Реєстраційне свідоцтво ПЛ-738 от 20.02.2006 р.
Редакція не завжди поділяє точку зору авторів публікацій.
Автор несе повну відповідальність за достовірність інформації,
точність наведених фактів. У телепрограмі можливі зміни.
Використання матеріалів тільки з дозволу редакції.
Відповідальність за зміст рекламних оголошень несе рекламодавець.

Місцевий час

Продовольча
допомога

3
«ТЭ» №18 (1364) 05.05.2022

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25.04.2022 м. Горішні Плавні

№ 79-р

Про скликання двадцять першої сесії
Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської
області восьмого скликання
Відповідно до ст. 42, 46 та 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання, затвердженого рішенням
першої сесії міської ради від 12.11.2020 р. зі
змінами та доповненнями:
рамках співпраці Полтавської обласної ради із Всесвітньою продовольчою програмою ООН (World Food Program) вимушені
переселенці на Полтавщині вже почали отримувати гуманітарну
допомогу. 3 травня такий вантаж надійшов у Горішні Плавні.

У

- Продукти харчування - це саме те, що необхідно людям щодня, і сьогодні
20 тонн борошна ми передаємо Горішньоплавнівській громаді, - зазначив
голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. - Важливо, щоб
процедура розподілу гуманітарної допомоги проходила прозоро. Тому ми
відразу передаємо цей вантаж громаді, яка братиме його на баланс, визначатиме потреби та розподілятиме вимушеним переселенцям, які потребують допомоги.
- Від імені всієї громади я щиро вдячний Полтавській обласній раді та
представникам ООН за допомогу, - зазначив міський голова Дмитро Биков. - Адже головна мета зараз - закрити першочергові потреби внутрішньо
переміщених осіб. Станом на 3 травня в нашому місті кількість зареєстрованих переселенців уже склала 7402 особи, із них дітей - 1695. Із борошна буде випікатися хліб та розподілятися серед ВПО.
• Всесвітня продовольча програма (World Food Program) - найбільша у світі гуманітарна організація, що забезпечує щороку близько 4 мільйонів тонн продуктів харчування.
• Заснована 1961 року як орган продовольчої допомоги в системі
Організації Об’єднаних Націй.

Нагадаємо, що минулого тижня ОВА під головуванням Дмитра Луніна було
організовано видачу продуктових наборів. До складу пакунка входило борошно, цукор, консерви, згущене молоко, олія, кава й печиво. За даними вебпорталу ОВА, в Горішніх Плавнях індивідуальні проднабори одержали 2712 осіб.
Ольга ТАРАНТІНА

Вражаюча статистика
• З 4:00 ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад
Російської Федерації на Україну, до опівночі1 травня 2022 року Управління
Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) зафіксувало 6469 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 3153 загиблих і
3316 поранених.
• Незважаючи на бойові дії з 24 лютого на території України було зареєстровано народження 36,5 тисяч діточок. Із них: у Львівській області народилось 3640 дітей; у Дніпропетровській - 3196; в Одеській - 2842 дитини.
• За цей період було зареєстровано понад 39 тисяч шлюбів, з них: 6056
у Дніпропетровській, 3043 - в Одеській області, 2485 - у м. Києві.

1. Скликати двадцять першу сесію Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області восьмого скликання
17 травня 2022 року о 10.00 у великій залі міської ради.
2. На розгляд сесії винести питання за напрямами:
• фінансові питання;
• питання житлово-комунального
господарства та будівництва;
• питання гуманітарного напряму;
• питання економічного розвитку та ресурсів;
• питання поновлення прав користування
земельними ділянками;
• питання архітектури і містобудування;
• різне.
3. Відділу організаційного забезпечення
діяльності міської ради виконавчого комітету
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області (Колмогоровій Т. В.) узагальнити, сформувати та оприлюднити проєкт порядку денного сесії міської ради на офіційному сайті Горішньоплавнівської
міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Провести організаційні заходи
по підготовці та проведенню сесії міської ради
з дотриманням обмежень, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 211 від
11.03.2020 «Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2».
4. На сесію запросити керівників відділів та
служб виконкому, а також підприємств, організацій та установ; депутатів обласної ради від
міста Горішні Плавні; членів виконавчого комітету; керівника Кременчуцької окружної прокуратури; голову міського суду; начальника відділу
поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області; голову громадської ради при міській раді; керівника
органу самоорганізації населення; представників місцевих засобів масової інформації.
Міський голова Дмитро БИКОВ
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Суспільство

Допомога Ferrexpo

животі, а також для офтальмологічних,
урологічних та інших операцій від компанії
Ferrexpo отримала Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова.
- Ми щиро вдячні компанії Ferrexpo, яка
відгукнулася на наше прохання і придбала сучасний, компактний та функціональний операційний стіл, адже лікарня мала
в ньому потребу вже давно. Його пневматична система дозволяє регулювати
кожну дію та забезпечує точне позиціонування пацієнта. Більш того, операційний стіл дозволяє робити рентгензнімки
майже всіх частин тіла, - повідомили в
медичному закладі.

а будь-яких часів компанія Ferrexpo поряд і готова підставити своє
надійне плече як міській громаді, так і Україні загалом. І воєнний час
не став виключенням із правил. Компанія продовжує працювати з медичними закладами, надаючи їм нагальну допомогу.

З

Для Горішніх Плавнів
Лікарські засоби та медичні вироби на
загальну суму 2 млн 600 тис. грн було
придбано БФ «Полтавського ГЗК» для
КНП «ЛІЛ I рівня м. Горішні Плавні».
- Передусім це ліки, перев’язувальні
матеріали, медичні костюми для медсестер, які долучилися до санітарного куреня, лікарські розчини, - зазначив очільник міста Дмитро Биков. - Також у переліку препарати антибактеріальної дії,
інфузійні розчини, досить значний запас
інсуліну для мешканців міста та ВПО, хворих на цукровий діабет. Але найціннішим
придбанням стали пристрої для лікування
ран негативним тиском (6 штук) та комплекти перев’язки до них. По два таких
пристрої буде передано до хірургічного
відділення та відділення травматології, а
два - до військових шпиталів, щоб рятувати життя та здоров’я українців, які постраждали від війни.
- Використання VAC-апаратів є золотим стандартом лікування ран у світовій
практиці, - наголошує медичний директор КНП «ЛІЛ І рівня» Максим Крівченко.
- Вакуумна помпа автоматично підтримує
в рані сталий негативний тиск, що суттєво
прискорює загоєння та дозволяє робити
перев’язки не щодня, а раз на тиждень.
Апарат забирає зайву рідину, пригнічує
ріст мікрофлори як аеробної, так і анаеробної, посилює місцевий кровотік. Такий пристрій не тільки пришвидшує загоєння, а й знижує вартість лікування в
рази, адже не треба витрачатися на безліч антисептиків, як це відбувається при
традиційному методі.

- Замовлення на ці апарати було сформовано нами ще наприкінці лютого, адже
вони дуже полегшують роботу при лікуванні поранених. І БФ «Полтавського ГЗК»
знадобилося два місяці задля того, щоб
їх придбати. Ми щиро вдячні за цю допомогу. У мирний час такі апарати використовуються при лікуванні уражених м’яких
тканин, пролежнів, діабетичних та нейропатичних виразок, опіків, відкритих
переломів тощо і стануть у пригоді при
лікуванні зазначених хвороб постійно.
VAC-апарати називають технологічним
дивом, що входить до 10 найкращих медичних винаходів за останні 100 років, резюмував Максим Крівченко.

Для Дніпра
Операційний стіл для проведення стандартних операцій на грудній клітці та

За словами Юрія Химича, керівника
програм КСВ Ferrexpo в Україні, в цей надскладний для нашої країни час забезпечення потреб медиків є однією з першочергових задач для створеного з ініціативи
Костянтина Жеваго спеціального гуманітарного фонду компанії Ferrexpo. «Ми на
зв’язку з лікарнями, де приймають найбільшу кількість поранених, та з медзакладами найбільш постраждалих регіонів
України, вивчаємо їхні потреби та реагуємо на звернення», - додав Юрій Химич.

Для Кременчука
Кременчуцька міська лікарня планового лікування, лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» та перша міська
лікарня ім. О. Богаєвського також отримали допомогу від компанії Ferrexpo. Загальна вартість товарів медичного призначення склала понад 1,2 млн грн.
- Наша робота сьогодні відрізняється
від діяльності в мирний час напруженістю
всіх служб та цілодобовим чергуванням.
Ми готові до розгортання шпиталю в разі
потреби. Та й COVID-19 досі не зник. І ця
допомога від Ferrexpo особливо цінна
для захисту персоналу та пацієнтів, повідомила Людмила Мигаль, директорка Кременчуцької міської лікарні
планового лікування.

Суспільство

5
«ТЭ» №18 (1364) 05.05.2022

Підтримай себе
та інших
ині саме час для психологічної підтримки. В Україні
й на Полтавщині зокрема стартують цікаві проєкти
для всіх охочих покращити свій психологічний стан
та підтримати своїх близьких, участь у яких абсолютно безкоштовна.

Н

Бути поруч
Служба у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики анонсувала надання психологічної підтримки вимушеним переселенцям та всім жителям Полтавщини,
кому нині це життєво необхідно. Отримати таку підтримку можуть усі, хто зареєструвався для участі у проєкті «ПОРУЧ».
Починаючи із 4 травня, розпочали роботу онлайн- та очні групи психологічної
підтримки для підлітків і батьків, на чиє
життя негативно вплинула повномасштабна війна в Україні. Відбувається це
в рамках спільного проєкту «ПОРУЧ» Міністерства освіти й науки України, UNICEF
Ukraine, Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії, Всеукраїнського громадського центру «Волонтер»,
Центру здоров’я та розвитку «Коло сім’ї».
Професійні психологи, задіяні у проєкті, - майстри своєї справи. Вони володіють навичками роботи з людьми, травмованими війною, і покликані зробити
все, щоб пережитий досвід не став для
людей психологічною травмою на все
життя. Заняття в групах по 10 осіб відбуваються безкоштовно двічі на тиждень.
Для жителів Полтави групи працюватимуть наживо, інших населених пунктів
області - в режимі онлайн.
Так, у групах взаємопідтримки психологи працюватимуть з дітьми 8-14 років

(за згодою батьків), молоддю 15-21 року, а також із батьками та педагогами,
адже дорослим, котрі працюють із підростаючим поколінням та виховують його, теж не так просто нині тримати рівновагу, щоб і собі дати раду, й своїх підопічних підтримувати. Під час зустрічей
учасники зможуть ділитися власними переживаннями щодо подій у близькому
оточенні та в країні загалом, знайти способи, як підтримати себе та близьких у
цей непростий час. Батьків та вчителів
навчать керувати емоціями, тамувати
біль, віднаходити життєві сили, щоб жити далі, планувати подальше життя й шукати ресурси для цього.

Навчитися й діяти
Безкоштовний базовий онлайн-курс
психологічної допомоги запускає ресурс
Prometheus. Учасників навчатимуть, як
упоратися з наслідками стресових ситуацій, пов’язаних із війною. Зокрема,
можна буде навчитися визначати ознаки

Наталка ВЕРЕМЧУК

відпочинку, куди можна прийти після
кількох годин роботи і просто попити кави з колегами. І ми вирішили взяти ініціативу у свої руки.
Силами працівників та коштом компанії у приміщенні зроблено капітальний
ремонт, закуплено побутову техніку та
сучасні меблі. Вартість реалізованого
проєкту склала понад 300 тис. грн.
- Штат інфекційного відділення сьогодні
складає 23 особи, це 7-8 медпрацівників
на зміну, - зазначила завідувачка інфекційного відділення ЛІЛ Алла Замш. - Перший поверх, як і раніше, використовується
як шпиталь для хворих на COVID-19, а на
другому перебувають хворі на інфекційні
патології. Від імені всього колективу хочу
висловити слова щирої подяки керівництву ТОВ «Феррострой» за увагу до
нашої робити та допомогу.

- Ця партія допомоги достатньо різнобічна: від ЗІЗ та антисептиків до антибіотиків широкого спектру, імуносупресорів та експрес-тестів, - наголосив Юрій
Химич. - Партія для кожної з лікарень формувалась індивідуально відповідно до їхніх
потреб. У цей складний для країни час ми
прагнемо надати найнеобхідніше для медичних закладів регіону та всієї України.

Кімната відпочинку
від «Феррострою»
Саме таку кімнату було облаштовано в
інфекційному відділенні Горішніх Плавнів.
- Ідея облаштувати таку зону відпочинку виникла ще тоді, коли пандемія на
COVID-19 тільки почала набирати обертів, - розповідає виконавчий директор
ТОВ «Феррострой» Олексій Шалаєв. Медикам доводилося більше часу проводити на робочому місці, з’явилися нові

стресу та правильно реагувати на нього,
а також спробувати перевірені техніки надання психологічної допомоги на собі та
своєму оточенні. Це допоможе й самому
впоратися зі стресом, дати раду неконтрольованим емоціям, і допомогти своїм
близьким пережити непрості часи.
Організатори наголошують, що техніки
та знання, здобуті під час курсу, допоможуть не лише точково стабілізувати
психіку, а й завадити загостренню психологічних проблем, уникнувши хронічної
стадії. Програма занять базується на
досвіді роботи з людьми, які переживають кризові моменти у своєму житті.
Автори курсу підготувати теоретичну
частину та практичні поради, корисні для
представників будь-яких професій. Утім
наголошують: програма курсу допоможе
знизити рівень психологічної травматизації, проте не замінить професійної психологічної та психотерапевтичної роботи.

ризики, які тільки додають стресу. І лікарям, і медсестрам необхідний куточок

Ольга ТАРАНТІНА
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Для перемоги

Долучитися до марафону бажають усі,
кого нинішня весна надихає на творчість.
Та неозброєним оком видно, що витвори
образотворчого й декоративно-ужиткового мистецтва, виготовлені руками
гуртківців закладу, доробки літературної
творчості педагогів і вихованців центру
відтворюють єдине прагнення всього
українського народу - такого бажаного
миру на нашій землі.

Творити разом

Центрі дитячої та юнацької творчості вже готуються
до перемоги, бо вихованці закладу твердо вірять у
ЗСУ. Там виготовляють патріотичні поробки, якими
вітатимуть усіх оточуючих.

У

Творчість на кожному кроці
У ЦДтаЮТ панує особлива атмосфера
творчості й гармонії, тут раді всім і кожному, допомагають максимально розкрити потенціал. Отак заходиш прямо з
вулиці до приміщення закладу - й поринаєш у чарівний світ, який живе за своїми
креативними правилами. Бачиш, як
малюки обганяють одне одного, поспішаючи на заняття, й десь там у потаємних глибинах уже давно дорослої душі
наростає бажання забути про всі свої
дорослі справи й гайнути разом із ними
у вир мистецтва…

Переможна сила весни
А справ нині в педагогів та вихованців
центру чимало. Чудова ідея вихованців
гуртка «Палітра» та їхньої керівниці Тетяни
Бегейми дала старт творчому марафону
#ВЕСНАПОНАДВІЙНУ, в рамках якого й
дорослі, й малі представляють свої творіння, в тому числі й патріотичні поробки,
якими будуть вітати всіх навкруг із перемогою, в яку так щиро вірять. Роботи
вихованців гуртка «Палітра» утворили
патріотичний вітраж на вході до приміщення центру.
Із дорослих першою до марафону приєдналася керівниця гуртка «Т.В.О.Р.Ч.І»
Валентина Носач із власним віршем «Діти
України», в якому йдеться про переможну
силу весни. Потішила своїми поробками
й акомпаніаторка Надія Удовицька. Вихованці гуртків «Декоративні квіти» на чолі з
Ольгою Хмарською та «Бісерне сяйво»
разом із наставницею Валентиною Сідько

нині активно створюють сувеніри для
вручення з нагоди
перемоги. А творчі
доробки марафону, які створили вихованці
гуртків Hand Made разом із керівницею
Юлією Шахман, «Художня обробка деревини» з керівником Віталієм Єфименком,
«Диво-пластика» на чолі з Оленою Швиденко днями візьмуть участь в обласній
виставці-конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай
і люби свій край». Вихованки гуртка
«Т.В.О.Р.Ч.І» спільно зі своєю педагогинею
Валентиною Носач створили власноруч
синьо-жовтих янголів-охоронців, що разом із найщирішими побажаннями на
маленьких листівках завдяки волонтерам
уже прямують до прикордонників, котрі
захищають цілісність нашої держави на
Сході. Цими вихідними до марафону
долучилися й вихованці гуртка «Авіамодельний» на чолі з керівником Владиславом Гончаруком, влаштувавши перші
випробування власних моделей у повітряному просторі території центру.
- Розуміння того, що ми переможемо
тільки разом, коли кожен робить свій
внесок у нашу загальну справу відновлення миру, дає сили створювати нові
шедеври, - зазначає директорка ЦДтаЮТ
Лариса Тесля. - Таке довгоочікуване весняне тепло надихає й педагогів, і наших
вихованців. Щодня до марафону долучається все більша кількість учасників,
котрі вірять у переможну силу весни, у
щонайшвидшу перемогу ЗСУ й демонструють неабияку стійкість.

До єдиного пориву творити добро й
красу долучилися й діти внутрішньо переміщених осіб.
- Мені тут подобається, тож відвідуватиму заняття ще, - зізнається юна переселенка з Харкова Катя Нестеренко, яка
прийшла на своє перше заняття в гуртку
«Палітра», але вже давно займається
малюванням. - Найбільше полюбляю зображати людей. Нині ми малюємо пейзаж, а саме чарівний
ліс, передаючи тисячами різноманітних відтінків усю красу
рідної землі, яка ще більше
розквітне під мирним небом.
Горішньоплавнянка Ліза Лушпенко, котра вже пів року відвідує гурток «Палітра» й може
похвалитися десятьма чудовими роботами, додає, що
саме фарби дозволяють якомога краще передати розмаїту
й багатогранну красу України:

- Особливо чарівною природа є навесні, коли лише пробуджується. А щоб
створити справді хорошу роботу, треба
вкласти в неї весь свій хист і щедро додати добра й любові!
P. S. Бажаємо педагогам і вихованцям
ЦДтаЮТ натхнення й творчої наснаги,
щоб і надалі вони підтримували своїми
виробами наших бійців та тішили нашу
громаду поробками добра!
Наталка ВЕРЕМЧУК

Суспільство

Відзнака
якості освіти

7
«ТЭ» №18 (1364) 05.05.2022

Adventure (Моя школа - мої пригоди) ми
та учні із країн-партнерів прагнули якомога більше розповісти про своє життя
та дізнатись, як живеться та навчається
їхнім одноліткам в інших країнах. Ми показали один одному, чим ми займаємося
під час навчання, як проводимо вільний
час, які маємо звички та традиції. У форматі онлайн-конференцій з участю дітей
та вчителів або онлайн-чатів лише між
дітьми вдалось опрацювати широкий
перелік тематик - це і шкільне життя, і
шкільні свята, і повсякденна робота. Ми
обмінювалися інформацією про культурні цінності країн та дізнавались, як
навчаються та проводять вільний час у

спішна реалізація проєкту My School My Adventure принесла учням та педагогам ЗОШ № 1 визнання на міжнародному рівні. Команда із шести
учнів та двох педагогів, які взяли участь у навчальному проєкті програми Європейської комісії eTwinning, здобула для свого навчального закладу високу професійну нагороду National Quality Label (Національний
знак якості).

У

Поки одні скаржаться на неможливість
отримати якісні знання в дистанційному
режимі, інші долучаються онлайн до
освітнього процесу по всьому світу.
- Цього навчального року шість наших
вихованців виявили бажання стати командою, що візьме участь у міжнародному онлайн-проєкті, - говорить учителька англійської мови ЗОШ № 1 Світлана
Богдановська. - Разом із моєю колегою
Анною Піскорською понад два місяці ми
опікувалися дітьми, які представляли не
лише наше місто, а й усю Україну в проєкті Європейської комісії eTwinning. Це
навчальна програма, яка допомагає учням з усієї Європи співпрацювати та
спільно створювати цікаві проєкти. При
цьому діти працюють із новими сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та вивчають іноземні мови.
Програма Європейської комісії eTwinning
започаткована ще у 2005 році задля розвитку співпраці між європейськими школами з використанням інформаційнокомунікативних технологій навчання. Це
такий собі робочий простір у межах східного партнерства Європейського Союзу.
Цього року до проєкту долучилась українська команда у складі шести учнів та двох
учителів із Горішніх Плавнів, які співпрацювали з колегами із Грузії, Туреччини та Португалії. Подібний досвід школярі ЗОШ № 1
отримали першими з нашого міста.
- Робота почалася з розмірковування,
як організувати спілкування англійською
мовою між учнями з різних країн, - пояснює вчитель. - Пропозиція долучитися до саме цієї програми прозвучала ще

позаторік від колег із Полтави, які, перебуваючи в мене на уроці, побачили технічне оснащення наших кабінетів, пересвідчились у високому рівні викладання
англійської мови в школі та відчули атмосферу роботи наших педагогів із
дітьми. Поспілкувавшись із колегою з Туреччини, яка вже дев’ять років працює в
подібних проєктах, було вирішено запропонувати це учням.
Серед охочих, які на достатньому рівні
володіють англійською мовою та знайомі
з інформативно-комунікаційними технологіями, виявилось по троє учнів 6-го і
9-го класів: Вероніка Рой, Поліна Лобач,
Катерина Станкевич, Ростислав Правда, Єгор Курманов та Ілля Кондратенко.
Організаторами даного проєкту стали
Світлана Богдановська та пані Умран Іскендер із Туреччини. Педагоги обрали тему та
розробили програму щоденної роботи.
- Планували ми працювати два місяці,
- додає пані Світлана, - але так захопилися процесом, що збільшили цей період
до трьох місяців. У проєкті My school my

різних країнах, як проводяться уроки, які
технології застосовуються. Діти були в
захваті від такої комунікації. До того ж
вони опановували різноманітні програми для створення слайдів, постерів,
відеороликів рекламного характеру. Отримали від наших іноземних партнерів
чимало інформації про новітні технології,
навчилися застосувати їх в онлайн-іграх
та вікторинах, які діти самі створювали.
І, звичайно, отримали можливість серйозно попрацювати над розвитком рівня
володіння іноземною мовою.
Учасники проєкту отримували різноманітні завдання, як-от створити емблему
проєкту за допомогою кількох інтерактивних інструментів та із застосуванням
визначених технологій. За результатами
голосування, в якому брали участь як
учасники проєкту з інших країн, так і їхні
батьки, в номінації «Національна емблема проєкту» перемогла українська команда, і тепер саме її робота є в мережі програми. І це не єдина перемога наших
дітей. Вони отримали найбільшу кількість
балів у грі «Запитання онлайн». Та не за
відзнаками йшли горішньоплавняни, а за
новими знаннями та навичками.
- 22 квітня ми отримали Національну
відзнаку, - говорить Світлана Богдановська. - Тепер чекаємо на подібну від Європейських країн та на значок - лейбл, який
за успіхи учнів отримає і навчальний заклад, що участю в цій міжнародній програмі
розширяє кордони своїм вихованцям для
спілкування, навчання й розвитку.
Софія ПАЛЯНИЦЯ

8
«ТЭ» №18 (1364) 05.05.2022

Суспільство

Більше авто більше порушень

сміття. Назустріч йому біля четвертого
під’їзду мчить на всіх парах іномарка,
різко гальмує і починає несамовито сигналити сміттєвозу - хоча навіть пішоходам
зрозуміло, що поки більш габаритне авто не виїде з проїзду, навряд чи водію іномарки вдасться здійснити свій маневр.
Раптом із-за рогу одного з будинків, розташованих поряд, виїздить ще одне авто, рухається до другого під’їзду вищезгаданого будинку, але теж раптово змушене зупинитися - хіба ж міг водій (та й
не лише він, а й пішоходи!) подумати, що
інша машина, яка собі рухалася поперек

Великодні свята в Кременчуці та районі відзначилися
складенням чотирьох адмінпротоколів на нетверезих
водіїв автівок та мопедів. Одну машину ВАЗ-2108,
якою керував сп’янілий водій у Семенівці, вилучено.
Загалом із 24 лютого до 7 квітня в нетверезих водіїв
правоохоронцями вилучено 57 автомобілів, які можуть бути передані для потреб оборони країни. Із вини нетверезих водіїв за цей час сталося три дорожньотранспортні пригоди.

станнім часом у Горішніх Плавнях транспортних засобів побільшало багато хто із внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають
у нашому місті, приїхали до нас на власних авто. Їх видно за номерними знаками, які вказують на приналежність до інших областей. Як
наслідок - питання порушень правил дорожнього руху й паркування в
нас укотре набуло загострення.

О

дороги, різко почне повертати! Звісно,
водій цього авта не додумався ввімкнути
поворотник, утім голосно й не стримуючи емоцій за допомогою нецензурщини
дав зрозуміти й іншим водіям, і пішоходам, що не варто заважати йому рухатися проїжджою частиною. Додам, що
водій - із числа місцевих.

Стрес чи наглість?
Більше авто - більше порушень. Цю
горішньоплавнівську мудрість жителі міста
вже перевірили на собі. До когорти порушників додалися й деякі автомобілісти із
числа внутрішньо переміщених осіб, котрі
чомусь вважають, що через пережитий
стрес мають право не дотримуватися правил дорожнього руху й паркування. І вимагати щодня по 10 л бензину безкоштовно, хоча для такого маленького містечка,
як наше, то вже, мабуть, занадто…
Життєписи багатьох горішньоплавнян у
соціальній мережі Facebook пістрявіють
фотодоказами того, що для деяких водіїв
авто з іногородніми номерами норма - паркуватися на газонах, дитячих майданчиках, тротуарах або взагалі де і як заманеться. Боротися з такими правопорушниками охочих багато - одні готові поговорити
«по-чоловічому» з водієм, решта вимагають різати шини чи знімати золотники, щоб
провчити підступно, проте дієво.
Пішоходи теж помітили зміни. Чомусь
у період воєнного стану мало хто з водіїв
дотримується дозволеної швидкості руху містом; катастрофічно побільшало тих,
хто не вмикає поворотники, та любителів
ризикованих обгонів.
Зрозуміло, що правоохоронці нині з
об’єктивних причин не мають змоги
більш прискіпливо контролювати рух автотранспортних засобів вулицями міста.
Уся надія - на чисто гіпотетичну добропорядність усіх учасників руху на доро-

гах і на те, що з настанням миру всі порушники із числа тих, хто просто вирішив
пересидіти тут, але не дбає ні про власну безпеку, ні про безпеку інших, повернеться додому. Питання й у тому, чи лише переселенці порушують правила, чи
місцеві, котрі вважають, що мають право їздити й паркуватися так, як кому забажалося, теж у переліку порушників?

І місцеві, й не дуже
Днями на території одного з внутрішньоквартальних проїздів стався просто
страшенний для нашого містечка затор.
07.30, пішоходи активно прямують на роботу. Коло третього під’їзду чотирипід’їздного будинку сміттєвоз саме забирає

6 із 10 - саме таку оцінку стану наших
доріг дають автомобілісти з Харкова,
котрі здебільшого зізнаються, що відчувають невпевненість під час руху незнайомими вуличками, тому точно не газують. І часто й густо бачать, як деякі водії
зневажливо ставляться до вмикання відповідного сигналу під час повороту
транспортного засобу.
- Як порівняти з Харковом та областю,
дороги на Полтавщині потребують покращень, - зазначає харків’янин Олександр,
водійський стаж якого складає 15 років. Я особисто дотримуюсь правил дорожнього руху, відчувається що в маленьких
містах за цим слідкують прискіпливіше,
ніж у великих. Порушників вистачало серед автомобілістів і в мирний час. На-
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вують ситуації з перевищенням швидкості
та обгони по зустрічній полосі - небезпечно як для самих водіїв, їхніх пасажирів,
так і для інших учасників руху, які не винні,
що їдуть однією дорогою з такими недбайливими автомобілістами.

приклад, у Харкові деякі дозволяли собі
їхати на жовте світло, перевищувати
швидкість, «підрізати» інших, неправильно переміщуватися з однієї смуги руху на
іншу. Тут, у населених пунктах Полтавщини, часто бачу, як місцеві жителі паркуються в недозволених місцях або відразу на
двох місцях, що дуже дивує. Що ж стосується суто Кременчуцького району, яким
іноді я їжджу, тут швидкісного режиму дотримуються далеко не всі, хоча пішоходи
полюбляють переходити дорогу ще за
кілька секунд до того, як ввімкнеться зелене світло.

Допоможуть штрафи
За кордоном зовсім інше ставлення до
порушень та порушників правил дорожнього руху та паркування. Там кожен
розуміє відповідальність за керування
транспортним засобом із порушеннями
правил дорожнього руху.
Наприклад, жителька німецького міста
Штоках (земля Баден-Вюртемберг), дещо меншого за Горішні Плавні, Наталія
Сайферт зазначає, що в них штрафують
усіх без винятку, хто дозволяє собі нехтувати правилами:

Таксисти - окрема категорія
Більшість погодиться, що місцеві таксисти не завжди дотримуються правил дорожнього руху. А ще полюбляють у вервечці
інших авто, які дружно вирішили пропустити пішохода, пронестись несподівано,
випередити всіх, хто їх «затримує», і вигулькнути перед носом людини, яка вже
почала рух на переході. Вистачає серед
представників цієї професії й затятих
любителів паркуватися на місцях для водіїв
з інвалідністю, що чи не щодня можна спостерігати поблизу великих супермаркетів.

тьом із прибулих громадян важко зорієнтуватися на дорогах нашого міста, й це
зрозуміло, бо вони керують автомобілями
в незнайомій для них місцевості. А от щодо неправильного паркування або паркування в недозволених місцях, більше
зустрічав таких порушників серед місцевих таксистів, аніж серед переселенців.
Представники цієї професії запросто можуть розвертати свій транспортний засіб
прямісінько на пішохідному переході, щоб
таким маневром скоротити собі дорогу.
Враховуючи мізерну кількість місць для
паркування поблизу житлових будинків,
не дивно, що хтось, виїхавши з-під обстрілів і перебуваючи за кермом кілька
днів поспіль, залишив авто в не відведеному для цього місці. Звісно, треба реагувати на такі порушення, але цивілізовано, спокійно пояснивши все водієві.

З неприязним посміхом

- Часто доводиться бути свідком, як деякі
водії перевищують швидкість, неправильно рухаються по коловій розв’язці й неправильно паркуються, - наголошує Євгеній
Головкін, який за кермом уже 16 років. Щоліта прямою дорогою вздовж набережної багато водіїв звикли ганяти на дуже високій швидкості. Паркування в не
відведених для цього місцях - то взагалі
болюча тема для автомобілістів нашого
міста. Хоча останнім часом таких порушень уже менше, ніж кілька років тому, в нас звикли, раптом щось не так, відразу
викладати фото таких порушень у соцмережі, й це, мабуть, дисциплінує гореводіїв. Раніше багато хто з власників дорогих автомобілів дозволяв собі паркуватися де заманеться. Не можу сказати,
що переселенці, котрі тимчасово проживають у Горішніх Плавнях, порушують правила більше за місцевих жителів. Бага-
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Так звикли реагувати мегадосвідчені
водії-чоловіки на жінку за кермом. Євгенія
Бойченко, водійський стаж якої складає
8 років, теж призвичаїлася до цього, як і
до стереотипу з фільмів, що жінка за кермом неуважна, бо тільки й чекає влучного моменту, щоб нафарбувати губи під
час руху. Натомість водійка дотримується
думки, що жінки кермують набагато акуратніше й уважніше за чоловіків, самовпевнених від природи, котрі вважають,
що все на світі вони роблять краще за
представниць протилежної статі.
- Нині вже багато жінок уміють кермувати автомобілем, і це цілком нормальне явище, - додає Євгенія. - Стать не може стати на заваді професіоналізму.
Буває, деякі чоловіки зневажливо спостерігають, як я, припустімо, паркуюсь. Але
принаймні не дозволяють собі бридких
зауважень у мій бік. Більше турбують порушення правил руху коловими розв’язками в нашому місті - і місцеві, й переселенці часто не знають, як ними рухатися,
не порушуючи правил, тож їздять так, як
хто може і як хто вміє. А ще відверто ди-

- По-перше, тут рідко кому в голову
прийде порушувати щось. Якщо ж так і
трапляється, то попри навіть дуже високу посаду, відеокамера фіксує порушення, й людині все одно прийде квитанція
на сплату штрафу. У нас тут теж є мажори, котрі полюбляють систематично перевищувати швидкість, але їх усіх так само систематично змушують платити
штраф. Тож правила - для всіх єдині. Часто можна спостерігати, як деякі водії неправильно паркуються - не звертаючи
уваги на паркувальні лінії, нерідко неправильно припарковані автомобілі створюють перешкоди для руху інших транспортних засобів. Або якщо й правильно
паркуються, то не сплачують за стоянку
в цьому місці. Порушниками бувають як
німці, так і приїжджі.
Наталія додає, що сама за кермом уже
6 років, й у Німеччині нормально ставляться до жінок-водійок, хоч деякі автомобілісти-чоловіки все ж не звикли
сприймати їх серйозно, вважаючи, що
саме представниці прекрасної половини людства можуть призвести до дорожньо-транспортної пригоди.
Наталка ВЕРЕМЧУК

Cпорт
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На європейських
татамі
опри те, що ці юні спортсмени тимчасово виїхали
з Горішніх Плавнів, і за
кордоном вони демонструють навички, отримані
в рідному клубі в Україні.

П

Юлія Королькова, яка до від’їзду
тренувалася в ЦДР «Елефант»,
23 квітня виступила на змаганнях
в Італії - країні, де вона тимчасово мешкає. Вона взяла участь у
турнірі з дзюдо на кубок м. Туріно. У ваговій категорії до 44 кг
дівчина змогла вибороти друге
місце.
24 квітня ще одна представниця горішньоплавнівського центру
виборювала нагороди в Польщі.
Софія Татара, що на даний час
займається в клубі UKS Spartakus
міста Люблін, стала учасницею
ХІХ Національного турніру з дзюдо в Гродзіську Мазовецькому.

М’ячі в подарунок
ідтепер тренування для вихованців дитячоюнацького футбольного клубу «ГірникСпорт» стали ще яскравішими.

В

Футбол залишається одним із улюблених видів
спорту для багатьох горішньоплавнівських хлопчаків.
Крім них, у ДЮФК «Гірник-Спорт» нині займається ще
й чимало дітей із родин вимушених переселенців.
Тож дуже доречним виявився подарунок для юних
футболістів нашого міста від Асоціації футболу Полтавщини. У квітні вони отримали нові яскраві м’ячі
жовтого кольору з українською символікою, виготовлені іспанською фірмою Joma. Загалом арсенал
ДЮФК «Гірник-Спорт» поповнився двадцятьма новинками. Половина з них дісталася вихованцям вікової
категорії 2010 року народження.
М’ячі відразу пустили на поле. Юні футболісти були надзвичайно раді такому оновленню. А їхні тренування стали ще більш активними та яскравими.
Дівчина провела чотири сутички на
татамі і кожну з них завершила достроковою перемогою. Таким чином Софія Татара стала чемпіонкою
турніру у своїй категорії.
У цей же день, 24 квітня, колишній
одноклубник дівчат Максим Соляник теж здобув перемогу. Він виступив на міжміському турнірі з дзюдо
у Празі (Чехія). Хлопець мав перевагу у трьох сутичках і зрештою виборов нагороду найвищого ґатунку.

Старт сезону
• 19-21 квітня в місті Снагов (Румунія)
пройшли контрольно-кваліфікаційні тренування, за результатами яких відібралися спортсмени до складу національної
збірної команди України з веслування на
байдарках і каное для участі в І-му та
ІІ-му етапах Кубка світу.
Традиційно на високому рівні виступили спортсмени, що представляють ВК «Гірник» Горішніх Плавнів. На дистанції 1000 м
у каное-одиночці першим фінішував Павло Алтухов. Другою на дистанції 500 м
стала Людмила Кукліновська у байдарці-

одиночці. На такій же дистанції впевнено
лідирував Олег Кухарик як у байдарцідвійці, так і в байдарці-четвірці. Найкращу швидкість серед жінок показала Людмила Лузан у каное-одиночці відразу на
двох дистанціях - 500 м і 1000 м.
За результатами контрольно-відбіркових
стартів було затверджено склад спортсменів та тренерів до участі в кубках світу
та міжнародних стартах 2022 року.
• У Мілані (Італія) відбулася міжнародна регата dell’International Race di
canoa sprint di Milano. Веслувальники
ВК «Гірник» під керівництвом тренера
Миколи Мацапури здобули ряд перемог.

Спорт

Спорт проти війни

опри війну і повітряні тривоги, в Горішніх Плавнях знову повертаються
до проведення спортивних змагань. Відбувся міжміський турнір із самбо «Діти війни».

П

Воєнні дії на території країни на певний час призупинили не тільки проведення всіх спортивних змагань, але й
тренувальний процес. Та поступово ми
вчимося жити навіть за таких умов. У
Горішніх Плавнях помалу відновилися заняття в секціях, клубах та дитячо-юнацьких спортивних школах. Причому в кожному із закладів раді бачити не лише
своїх вихованців, які залишилися в місті,
а й тих юних спортсменів, які разом зі
своїми родинами тимчасово перебувають у Горішніх Плавнях.
А відтепер можемо говорити й про повернення до змагань. 29 квітня в залі боротьби громадської організації «Центр дитячого розвитку з боротьби самбо і дзюдо «Елефант» відбувся міжміський турнір
із самбо «Діти війни». Участь у ньому взяли юнаки й дівчата із 2006 до 2014 років
народження. Загалом зібралося не так
багато учасників, як за мирних часів. Але
все ж на килим для боротьби цього дня
вийшли представники «Елефанту» - господарі змагань, вихованці відділення дзюдо ДЮСШ № 1, а також юні спортсмени
з Краматорська та міста-героя Харкова.
- Ми мужні і сильні. Збройні сили України дають гідну відсіч окупанту на всіх
фронтах. Україна переможе. Україна понад усе, - наголосив під час вітального
слова голова ЦДР «Елефант» Юрій Ляшенко, ініціатор проведення турніру. - У
цей непростий час ми з вами теж не
стоїмо осторонь. Символом нашої неми~ K1 500 m
І місце - Олег Кухарик;
~ К2 200 m
ІІ місце - Людмила Кукліновська
й Анастасія Горлова;
~ K4 500 m
І місце - Олег Кухарик, Ігор Турнов,
Іван Семикін, Дмитро Даниленко;

нучої перемоги є те, що ми зібралися тут
разом показати свій сильних характер,
своє козацьке молодецтво. Бажаю всім
учасникам турніру натхнення та віри у
свою перемогу на борцівському килимі
і в нашу загальну перемогу над ворогом!
Рівняння на Державний прапор України,
урочисте звучання Гімну України. І представлення почесних гостей - майстрів
спорту СРСР, ветеранів боротьби самбо,
дзюдо, вільної та греко-римської, видатних українських тренерів Віктора Шевченка (Козельщина), Миколи Гальченка
та Петра Жовтяка (Кременчук).
І місце - Людмила Кукліновська,
Анастасія Горлова, Діана Танко,
Наталія Докієнко.
~ C1 200 m
І місце - Людмила Лузан;
І місце - Смиловенко Тетяна;
ІІ місце - Павло Алтухов;
~ C1 500 m
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Після тривалої перерви діти знову відчули азарт спортивної боротьби. Дівчата
змагалися нарівні з хлопцями - окремих
категорій для них передбачено не було. І
тут ще треба бачити, хто з них виявився
більш завзятим під час сутичок. Хлопці падали дівчатам до ніг. Дівчата ж застосовували больові прийоми, змушуючи суперників здатися. Та найвидовищнішими
стали поєдинки старших вихованців, які
вже мають напрацьовану техніку. Після сутичок - потискання рук, а то й обійми. Це
не ворожба, це спорт із повагою до суперника. Хтось тут добряче потягнув
м’язи, хтось навіть залишив шматочок
свого зуба… Та найбільше азарту, здавалося, отримали навіть не самі учасники,
а їхні тренери, які не менше за дітей скучили за подібними заходами.
У підсумку змагань чимало «елефантівців» посіло призові місця. Чемпіонами
у своїх категоріях стали Ігор Вовнянко,
Владислав Цвєтков, Іван Максимов,
Євгеній Мартинюк та Євгеній Овчаренко. На другу сходинку п’єдесталу пошани зійшли цього дня Анна Кушніренко,
Григорій Ружицький, Дмитро Дігтярь, Антон Золотько, Юліан Підуст та Ігнат Колесник. Володарями бронзових нагород
стали Валерія Масло, Артем Олефір,
Єлизавета Прядко, Ангеліна Дмитрієнко
й Дар’я Пасічник.
Новим став досвід виступу на змаганнях із самбо для вихованців відділення
дзюдо ДЮСШ № 1. Хоча ці два види боротьби й мають подібність, але існує різниця у правилах, у застосовуваних прийомах і оцінці виступу спортсменів. Та
дзюдоїсти гідно впоралися з новим викликом, виборовши ряд призових місць.
Золоту нагороду здобув Денис Курманов.
Срібло цих змагань додали до скарбнички власних досягнень Єгор Курманов,
Анастасія Шудря, Марія Диба й Олександр
Копитін. Почесні бронзові медалі отримали Денис Оніщенко, Поліна Тумко, Артем
Яструб, Антон Мороз, Іван-Давид Громов,
Максим Павленко, Максим Гілевич, Владислав Хорунжий і Кирило Науменко.
Серед тих, хто нещодавно тренується
в секціях нашого міста, золото виборов
Давид Сердюк («Елефант»), срібло Тимофій Григоров («Елефант») і Ярослав
Шемет (ДЮСШ № 1), бронзу - Гліб Томаров та Артем Олефір («Елефант»).
Чемпіони та призери були нагороджені
почесними грамотами та медалями.
Сторінки підготувала
Ксенія КОВАЛЬЧУК

І місце - Смиловенко Тетяна;
ІІІ місце - Павло Алтухов;
~ C1 1000 m
ІІІ місце - Павло Алтухов;
~ C2 500 m
І місце - Людмила Лузан і
Анастасія Четверікова.

