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Iнформаційно-рекламний щотижневик ТОВ «Телерадіокомпанія «ГОК»

А ви знайте, що ми ж проростем
На руїнах, мов квіти весняні!
Вам на голови впадем дощем,
Аби знали, що ми нездоланні!

Ви нас бийте ногами в живіт,
Вибивайте життя до останку...
А ми сили знайдемо на зліт,
Прилетимо до вас на світанку!

Ви останнє у нас заберіть,
Обкрадіть до останньої нитки...
Але знайте, що прийде та мить,
Коли з’явимось знову нізвідки...

Ми прийдемо до вас уночі,
Коли будете міцно ви спати...
Запалаєм вогнем від свічі
І зруйнуєм залізнії грати...

Ми прийдемо... Повстанем з руїн!
Ви не спіть, а тривожно чекайте...
Проростемо жагою до змін...
Ми не вмерли, живі! Ви це знайте!

Наша рана ще свіжа болить,
Але ми на той біль не зважаєм...
Ну, а ви нас ногами топчіть,
Ми, мов пісня, іще залунаєм...

Ми зустрінемось з вами колись...
На Суді ,там, де вже не сховатись...
Ви не чули прохання: «Спинись!»
Вам хотілося далі знущатись...

А ви знайте, що ми проростем
В наших дітях, мов квіти весняні...
Ми не вмерли, ми й досі живем!
Наші душі - вони нездоланні!

Ми прийдемо раптово до вас,
Може, вітром, а може, дощами...
Ви не спіть, ви чекайте на нас,
Ми живі, ми зустрінемось з вами...

Огнєва Інелла
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Шановні зем ля ки, гості Горішніх Плавнів!
Вітаю вас із Днем міста! 62 ро ки то му в пісках на березі Дніпра наші бать ки і діди

роз по ча ли по бу до ву но во го міста під мир ним не бом України. А сьогодні сер ця і душі
кож но го українця б’ються в унісон із за хис ни ка ми нашої вільної Батьківщини. Нам
укот ре тре ба за хи ща ти свою зем лю від во ро га. І сьогодні ми б’ємося за Сво бо ду!

Ко жен із нас на своєму ро бо чо му місці наближає час Пе ре мо ги. То му пра цюй мо
на по лег ли во, сумлінно, док ла дай мо мак си мум зу силь за для на шо го май бут нь о го,
за для відбудови нашої України, кож но го міста, се ли ща, се ла.

Ба жаю всім ми ру, здоров’я, си ли й на сна ги, непохитної віри! 

Міський го ло ва Дмит ро БИКОВ

Ша нов на гро ма до!
Від щи ро го сер ця, яке спов не не ще більшої гордості та по ва ги 

за Горішні Плавні, вітаю всіх із Днем міста!
Цей день зав жди був для нас приємним та радісним свя том, яке зна ме ну ва ло

но вий етап роз вит ку та ча су для аналізу попередніх до сяг нень. Сьогодні віра, надія
та згуртованість ста ли на шою міцною опо рою в боротьбі за майбутнє всієї країни.  

Дя кую всім вам за небайдужість до долі рідного міста, ад же ми - це України. Дя -
кую всім, хто сло вом і ділом наближає нас до Пе ре мо ги. Я вірю у ва шу ак тив ну гро -
ма дянсь ку позицію і впев не ний, що ва ша на по лег ли ва пра ця, сміливість, ро зум,
во лон тер ст во - гарантія Пе ре мо ги України.

Ми вчи мо ся жи ти в но вих умо вах, вирішувати нові, не притаманні в не да ле ко му
ми ну ло му для міської гро ма ди про бле ми, на ла год жу ва ти нові комунікативні зв’язки,
вни ка ти в тонкощі новітніх викликів. І цей шлях ми бу де мо до ла ти ра зом, ад же ли -
ше спільними зу сил ля ми змо же мо до сяг ну ти по зи тив них результатів. 

Щи ро ба жаю всім ми ру, віри в Пе ре мо гу. Все бу де Україна!

З по ва гою го ло ва правління ПрАТ «Пол тавсь кий ГЗК» Віктор ЛО ТО УС

Шановні зем ля ки, учас ни ки-ліквідатори аварії 
на Чорнобильській АЕС!

26 квітня 1986 ро ку став днем скор бо ти за жерт ва ми трагедії на Чорнобильській АЕС.
36 років ми ра зом згадуємо героїв і сумуємо за ти ми, хто віддав власні жит тя за ра ди
на ших. Вічна і світла їм пам’ять.

Зі сло ва ми вдячності сьогодні звертаємося до ліквідаторів аварії на Чорнобильсь-
кій АЕС - пожежників, військових, медиків, правоохоронців, представників інших
професій, які муж ньо, самовіддано пра цю ва ли в зоні ли ха. 

Бажаємо вам мир но го не ба, здоров’я, до б ра і зла го ди в ро ди нах.

Міський го ло ва Дмит ро БИКОВ

Шановні містяни!
У склад ний час відзначається цьо го ро ку День міста. Во но, як і вся країна

за га лом, по ста ло пе ред за гро зою воєнної агресії. Та це місто ніколи не стоя -
ло ос то ронь про блем України. Горішні Плавні швид ко пе рейш ли на економіку
воєнного ста ну, мобілізувавши всі ре сур си, ство рив ши но ву логістику. 

Сьогодні місто працює за для підтримки економіки країни та за без пе чен ня воїнів
Зброй них сил України. Во но щи ро зустріло переселенців із Харківської, Сумської
та Донецької об лас тей і всіма си ла ми намагається до по мог ти їм влаш ту ва ти ся на
но во му місці. 

Місто - це ви, йо го мешканці. І з на го ди свя та я від щи ро го сер ця вітаю вас і дя -
кую кож но му за ва шу підтримку, небайдужість, ви ко нан ня своїх тру до вих обов’язків,
во лон терсь ку діяльність. 

Щи ро зи чу якнайскорішого ми ру! Вірю, місто збе ре же свої найкращі традиції і
отримає но вий по туж ний ви ток роз вит ку.

Зі свя том!
Кос тян тин ЖЕВАГО
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ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ

Чер го ва сесія Горішньоплавнівської
міської ра ди пройш ла зла год же-
 но й доволі опе ра тив но. 29 при-
сутніх депутатів схва ли ли поточні
й життєво важливі для терито-
ріальної гро ма ди рішення.

Засідання роз по ча ло ся з хви ли ни мов -
чан ня на честь горішньоплавнян, котрі
героїчно за ги ну ли від во ро жих куль під час
за хис ту цілісності кордонів України, - Івана
Білецького, Де ни са Сви ри до ва, Євгенія
Се ме но ва, Віктора Ди чу ка, Олексія Брідні. 

По то му міський го ло ва Дмит ро Би ков
ого ло сив про при пи нен ня існування та
функціонування депутатської фракції
Горішньоплавнівської міської організації
політичної партії «Опозиційна плат фор -
ма - За жит тя» у зв’язку з ви хо дом із неї
всіх депутатів фракції. 

У ході засідання міський го ло ва Дмит -
ро Би ков повідомив, що ми ну ло го тиж -
ня до Горішніх Плавнів бу ло дос тав ле но
чер го вий транш гуманітарної до по мо ги
- за со би гігієни, ліки, одяг, про дук ти т ри -
ва ло го зберігання. Ці речі надійшли від
давніх та надійних партнерів Горішньо-
плавнівської територіальної гро ма ди -
Ра ци бозь ко го по вя ту (Поль ща).

- Раніше до на шо го міста при бу ва ла й
до по мо га з Австрії та Нідерландів. Дя кую
всім на шим парт не рам за підтримку в
склад ний для українців час, ми цінуємо
це! - за зна чив Дмит ро Би ков. - Вдяч ний
усім пред став ни кам Горішньоплавнівської
територіальної гро ма ди, по чес ним гро -
ма дя нам міста Кос тян ти ну Же ва го, Вік-
тору Ло то усу, Олек сан д ру Мо ро зу за ва -
го му фінансову підтримку військових,
територіальної обо ро ни, внутрішньо пере-
міщених осіб. Три май мо стрій і ра зом до
пе ре мо ги!

Очільник Горішніх Плавнів до дав, що
після от ри ман ня всі гуманітарні вантажі
ог ля да ють ся, розподіляються за змістом
та на пря ма ми. Спер шу відвантажуються
про дук ти на шим військовим, котрі бо ро -
нять цілісність нашої дер жа ви в за пек лих
бо ях на Півдні й Сході. Дру гою чер гою
до по мо га відправляється до тих на се ле -
них пунктів України, де оку пан та ми штуч -
но ство ре но гуманітарну ка та ст ро фу, -
до Хар ко ва, Воз не сенсь ка (Миколаївська
об ласть). Час ти на гуманітарної до по мо -
ги розподіляється між ви му ше ни ми пе -
ре се лен ця ми, які осе ли ли ся в гур то жит -
ках міста, пер шо чер го во до по мо га нада-
ється тим, хто нині об ме же ний у кош тах.

Ста ном на 19 квітня в Горішніх Плав нях
офіційно зареєстровано 6783 внутрішньо
переміщені осо би (ВПО), з них 1621 ди -
ти на. Час ти на лю дей без кош тов но роз -
се ле на на об’єктах Ferrexpo та в нав чаль -
них за кла дах міста. Ferrexpo дбає про
без кош тов не хар чу ван ня ВПО, які про -
жи ва ють на території відомчих об’єктів.

Центр гуманітарної до по мо ги, від-
критий у міській бібліотеці, працює від-

разу за дво ма на пря ма ми: надає до по -
мо гу військовим, котрі бо ро нять цілісність
кордонів нашої дер жа ви, й ВПО, котрі
тим ча со во про жи ва ють у Горішніх Плав -
нях. Щод ня центр надає по слу ги із за без -
пе чен ня ВПО одя гом, пред ме та ми по бу -

ту, за со ба ми гігієни, ди тя чим хар чу ван -
ням для штуч но го ви го до ву ван ня ма лят.
Нині центр, який роз по чав свою діяльність
із 26 лю то го, виконує на ба га то більше
функцій, ніж це пе ре дба ча ло ся спо чат ку.
Ста ном на 19 квітня по до по мо гу сю ди
звер ну ли ся близь ко 10 тис. ВПО із різних
регіонів України, щод ня сю ди звер та ють -
ся більше 300 осіб. За га лом ви да но
більше 30 т гуманітарної до по мо ги, 3,5 т
гуманітарної до по мо ги відправлено до
військових час тин Сум, Ох тир ки, Хар ко -
ва та на схід для за без пе чен ня бійців про -
дук то ви ми на бо ра ми. 8 квітня центр від-
правив автомобіль, за ван та же ний за со -
ба ми гігієни, ди тя чим одя гом та ди тя чим
хар чу ван ням до Знам’янського бу дин ку
дітей-сиріт з інвалідністю.

- Аб со лют но всі ВПО от ри му ють до по -
мо гу, якої во ни по тре бу ють, - за зна ча ла
за ступ ни ця міського го ло ви Надія Угніче-

ва. - Ми не приховуємо, що нині важ ко
розмістити в гур то жит ках та ку кількість
лю дей, котрі при бу ли до на шо го міста од -
но час но, але ми праг не мо до по мог ти
кож но му з роз се лен ням, надаємо інфор-
мацію про можливість їхніх дітей до лу чи -
ти ся до нав чаль но го про це су в дош-
кільних та загальноосвітніх за кла дах
міста. Усе, що є в центрі, над хо дить зав -
дя ки не бай ду жим містянам. Крім то го,
двічі ми от ри му ва ли до по мо гу від на шо -
го міста-по бра ти ма Ра ци бож, жителі яко -
го пе ре да ли пле ди, постільну білизну, ди -
тя че хар чу ван ня, за со би гігієни та ме ди -
ка мен ти. Продуктів хар чу ван ня в центрі
маємо не ба га то, але спрямовуємо їх до
гуртожитків, де не за без пе чу ють ВПО га -
ря чим хар чу ван ням. У жод но му разі гума-
нітарна до по мо га, що над хо дить до цен -
тру від жителів міста, від при ват них під-
приємців, не мо же по тра пи ти до мережі
супермаркетів - за цим прискіпливо слід-
кують ко ор ди на то ри цен тру. Ме дич ну до -
по мо гу та ліки, що ви да ють ся без ре цеп -
та лікаря, ВПО мо жуть от ри ма ти в Центрі
ПМСД, каб. 308.    

За кош ти ре зерв но го фон ду міського
бюд же ту організовано благодійні ком-
плексні обіди для ВПО (до се ми сот осіб
щод ня) в ЗОШ № 3. Орієнтовна вартість
роз роб ле но го для них ме ню од но ра зо во -
го обіду складає 60 грн. Де пу та ти Горіш-
ньоплавнівської міської ра ди підтримали
рішення про виділення 1,5 млн грн для
при дбан ня продуктів хар чу ван ня, необхід-
них для при го ту ван ня страв. 

P. S. Хо четь ся сподіватися на вдяч-
ність ВПО за про яв ле ну горішньоплав-
нянами гостинність, можливість і ба жан -
ня до по ма га ти. Можливості жителів
міста не безмежні, тож гос тям Горішніх
Плавнів вар то нав чи ти ся цінувати людя-
ність і по ва жа ти ото чую чих, які насправді
нічого не винні тим, хто по ки нув свої
домівки. 

На тал ка ВЕРЕМЧУК
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ПОДІЇ ТИЖНЯ

Годуємо
За для підтримки лю дей із чис ла внут-

рішньо переміщених осіб (ВПО) міською
адміністрацією бу ло прий ня те рішення
про організацію благодійних обідів. І вже
ти ж день їдальня СЗОШ № 3 приймає
всіх охо чих.

Станом на ранок 19 квітня вже більше
2500 осіб от ри ма ли гарячі обіди. Щод ня
в їдальні ЗОШ № 3 хар чу ють ся близько
700 лю дей. От ри ма ти обіди мож на вик -
люч но при наявності довідки ВПО. 

- До ки війна не прийш ла на територію
України, кухарі го ту ва ли для учнів. Нині
перепрофілювались - го ту ють так са мо,
а от го ду ють уже біженців, - розповів
очільник міста Дмит ро Би ков. - Ми вже
за раз ба чи мо, що цей проєкт має по пит,
і як що кількість ба жаю чих хар чу ва ти ся
бу де збільшуватися, то бу де мо за лу ча -
ти їдальні інших шкіл.

Із 19.04.2022 реєстрація на благодійні
обіди здійснюється вик люч но з 11.00 до
16.00 у приміщенні шко ли на вул. Доб -
ро воль сь ко го, 27.

Облаштовуємо по бут

Ста ном на 20 квітня Горішні Плавні
прий ня ли 6783 внутрішньо переміщених
осіб, 1633 із них - діти. Дех то винаймає
жит ло самостійно, хтось осе лив ся у
близь ких, є й ті, хто знайш ли при хис ток
у гур то жит ках ВПГБУ, Політехнічного ко -

лед жу КрНУ та Полтавської місіонерської
духовної семінарії. Ба га то хто з них
виїжджав без нічого, тож по треб у них
за ба га то. Але, як не див но, са ме ці лю -
ди не скар жать ся ні на що, а з по дя кою
прий ма ють до по мо гу.

Юлія ева кую ва ла ся з дітьми із По -
кровсь ка, що на Донеччині, і жи ве в гур -
то жит ку вже більше трьох тижнів. Ка же,
що все влаштовує, та з розумінням ста -
вить ся до то го, що в гур то жит ку раніше
жи ли підлітки, які їздили до до му, і та ких
по треб у побутовій техніці, як у сімей із
дітьми, в них не бу ло. На кух нях є пли ти,
мікрохвильові печі, та цьо го буває за ма -
ло. Але переселенці при сто со ву ють ся.

- Пред став ни ки міської адміністрації
постійно вив ча ють по тре би цих лю дей
за для за без пе чен ня більш ком форт них
умов їхнього пе ре бу ван ня, - наголошує
Дмит ро Би ков. - Але не все за ле жить вик -
люч но від нас. У ма га зи нах побутової тех-
ніки наразі зовсім не та кий асор ти мент
товарів, як до війни. До то го ж особ ли ва

по тре ба в праль них ма ши нах та хо ло -
диль ни ках спостерігається по всіх об лас -
тях країни, які прий ня ли переселенців.
Наразі нам вда ло ся при дба ти для по треб
ВПО 3 хо ло диль ни ки, 4 пральні ма ши ни,
8 мікрохвильових пе чей та 10 елек трич -
них чайників на за галь ну су му 100 тис. грн.
Кош ти на ці по тре би ча ст ко во бу ло виді-
лено з міського бюд же ту, а ча ст ко во до -
по мо гу на дав БФ «Пол тавсь ко го ГЗК». Це
все, що бу ло в наявності в магазині. По -
бу то ву техніку бу де розподілено се ред
трьох ви ще за зна че них гуртожитків. 

До по мо га з Польщі

Чер го вий гуманітарний 5-тон ний ван -
таж для переселенців от ри ма ло місто від
партнерів та до б рих друзів із Ра ци бозь -
ко го по вя ту Польщі. 

- Ме ди ка мен ти, про дук ти хар чу ван ня
три ва ло го зберігання, в то му числі й ди -
тя че хар чу ван ня, за со би гігієни, підгузки
зібрала гро ма да на ших партнерів у Польщі
за для за до во лен ня пер шо чер го вих по -
треб по стра ж да лих від воєнної агресії рф,
- розповів Дмит ро Би ков. - Це вже дру гий
гуманітарний ван таж, який ми от ри ма ли
са ме від цієї гро ма ди. Про дук ти хар чу ван -
ня бу дуть розподілені між ВПО. Ніколи не
міг по ду ма ти, що договір про співпрацю
на ших гро мад на бу де та ко го ви гля ду,
ад же до по чат ку військовий дій це бу ли
су то культурні зв’язки, які пе ре тво ри ли -
ся на та ку важ ли ву підтримку під час війни. 

От ри ма ти необхідне мож на в центрі
гуманітарної до по мо ги. 

Освіта для ВПО

Че рез ситуацію в Україні, яка потерпає
від відкритої та широкомасштабної аг-
ресії рф, Міністерство освіти і нау ки
звільнило від про ход жен ня державної
підсумкової атестації учнів, які за вер шу -
ють здо бут тя освіти у 2021/2022 нав -
чаль но му році. 

Ви да ча документів про освіту та за -
пов нен ня додатків до них здійснюється

У
важкі ча си українці згур ту ва лись, і все за ра ди од но го - що би не втра ти -
ти свою країну та незалежність, що би відстояти свої домівки й міста в
боротьбі з російською на ва лою. Хто як мо же, так і допомагає. Хто
обідом, хто те п лим одя гом чи постіллю, хто ділиться по меш кан ням.
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відповідним за кла дом освіти, на обліку
в яко му перебуває учень. У ви пад ку, як -
що на час закінчення нав чаль но го ро ку

за клад освіти не функціонує внаслідок
збройної агресії рф, ви да чу свідоцтв та
за пов нен ня додатків до них здійснюва-
тиме інший за клад освіти за місцем пе -
ре бу ван ня ви пу ск ни ка (для учнів, які пе -
ре бу ва ють за кор до ном, - будь-який за -
клад освіти в Україні), ви зна че ний ор га ном
управління у сфері освіти. 

- Ста ном на 18 квітня 2022 ро ку до
освітнього про це су нав чаль них закладів
міста із чис ла внутрішньо переміщених
осіб (ВПО) до лу чи ли ся 340 дітей, за мо -
ви ли свідоцтва сім учнів 9-х класів та
шість учнів 11 класів, - зазначає очіль-
ниця відділу освіти міста Лілія Щер би на.
- За для от ри ман ня до ку мен та про освіту
керівники нав чаль них закладів ма ють
скла сти перелік випускників. Для цьо го
учень (як що повнолітній) або хтось із йо -
го батьків має в найкоротші терміни по -
да ти зая ву до однієї зі шкіл міста.

Чис то має бу ти зав жди

З усмішкою і гар ним настроєм праців-
ники ви кон ко му зібралися на традиційну
то ло ку під час акції «За чис те довкілля».

Після про ве ден ня інструктажу з техніки
без пе ки у зруч них джин сах та кросівках
охочі зро би ти на ше місто ще охайнішим,
озброївшись ру ка вич ка ми та па ке та ми
для сміття, ви ру ши ли вздовж уз бе реж -
жя Дніпра до то по ли но го гаю - улюб ле -
но го місця відпочинку містян, де зав жди
ку па сміття. Маль ов ни ча при ро да, п’янке
від вес ня них пахощів повітря, згуртова-
ність однодумців - усе це да ло змо гу
швид ко впо ра ти ся з при би ран ням. 

- Са ме час на вес ти лад у місті до на -
стан ня Ве ли ко дня. Горішні Плавні зав -
жди сла ви ли ся своєю кра сою, тож ми
маємо підтримувати йо го чис то ту, і це
зовсім не склад но, - за зна чи ла праців-
ниця жит ло во го відділу Оле на. - Я люб -

лю своє місто, бо на ро ди ла ся тут і жи ву,
то му зав жди охо че до лу чаю ся до то ло -
ки. Чис то має бу ти зав жди, якою б не бу -
ла ситуація в країні. Ко жен сис те ма тич -
но прибирає у своїй оселі, так са мо
потрібно при би ра ти і в на шо му спільному
домі - Горішніх Плав нях. 

До при би ран ня до лу чи ли ся працівники
всіх служб та відділів ви кон ко му. Во ни
зізналися, що ще ніколи раніше так не
раділи повідомленню про то ло ку - два ро -
ки поспіль ці традиційні за хо ди не про во -
ди ли ся че рез пандемію коронавірусу, од -
нак нині ситуація в місті кон троль о ва на.

- То ло ка згур ту ва ла нас, - до да ла на -
чаль ни ця відділу освіти Лілія Щер би на.
- З вірою в та ку ба жа ну пе ре мо гу ми й
місто при бра ли, й от ри ма ли за до во лен -
ня від спілкування на лоні при ро ди. За -
кла ди освіти що ро ку до лу ча ють ся до
про ве ден ня та ких заходів, зав жди під-
тримують лад на своїх територіях - не
ли ше до свят чи ви знач них дат. 

На чаль ни ця юри дич но го відділу Оле -
на Та ран зізналася, що долучається до
то ло ки що ра зу, ад же по-іншому й не
мож на:

- До на шо го міста при бу ло ба га то ви -
му ше них переселенців. Ми маємо влас -
ним при кла дом по ка за ти, як важ ли во
дба ти про охайність і кра су Горішніх
Плавнів. Упев не на, що й ті, хто вирішить
за ли ши ти ся в на шо му місті, зго дом теж
до лу ча ти муть ся до то ло ки.

Війна - це та ке жит тя

Де ре во жит тя - сим вол без смер тя, без-
кінечності жит тя та йо го різнобарвного
розмаїття. Об’єднує ми ну ле, теперішнє
та майбутнє, стоїть по за ча сом. А сьо-
годні ще й сим вол нашої нездоланності
та віри в Пе ре мо гу. Са ме та ка інсталяція
з ми ну ло го тиж ня прикрашає пе ре хре -
стя вул. Доб ро воль сь ко го та Ми ру. 

- Цю інсталяцію бу ло за мов ле но та оп -
ла че но за дов го до по чат ку воєнних дій,
- наголошує Дмит ро Би ков. - Працівни-
ками КП «Міськсвітло» з на стан ням теп-
лої по го ди  її бу ло вста нов ле но. Із ча сом
бу де вирішено пи тан ня бла го ус т рою при-
леглої території, ад же наразі маємо певні
об ме жен ня що до закупівлі матеріалів, які
вве де но під час воєнного ста ну.

P. S. На за ува жен ня містян про те, що
в країні війна, а в нас - на чеб то ні, ска жу
вик люч но від се бе. Війна - це не тільки
смерть, війна - це та ке жит тя. І ду же при -
кро, що за два місяці во на не нав чи ла
вас цінувати йо го, кож ну йо го хви ли ну. І
як що б ви дійсно цікавилися жит тям
міста, хо ча б чи та ли га зе ти та ди ви ли ся
но ви ни, ви б точ но зна ли про те, які ро -
бо ти ве дуть ся в місті, ко ли во ни бу ли
заплановані і що дійсно мо же ро би ти
місцева адміністрація, а що їй за бо ро -
не но під час воєнних дій. Навчіться ціну-
вати жит тя, ад же во но та ке мінливе, пра -
цюй те за ра ди Пе ре мо ги і пам’ятайте:
зра да - во на зовсім інша. Зра да - це вар-
тість орен до ва но го жит ла за дур ну ва тою
ціною, це пар ку ван ня автівок на га зо нах,
це гуч на му зи ка під час комендантської
го ди ни, це відмова дея ких про дав чинь
приймати розрахунок від покупців карт -
кою, це любителі міцних напоїв, які
зовсім не вміють по во ди ти ся в гро мадсь -
ких містах, це ті, хто в ук рит тях о другій
годині ночі вва жа ють нор маль ним вми -
ка ти відео на телефоні на пов ну гучність
і аг ре сив но реа гу ють на за ува жен ня, від-
чуваючи се бе хазяїном жит тя... Спи сок
мо же бу ти дов гим, продовжіть йо го самі.
Упев не на, прикладів бу де ще ба га то...      

Оль га ТАРАНТІНА

Шановні зем ля ки, гості міста!
У ці важкі для нашої країни дні доз воль те привітати вас

із Ве ли ко днем - Днем Світлого Хри сто во го Воскресіння!
Цей Ве ли кий День уособлює пе ре мо гу віри, надії та любові, тор же ст во істини та

справедливості, ве лич ду ху, свя то любові та відродження, сим вол на шо го спасіння.
Ба жаю кож но му з вас ми ру, стійкості, терпіння, наполегливої праці за для Пе -

ре мо ги, твердої віри у світле майбутнє рідної України!
Ба жаю на шим воїнам, які за хи ща ють мир і територіальну цілісність Батьківщини,

кож но му по вер ну ти ся до до му, муж ньо і впер то ни щи ти во ро га, не по хит но три -
ма ти стрій!

З на ми Бог! З на ми Україна!
Сла ва Україні!

Міський го ло ва Дмит ро БИКОВ



Ук рит тя - для всіх
Останніми дня ми на всій території Ук-

раїни збільшилась кількість повітряних
три вог. І до редакції тиж не ви ка надійшло
вже кілька за пи тань від тих горішньо-
плавнян, яких си ре на за ста ла в лікарні
чи Центрі ПМСД. Містяни жалілися, що
їм до во дить ся че ка ти за вер шен ня три -
во ги по за стінами медзакладів. Тож як у
та ких умо вах пра цю ють ме ди ки?

Як по яс нив Віктор Дуд ник, після ого -
ло шен ня повітряної три во ги вхідні двері
Цен тру ПМСД за чи ня ють. Натомість із
бо ку служ бо во го вхо ду до приміщення
відкривають вхід до ук рит тя, що би гро -
ма дя ни мог ли зай ти в без печ не місце:

- Наші працівники не мо жуть здійсню-
вати прий ом пацієнтів під час повітряної
три во ги, то му во ни за кри ва ють кабінети
і ма ють прой ти в ук рит тя. Лю ди, які при -
хо дять на прий ом, та кож мо жуть і зобов’я-
зані це зро би ти. Ук рит тя існує не ли ше
для ме дич них працівників, і пе ре бу ва ти
під час повітряної три во ги на вулиці не -
без печ но. Те, що лю ди за ли ша ють ся біля
будівлі, - їхнє осо би сте рішення, ад же во -
ни ма ли б дба ти про своє без пе ку. Тим
більше, пе ре бу ваю чи зовсім по ряд із ук -
рит тям, яке лег ко знай ти за вказівними
зна ка ми. Але ж чим далі, то все більше
лю дей не хту ють та ким про стим пра ви -
лом без пе ки і прак тич но пе ре ста ли ко -
ри сту ва тись ук рит тя ми. Знаємо, що й
медичні працівники не зав жди спус ка ють -
ся, про те во ни ма ють обов’язково вий ти
з кабінету в ко ри дор, щоб із дот ри ман -
ням пра ви ла двох стін пе ре че ка ти не без -
пе ку. Ро бо та за кла ду і прий ом спеціалі-
стами поновлюється після сиг на лу «відбій
повітряної три во ги». Так са мо, як і в сто-
матологічній поліклініці, і в ам бу ла тор но -
му кон суль та тив но-лікувальному відді-
ленні, яке межує зі стоматполіклінікою. 

За без пе чен ня ліками

За кла ди охо ро ни здоров’я в на шо му
місті, по при воєнний стан, роб лять усе,
що в їхніх си лах, щоб горішньоплавняни
не відчували яки хось об ме жень у ме дич -
но му супроводі. А керівництво міста,
області та гірничо-зба га чу валь них комбі-
натів гру пи компаній Ferrexpo дбає про
за без пе чен ня містян життєво необхід-
ними пре па ра та ми. До по пов нен ня запа-

сів медикаментів ак тив но до лу ча ють ся
благодійники з інших дер жав.

- Сьогодні до по мо га для лікувальних
закладів при хо дить звідусіль, - го во рить
Віктор Дуд ник. - Отримуємо ме ди ка мен -
ти і че рез МОЗ України, і з гуманітарних
вантажів, які їдуть з Польщі, Німеччини,
Австрії. Лікарські пре па ра ти йдуть не в
аптечні мережі, а вик люч но до закладів
для лікування пацієнтів. Отримуємо і
шпри ци, і крапельниці, і ліки в роз чи нах
та в таб ле то ва них фор мах. Маємо пре -
па ра ти як для містян, так і для внутрішньо
переміщених осіб, се ред яких є і пацієнти
з діагнозом цук ро вий діабет, і такі, хто
пе ре бу ва ють на обліку че рез про бле ми
зі щи то вид ною за ло зою чи онкологіч-
ними за хво рю ван ня ми. 

Ті, хто по тре бу ють прий о му препаратів
на постійній основі, мо жуть звер ну тись до
Цен тру ПМСД, ста ти на облік та от ри ма ти
необхідні ліки. Усі пре па ра ти в за кла дах
охо ро ни здоров’я міста пе ре бу ва ють на
обліку та контролі, щоб їх от ри му ва ли са -
ме ті, хто їх потребує, та в тій кількості, яка
необхідна. Є пев ний за пас і для тих, хто
потрапляє на стаціонарне лікування. Будь
то місцевий меш ка нець чи внутрішньо пе -
ре міще на осо ба. Як що пре па ра ти, перед-
бачені кон крет ним про то ко лом лікування,
є в наявності, то че рез Національну служ -
бу здоров’я України пацієнти от ри му ють

їх без кош тов но. Як що ж препаратів у да -
ний період немає в наявності, то, зрозу-
міло, що до во дить ся ре ко мен ду ва ти звер -
ну тись до ап те ки, щоб пацієнти при дба -
ли їх влас ним кош том. 

Вакцинація

Не зупиняється в Горішніх Плав нях і ро -
бо та з вакцинації про ти коронавірусу. Всі
бажаючі зро би ти ще п лен ня мо жуть звер -
та тись до Цен тру ПМСД. Виїзні бри га ди
по ки що не пра цю ють.

- Сьогодні маємо дві вак ци ни: Pfizer та
CoronaVac, - пояснює фахівець. - Во ни
підходять тим, хто хо че зро би ти пер ше
ще п лен ня, а та кож бус тер ну до зу. Ре жим
ро бо ти кабінетів для ще п лен ня не змі-
нився. Не мо жу ска за ти, що є ба га то ба -
жаю чих на бус тер ну вак ци ну, в се ред -
нь о му десь до 10 осіб за день. Та є й такі,
хто при хо дить зро би ти пер ше та дру ге
ще п лен ня про ти COVID-19. Та ких від 5
до 7 на ти ж день. У невеликій кількості
звер та ють ся й переселенці. Для то го,
щоб спро сти ти їм про це ду ру прий о му,
ми при зна чи ли ок ре мо го лікаря. Тож
після звер нен ня до реєстратури їх на -
прав лять до кабінету № 308. 

Нові працівники

До речі, переселенці звер та ють ся до
лікарів не ли ше по до по мо гу. Се ред них
є й ті, хто сам хо че й мо же до по мог ти.
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На ме дич но му фронті
По ки Збройні си ли України роб лять усе мож ли ве, щоб

зни щи ти во ро га, ко жен фахівець працює на влас но -
му фронті - на своєму ро бо чо му місці. Як в умо вах
воєнного ста ну медичні працівники Горішніх Плавнів
за без пе чу ють охо ро ну здоров’я містян та тих, хто
знай шов при хис ток від бой о вих дій у на шо му місті,
розповідає на чаль ник управління охо ро ни здоров’я
Горішньоплавнівської міської ра ди Віктор Дуд ник.



- Останнім ча сом у нас де що по пов -
нив ся штат ме дич них працівників, -
ділиться на чаль ник управління охо ро ни

здоров’я. - Се ред переселенців, які звер -
ну лись із ба жан ням пра цю ва ти в нашій
лікарні, вия ви лись медичні се ст ри, лікар-
епідеміолог, анестезіологи, су дин ний
хірург, ото ла рин го лог. Оскільки во ни не

звільнені з по пе ред нь о го місяця ро бо ти,
то, на дав ши відповідні до ку мен ти, підпи-
сали договір про ро бо ту за сумісництвом.
Це фахівці з Хар ко ва, Кра ма торсь ка, Ма-
ріуполя, Ли си чансь ка, Києва та Попасної.
Невідомо, як дов го во ни про бу дуть у Горіш-
ніх Плав нях, але наразі во ни вже пра цю -
ють або на стадії оформ лен ня на ро бо ту. 

У лікарні на шо го міста сподіваються,
що се ред но во при бу лих мешканців мо -
же бу ти окуліст, у яко му на да ний час є
по тре ба. Ро бо ти спеціалістам вис та чить.
У свою чер гу друж ний ко лек тив до по мо -
же но вим працівникам на ла го ди ти по -
бут на но во му місці.

Софія ПАЛЯНИЦЯ
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ЗА ПИ ТУ ВА ЛИ - ВІДПОВІДАЄМО

Як організовано ро бо ту з на дан ня
адміністративних по слуг у територі-
альних підрозділах та Управлінні міг-
раційної служ би Пол тав щи ни на час
дії воєнного ста ну в Україні?

На час воєнного ста ну територіальні
підрозділи та Управління Державної міг-
раційної служ би області пра цю ють що -
ден но з понеділка до неділі включ но
з 8.00 до 17.00.

У яких територіальних підрозділах
міграційної служ би Пол тав щи ни від-
новлено ро бо ту з прий о му гро ма дян
для оформ лен ня біометричних до-
кументів? Чи мо жуть ту ди звер та ти -
ся ВПО? 

Ста ном на 13 квітня по слу ги на да ють
Київський, Шевченківський, Подільський,
Крюківський, Ко бе ляць кий, Мир го родсь -
кий, Машівський, Но во сан жарсь кий, Лу -
бенсь кий, Лох виць кий, Хо роль сь кий,
Горішньоплавнівський, Гребінківський,
Гло бинсь кий, Зіньківський, Пи ря тинсь -
кий, Чутівський, Ши шаць кий відділи.
ВПО та кож мо жуть офор ми ти до ку мен -
ти в цих підрозділах. Та кож усі територі-
альні підрозділи області вно сять відо-
мості про дітей, зок ре ма, йдеть ся про
вклею ван ня фо то карт ки до за кор дон но -
го пас пор та батьків; про дов жу ють строк
дії за кор дон них паспортів як до рос лим,
так і дітям стро ком на 5 років.

Які терміни ви го тов лен ня біомет-
ричних документів?

Відповідно до По ста но ви КМУ від
28.02.2022 № 165, на час воєнного ста -
ну терміни ви го тов лен ня біометричних
документів скла да ють 20 ро бо чих днів
або один ка лен дар ний місяць.

На та ля ІВАНЧУК

У
період воєнного ста ну з ба гать ох
міст України чу ти звер нен ня адмі-
ністрації: як що змо га, спла чуй те
за спожиті комунальні по слу ги.
Ніхто не лякає відключенням, усі
за кли ка ють підтримати економіку.
Та на шо му місту по щас ти ло й
тут: підприємства ЖКГ про дов -
жу ють пра цю ва ти та за без пе чу -
ва ти містян життєво необхідними
по слу га ми, а мешканці на ма га -
ють ся ре гу ляр но та в пов но му
обсязі спла чу ва ти за спо жи те.

Ци ми дня ми на КВП «Те п ло енер го» під-
бивають підсумки за вер ше но го не що -
дав но опа лю валь но го се зо ну 2021-2022.

- Точні дані бу дуть відомі вже за кілька
тижнів, - пояснює ди рек тор підприєм-
ства Пав ло Сніжко. - По ки що мо жу ска -
за ти, що лю ди спла чу ють хоч і не в пов -
но му обсязі, але ре гу ляр но, за що ми ду -
же вдячні кож но му. Звер таю чись до
містян, які ма ють можливість спла чу ва -
ти за жит ло во-комунальні по слу ги й
надалі, роз ра хо вую на розумінням то го,

що від них за ле жить, чи бу де мо ми в по -
даль шо му з га ря чою во дою. До то го ж
це підтримка нашої економіки. 

Підприємство наразі виконує по точ ну
ро бо ту. Не зав жди вистачає рук, але
ситуація має тенденцію на поліпшення. 

- Сьогодні в нас є кілька вакансій, але
підтримку отримуємо від переселенців,
- додає Пав ло Сніжко. - Три тижні то му до
нас приєднався наш ко ле га, який до не -
дав на пра цю вав на чаль ни ком дільниці в
теплопостачальній організації Вол но ва -
хи. Те пер він зай няв ва кант не місце на -
чаль ни ка зміни в диспетчерській. Звіль-
нившись за попереднім місцем ро бо ти,
вже оформ ле ний на постійному місці ро -
бо ти в Горішніх Плав нях.      

Нагадаємо, 6 бе рез ня, розуміючи, що
лю ди не повинні не сти до дат ко вий фінан-
совий тя гар, Уряд ух ва лив рішення за бо -
ро ни ти на ра ху ван ня та стяг нен ня штрафів
або пені, інфляційних на ра ху вань, від-
сотків річних у разі несвоєчасної чи не-
повної оп ла ти за жит ло во-комунальні по -
слу ги. Та кож за бо ро не но при пи ня ти на -
дан ня ко му наль них по слуг за не спла ту за
них або оп ла ту не в пов но му обсязі. 

Штра фу ва ти за не спла ту та на ра хо ву -
ва ти пе ню не бу дуть. Од нак після закін-
чення воєнних дій заборгованість усе од -
но до ве деть ся по га си ти.

Софія ПАЛЯНИЦЯ

За пла ти - підтримай економіку

Під час воєнного ста ну ви ни ка ють непередбачувані об ста ви ни, за яких
до ку мен ти губ лять ся чи за бра ти їх немає можливості. Як же в нинішніх
умо вах працює міграційна служ ба?  



Нав чан ня триває
З пер ших днів війни ху дож ня шко ла

пра цю ва ла дистанційно. А вже з 28 бе -
рез ня за пись мо вою зго дою батьків во -
на про чи ни ла свої двері для всіх своїх
вихованців. Графік ро бо ти за кла ду - із
14.00 до 19.00. Як і в мир ний час, усі вик-
ладачі на своїх місцях і готові нав ча ти
пре крас но го своїх вихованців.

- За цей час кон тин гент на ших учнів
знач но змен шив ся, - зізналася ди рек тор -
ка художньої шко ли Оль га Чередніченко.
- Війна вне сла ко рек ти ви в на шу діяль-
ність - у мир ний час пла ну ва ли вис тав ки,
кон кур си, го ту ва ли ся до ви пу ск но го. Те -

пер усе інакше. Пра цю ва ти нині не про -
сто, але ми з вик ла даць ким ко лек ти вом
ство ри ли всі умо ви для якісного й ком -
форт но го нав чан ня. Мис тец тво вічне, тож
ми продовжуємо пра цю ва ти.

Так, викладачі художньої шко ли ство -
рю ють авторські май стер-кла си, програ-
мові зав дан ня, цікаві методичні роз роб -
ки, ко ри сту ють ся су час ни ми художніми
прий о ма ми й матеріалами. Ра зом із ви -
хо ван ця ми пра цю ють над ство рен ням
композицій патріотичного ха рак те ру, ма -
лю ють листівки для на ших захисників, а
ще всти га ють щод ня вик ла да ти на своїй
сторінці у фейсбуці фо то й колажі з ди -
тя чих малюнків.

Діти, чиї бать ки не по го ди ли ся на оч -
не нав чан ня, все од но про дов жу ють здо -
бу ва ти позашкільну освіту. Во ни дистан-
ційно от ри му ють при кла ди робіт і де таль -
ний опис зав дан ня.

- Деякі з моїх вихованців нині в Німеч-
чині та Польщі, - за ува жи ла вик ла дач ка
художньої шко ли Ган на Пан чен ко. - Як -
що во ни ма ють можливість, то теж до -
лу ча ють ся до он лайн-нав чан ня в нашій

школі. Діти мо жуть ста ви ти мені за пи -
тан ня, потім над си ла ють ескізи робіт, фо -
то своїх ідей та роз ро бок. Я їм зав жди
даю по ра ди, як зро би ти ма лю нок кра -
ще. Не що дав но зоб ра жа ли те му «Мир -
ний сон», нині працюємо над те мою
«Рідна зем ля українська». 

Без печ но й цікаво

Ко ли починається сиг нал повітряної
три во ги, викладачі ра зом із ви хо ван ця -
ми пря му ють до ук рит тя, про яке по тур -
бу ва ли ся заздалегідь. Тут те п ло, ком -
форт но й за тиш но, є за пас питної во ди,
су шок та пе чи ва.

- Бать ки мо жуть бу ти спокійні: в
художній школі під час повітряної три во -
ги їхні діти в безпеці, - на го ло си ла очіль-
ниця шко ли. - В укритті ми ро би мо все,
щоб заспокоїти дітей: читаємо з ни ми
кни ги з історії мис тец тва, надаємо їм пси-
хологічну підтримку, а нині це не менш
важ ли во, ніж нав ча ти. Ми з вик ла да ча ми
розуміємо, що по всяк час маємо три ма -
ти ся й самі, щоб бу ти взірцем для на ших
дітей і влас ним при кла дом по ка зу ва ти,
що ми налаштовані на пе ре мо гу!

Творчість заспокоює

Вик ла дач ка художньої шко ли Світлана
Бо го маз упев не на, що мис тец тво як -
найк ра ще здат не відволікти від не га тив -
них ду мок:

- Ко ли ди ти на малює, во на заспо-
коюється, утримує мир у собі та нав ко -
ло. Тож ми намагаємося нині підібрати
такі програмні зав дан ня, щоб пе ре клю -
чи ти ува гу на ших вихованців на по зи тив.
Важ ли во, щоб у такі непрості ча си діти
відчували ли ше хо ро ше, до б ре ста ви ли -
ся один до од но го, щоб на лаш ту ва ти на
доб ро й мир і близь ке ото чен ня, і весь
навколишній світ на лаш то ву ва ти.

Зок ре ма, на уро ках Світлани Бо го -
маз учні ма лю ють сло ва-об ра зи, в яких
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Мис тец тво без меж

Тво ри ти кра су, да ру ва ти по зи тив усім, хто по ряд, і відволікатися від про -
блем сьо го ден ня до б ре вміють у Дитячій художній школі. Педагогічний
ко лек тив за кла ду має вдо сталь цікавих об ра зо твор чих ідей для своїх
юних вихованців і їхніх батьків.
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кож на бу к ва зображується у вигляді
квітки, тва рин ки, при цьо му кож не сло -
во має обов’язково не сти по зи тив у

світ. Під час за нять тут слу ха ють кра си -
ву спокійну му зи ку, а ко ли ма лю ють
птахів - то їхній чу до вий спів. А ще пе ре -
гля да ють цікаві відео з історії мис тец тва. 

Для дітей і батьків

За нят тя, що мо жуть бу ти ко рис ни ми
як для юних митців, так і для до рос лих
членів їхніх ро дин, про во дить вик ла дач -
ка художньої шко ли Оле на Мінаєва, не
за бу ваю чи про індивідуальний підхід до
кож но го. Йдеть ся про но ву для за кла ду
ме то ди ку нейрографії. Це психологічне
ма лю ван ня, яке ко рис не в будь-яко му
віці й допомагає розс ла би ти ся й нав чи -
ти ся мис ли ти по зи тив но. 

- Ра зом із бать ка ми ми намагаємося
ство ри ти гарні умо ви для твор чо го про -
це су, - зазначає Оле на Мінаєва. - До речі,
з до рос ли ми ду же лег ко пра цю ва ти - во -
ни дос лу ха ють ся до на ших рекомендацій
і ма лю ють із за до во лен ням, зізнаються,
що вдячні за такі уро ки, які доз во ля ють
їм по збу ти ся повсякденної на пру ги. Ми

вчи мо всіх мис ли ти твор чо й по зи тив но,
три ма ти свій внутрішній ба ланс по при
ситуацію в країні, мак си маль но роз кри -
ти свій потенціал і че рез творчість ви п -
лес ну ти назовні те, що не вдається ви -
сло ви ти. Складаємо з дітьми по зи тив -
ний маль ов ни чий об раз України. Діти -
на ше майбутнє, а на ша за да ча - до по -
мог ти їм пе ре жи ти труднощі.   

Раді но вим уч ням

Дня ми ко гор ту та ла но ви тих вихованців
по пов ни ли діти із чис ла внутрішньо пере-
міщених осіб (ВПО), котрі раніше відві-
дували за нят тя в художніх шко лах в
Сєвєродонецьку, Вінниці й Харкові. Во -
ни вже до лу чи ли ся до зоб ра жен ня нової
те ми «На род на символіка України» з ви -
ко ри стан ням об ра зу ле ле ки, півня, маків,
мальв, со няш ни ка, тополі, руш ни ка, ви -
ши ван ки, пи сан ки. Учні праг нуть ство -
ри ти щось по зи тив не, підлаштовуючи
на род не мис тец тво під умо ви сьо го ден -
ня, поєднуючи ми ну ле із су час ним. 

Оль га Чередніченко додає, що до кінця
трав ня - кінця по точ но го нав чаль но го ро -
ку в художній школі - всі охочі мо жуть до -

лу чи ти ся до світу мис тец тва. Не важ ли -
во навіть, чи до цьо го був досвід відвіду-
вання подібних за нять. Щоб за пи са ти
ди ти ну до художньої шко ли, бать ки ма -
ють звер ну ти ся до за кла ду в будь-який
зруч ний для них день із відповідною зая -
вою. Вступні іспити, які бу ли обов’язко-
вими в мир ний час, тим ча со во не про -
во дять ся. Вартість нав чан ня в художній
школі ста но вить 180 грн/місяць, діти
пільгових категорій повністю звіль-
няються від спла ти. 

У пла нах - Ве лик день

Навіть у та кий три вож ний час викладачі
художньої шко ли ра зом із ви хо ван ця ми
ак тив но го ту ють ся до прий деш нь о го Ве -
ли ко дня. І вже про ду му ють, як кра ще
роз пи су ва ти пи сан ки.

- Пи сан ка - ДНК української куль ту ри,
- пояснює Ган на Пан чен ко. - У ро бо тах,
при свя че них Ве ли ко дню, використо-
вуємо сим во ли, пов’язані з Україною. І
хто ж, як не юні митці, ма ють про слав ля -
ти на шу куль ту ру й дер жа ву! 

На тал ка ВЕРЕМЧУК

Ще до пов но мас штаб но го вторг нен ня
до во ди ло ся не од но ра зо во впро довж
декількох останніх років їздити до столиці
на влас но му ав то. Хто знає - не дасть
збре ха ти. Ма не ри водіння у водіїв за зна -
че них міст суттєво відрізняються. І це по -
при те, що Пра ви ла до рож нь о го ру ху для
всіх однакові. По чи наю чи з Бориспільсь-
кої тра си, ми, немісцеві, пе ре лаш то ву ва -
ли свій ха рак тер їзди. Як і весь стиль жит -
тя в мегаполісі, він там відрізняється рвуч-
кістю, нетерплячістю, ієрархією кру тиз ни
ав то (хо ча знаків на кшталт «Про пус ти
кру то го» не помітили). Це на трасі. А в са -
мо му місті од на з найбільших про блем -

пар ку ван ня. Час то край ня пра ва сму га
вся щільно за став ле на при пар ко ва ни ми
ав то. Ма ши ни сто ять на тро туа рах, у дво -

рах, на будь-яко му шма точ ку, де тільки
мож на при мос ти ти ся. А що ж ви думаєте?
Дефіцит місця! У центрі ніхто не бу де ви -
гу ку ва ти: «Вільна ка са!» Там такої в прин-
ципі май же не буває - на од не ав то, що
виїжджає, припадає два-три ба жаю чих
при лаш ту ва ти свій лег ко вик на свіжо-
звільнене місце. 

Та що я все про Київ та про Київ… Да -
вай те те пер про Горішні Плавні. Ад же в
нас на до ро гах нині чи ма ло автомобілів
зі столиці, Хар ко ва та інших ве ли ких міст.
І не тільки на до ро гах, але й у дво рах ба -
га то по вер хо вих будинків. Са ме в тих
дво рах, де й до те пер не вис та ча ло місця
для пар ку ван ня всіх ба жаю чих, при чо му
місцевих. У нас не один рік триває та ка
собі на род на бо роть ба за га зо ни, які ми
праг не мо оберігати від в’їзду ав то транс -
пор ту. На хаб них порушників «ви хо ву ють»
сусіди, фо то їхніх автівок ре гу ляр но з’яв-
ляються в соціальних ме ре жах, щоб
горішньоплавняни зна ли своїх «героїв».
По де ку ди вжи ва ють й інших методів
впли ву. Але це пи тан ня для нас - ак ту -
аль не. Ми лю би мо своє місто, пишає-
мося йо го кра сою і чис то тою.

Тож шановні гості, по де ку ди вимушені
гості! Як що вам ще про це не го во ри ли,
не вар то прив но си ти в на ше місто сто-
личні звич ки. У Горішніх Плав нях навіть
за раз мож на, як що дійсно є та ке ба жан -
ня, знай ти місце, де за пра ви ла ми при -
пар ку ва ти свою «ластівку». Не вар то бра -
ти не га тив ний при клад із тих місцевих,
ко го ми засуджуємо. Тро туа ри - для пішо-
ходів, га зо ни - для краси, ав то шля хи - для
ав то транс пор ту. По чу вай те ся як удо ма,
але не за бу вай те, що в гос тях.

Ксенія КОВАЛЬЧУК

До чу жо го мо на сти ря зі
своїм ус та вом не пхай ся

Водії - особ ли ва ко гор та. І чи не в кож но му на се ле но му пункті їхнє брат -
ст во має свої характерні ри си. Не ска жу за всі міста України, але ось
Горішні Плавні й Київ порівняти мо жу не за чу жи ми бай ка ми, а за влас -
ним при кла дом. 
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Навіть за ли шив ши рідну домівку,
горішньоплавнівські спорт сме -
ни про дов жу ють тре ну ва ти ся і
за яв ля ти про се бе, вис ту паю чи
на зма ган нях в інших країнах. 

Чи ма ло юних вихованців спор тив них
шкіл і клубів Горішніх Плавнів із по чат ком
пов но мас штаб но го вторг нен ня росії в
Україну ра зом із бать ка ми виїхало за межі
нашої країни. Але евакуація не відміняє
ні необхідності нав ча ти ся далі, ні по тре -
би про дов жу ва ти тре ну ван ня, як що ти
об рав шлях спорт сме на. І це ще од не ви -
про бу ван ня фізичної вит рим ки і психо-
логічної стійкості на ших хлопців та дівчат. 

Знай на ших!

Мак сим Со ля ник 4 ро ки відвідував за -
нят тя в Центрі ди тя чо го роз вит ку з бо роть -
би сам бо і дзю до «Еле фант» у Горішніх
Плав нях. Та навесні 2022 ро ку йо му до ве -
ло ся виїхати з рідними до Чехії. Юний бо -
рець, чиє ім’я не од но ра зо во зга ду ва ло ся
у спи сках переможців і призерів міського,
об лас но го і всеукраїнського рівнів зма -
гань у рідній країні, і за кор до ном про дов -
жив активні тре ну ван ня. Ма ло то го - він
уже встиг вис ту пи ти там на зма -
ган нях, при чо му доволі успішно.

Так, у середині квітня Мак сим Со ля ник
став учас ни ком турніру з дзю до, який
відбувся в чесь ко му місті Теплиці, що за
100 км від Пра ги. Усі поєдинки наш зем -
ляк за вер шив до ст ро ко ви ми пе ре мо га -
ми. Та ким чи ном упер ше в житті хлоп чи -
на здо був зо ло ту на го ро ду зма гань на
європейському континенті.

- Ми всі горді за на шо го ви хо ван ця і
то ва ри ша по команді, - за зна чив го ло ва
ГО ЦДР «Еле фант» Юрій Ля шен ко. -
Вітаємо Мак си ма з пе ре кон ли вою пе ре -
мо гою та чекаємо по вер нен ня йо го до -
до му після Великої Пе ре мо ги!

Увійшов до за па су

Ба га то на ших земляків залишається
нині в Польщі. Про дов жу ють там зай ма -

ти ся улюб ле ним ви дом спор ту й деякі
«елефантівці»: Во ло ди мир Лаш ко, Лев
Сілантьєв та Софія Та та ра.

Хлопці тре ну ють ся в од но му клубі -
КС Це шин в од ной мен но му місті. 10 квітня
в м. Катовиці відбувся кваліфікаційний
турнір на поль сь ку національну юнаць ку
олімпіаду (чемпіонат Польщі), в яко му
взяв участь наш важ ко ва го вик Во ло ди -
мир Лаш ко (до цьо го прой шов відповідну
підготовку на спор тив них збо рах). Він
вис ту пив у категорії +90 кг. Хло пець посів

5 місце. В результаті йо го бу ло за ра хо -
ва но до запасної збірної ко ман ди клу бу.

Тре ну ван ня до опівночі

Не по ли ши ла тре ну ван ня й Софія Та -
та ра. Во на за раз мешкає в місті Бел жи -
це, а за нят тя про хо дять у Люблині, що

за 24 км від місця про жи ван ня. Тре ну -
ван ня відбуваються двічі на ти ж день,
три ва ють по півтори го ди ни. За вер шу -
ють ся во ни о 20.00. Єдиний транс порт,
яким мож на дістатися до до му після за -
нять, ли ше о 22.15. Тож повертається
дівчина аж о пів на 12-ту ночі…

Італійський стиль

Географія країн, до яких роз’їхалися
наші юні вихованці, ду же ши ро ка. Пред -
став ни ця спортивної горішньоплавнів-
ської ро ди ни Юлія Ко роль ко ва нині тим -
ча со во мешкає в Італії, в муніципалітеті
Гассіно. Во на продовжує ак тив но тре ну -
ва ти ся. За раз триває підготовка до зма -

гань всеіталійського рівня. Турнір відбу-
деться вже невдовзі в Турині. Там дівчина
не ли ше пред став ля ти ме свій но вий клуб,
але й продемонструє ба зу, от ри ма ну в
ЦДР «Еле фант» у Горішніх Плав нях. 

Вар то на го ло си ти, що Юрій Ля шен ко
підтримує зв’язок з усіма тре не ра ми, які
за раз зай ма ють ся із йо го ви хо ван ця ми. І
вже от ри мав за про шен ня взя ти участь у
літніх спор тив них та бо рах у Польщі та Чехії. 

Ксенія КОВАЛЬЧУК

На шо го цвіту - по всьо му світу

Нагадуємо, що в ГО ЦДР «ЕЛЕФАНТ» про до-
в жу ють ся за нят тя з бо роть би дзю до і сам бо: 

•  старші вихованці - понеділок, се ре да і
п'ятниця із 16.00 до 17.30;

•  молодші дівчатка і хлоп ча ки та но вач ки -
понеділок, се ре да, п'ятниця із 17.30 до 18.45.

Тел. для довідок 096-461-47-26.
За про шу ють ся всі бажаючі, хто відвідував

раніше за нят тя з бо роть би дзю до і сам бо в
«Елефанті», в інших спор тив них за кла дах на -
шо го міста і в містах, звідки ви му ше но виїхали
сім'ї переселенців.
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