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Своїми си ла ми

По при все, місто продовжує жи ти та
пра цю ва ти. 

- Воєнні дії в країні й певні об ме жен ня
що до закупівлі товарів, робіт та по слуг
під час воєнного ста ну не доз во ля ють за -
раз ви ко на ти низ ку за пла но ва них раніше
робіт, але працівники КП «Міськсвітло»
знайш ли вихід із цієї ситуації, - за зна чив
очільник міста Дмит ро Би ков. - П’ять сві-
тильників, що бу ли сво го ча су де мон то -
ва ні на перехресті вул. Ми ру та Гірників,
після про ве ден ня ре монт них робіт та

реставрації бу ло вста нов ле но вздовж
доріжки від меморіалу «Вічний во гонь»
до ПКіТ. А за для змен шен ня вит рат на
електроенергію замінили натрієві лам пи
потужністю 70 Вт на світлодіодні потуж-
ністю 20 Вт. Ад же, як ка жуть, аби ру ки і
охо та, бу де зроб ле на ро бо та. І во на не
про сто зроб ле на, а ще й при мінімальних
вит ра тах от ри ма ний гар ний ре зуль тат. 

До по мо га пе ре се лен цям

Чер го ву до по мо гу внутрішньо перемі-
щені осо би от ри ма ли ми ну ло го тиж ня.
Цьо го ра зу нові мат ра ци, су шар ки для
одя гу, по суд та про дук ти от ри ма ли ВПО,
які знайш ли при хис ток у гур то жит ку
Полтавської місіонерської духовної семі-
нарії, гур то жит ках політехнічного техні-
куму та ВПГБУ.   

- У гур то жит ках уже є постійні меш-
канці. На прик лад, у семінарії за раз про-
живає 52 осо би, в гур то жит ку політехніч-
ного ко лед жу - 250 осіб, 70 із них - діти.
Та кож семінарія приймає переселенців
на ночівлю; є й ті, хто зу пи ня ють ся на
кілька днів у по шу ках постійного при хи -
ст ку, - на го ло сив очільник міста. - Ці лю -
ди за ли ши ли свої домівки та все, що в

них бу ло, й по тре бу ють до по мо ги, тож
на ше го лов не зав дан ня - на да ти їм гідний
при хис ток. Кош ти в сумі 160 тис. грн на
ці по тре би бу ло виділено з міського бюд -
же ту та БФ «Пол тавсь ко го ГЗК».

День довкілля

Наприкінці квітня працівники ВПГБУ та
евакуйовані до на шо го міста, які тим ча -
со во про жи ва ють у гур то жит ку за кла ду,
зібралися ра зом, щоб упо ряд ку ва ти под-
вір’я учи ли ща. 

- Пра цю ва ли зав зя то та сумлінно, ад же
спільна пра ця гуртує, - го во рить ди рек -
тор ВПГБУ Ва силь Су ли ма. - День дов-
кілля для нас - традиційний захід, який
що ро ку про во ди мо напередодні Ве ли ко -

дня та трав не вих свят, що би при бра ти всі
наслідки зи ми та на лаш ту ва тись на вес -
ня не онов лен ня. Це дав ня традиція, яку
ми намагаємось підтримувати ра зом з уч -
ня ми. А цьо го ро ку до лу чи лись і наші гості. 

Наразі в гур то жит ку мешкає 110 пере-
селенців. На пропозицію при ста ти до на -
ве ден ня ла ду на території во ни відреа-

гувати з ентузіазмом, ад же не од но ра зо -
во самі про по ну ва ли по силь ну до по мо -
гу адміністрації за кла ду.

- Увесь час пе ре бу ва ти в гур то жит ку
без діла - не за вид на участь, - додає ди -
рек тор учи ли ща. - Ма ло хто з них за раз
працює, і лю дей гнітить незайнятість.
Звісно, во ни на ма га ють ся пра цев лаш -
ту ва тись, та не всім це вдається. Тож на -
шу спільну ро бо ту  сприй ня ли як можли-
вість віддячити тим, хто їх при хис тив, та
бу ти ко рис ни ми громаді. 

Лавандові острівки

Озе ле нен ня розподільчої сму ги на про-
спекті Героїв Дніпра триває. Працівники
КП «Спе цЕ ко» роз по ча ли сіяти га зон ну
тра ву, а в місцях роз ри ву й біля пішохідних
переходів ви сад жу ють кущі ла ван ди.

- Ла ван да не ви баг ли ва в догляді, - роз-
повідає Дмит ро Би ков. - Квітам не страшні
шкідники - їх відлякує силь ний за пах. Кущі
не вра жа ють ся гриб ко ви ми за хво рю ван -
ня ми. Рос ли ни не по тре бу ють знач но го по -
ли ву, бо че рез надмірну кількість во ло ги
підгнивають. Крім то го, ла ван да стійка до
спе ки й морозів. Узим ку витримує тем пе -
ра ту ру до мінус 20 градусів і ниж че, влітку
не боїться навіть 40-градусної спе ки. 

Усь о го бу ло за ку п ле но 1400 саджанців
ла ван ди на за галь ну су му 300 тис. грн.
Невдовзі ця рос ли на при кра ша ти ме
оновлені вулиці на шо го міста.

Оль га ТАРАНТІНА
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У
рам ках співпраці Полтавської обласної ра ди із Всесвітньою про -
до воль чою про гра мою ООН (World Food Program) вимушені
переселенці на Полтавщині вже по ча ли от ри му ва ти гуманітарну
до по мо гу. 3 трав ня та кий ван таж надійшов у Горішні Плавні.

- Про дук ти хар чу ван ня - це са ме те, що необхідно лю дям щод ня, і сьогодні
20 тонн бо рош на ми передаємо Горішньоплавнівській громаді, - за зна чив
го ло ва Полтавської обласної ра ди Олек сандр Біленький. - Важ ли во, щоб
про це ду ра розподілу гуманітарної до по мо ги про хо ди ла про зо ро. То му ми
відразу передаємо цей ван таж громаді, яка бра ти ме йо го на ба ланс, ви -
зна ча ти ме по тре би та розподілятиме ви му ше ним пе ре се лен цям, які по -
тре бу ють до по мо ги.

- Від імені всієї гро ма ди я щи ро вдяч ний Полтавській обласній раді та
пред став ни кам ООН за до по мо гу, - за зна чив міський го ло ва Дмит ро Би -
ков. - Ад же го лов на ме та за раз - за кри ти першочергові по тре би внутрішньо
переміщених осіб. Ста ном на 3 трав ня в на шо му місті кількість зареєстро-
ваних переселенців уже скла ла 7402 осо би, із них дітей - 1695. Із бо рош -
на бу де випікатися хліб та розподілятися се ред ВПО. 

• Всесвітня про до воль ча про гра ма (World Food Program) - най-
більша у світі гуманітарна організація, що забезпечує що ро ку близь -
ко 4 мільйонів тонн продуктів хар чу ван ня.

• За сно ва на 1961 ро ку як ор ган продовольчої до по мо ги в системі
Організації Об’єднаних Націй.

Нагадаємо, що ми ну ло го тиж ня ОВА під го ло ву ван ням Дмит ра Луніна бу ло
організовано ви да чу про дук то вих наборів. До скла ду па кун ка вхо ди ло бо рош -
но, цу кор, кон сер ви, згу ще не мо ло ко, олія, ка ва й пе чи во. За да ни ми веб пор -
та лу ОВА, в Горішніх Плав нях індивідуальні прод на бо ри одер жа ли 2712 осіб. 

Оль га ТАРАНТІНА

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.04.2022    м. Горішні Плавні     № 79-р

Про скли кан ня двад цять першої сесії
Горішньоплавнівської міської ра ди 

Кре мен чуць ко го рай ону Полтавської 
області вось мо го скли кан ня

Відповідно до ст. 42, 46 та 59 За ко ну України
«Про місцеве са мо вря ду ван ня в Україні», Рег -
ла мен ту Горішньоплавнівської міської ра ди Кре -
мен чуць ко го рай ону Полтавської області вось -
мо го скли кан ня, за тверд же но го рішенням
першої сесії міської ра ди від 12.11.2020 р. зі
змінами та до пов нен ня ми:

1. Скли ка ти двад цять пер шу сесію Горішньо-
плавнівської міської ра ди Кре мен чуць ко го ра-
й ону Полтавської області вось мо го скли кан ня
17 трав ня 2022 ро ку о 10.00 у великій залі місь-
кої ра ди.

2. На роз гляд сесії ви не сти пи тан ня за на пря -
ма ми: 

• фінансові пи тан ня;
• пи тан ня жит ло во-ко му наль но го 

гос по дар ст ва та будівництва;
• пи тан ня гуманітарного на пря му;
• пи тан ня економічного роз вит ку та ресурсів;
• пи тан ня по нов лен ня прав ко ри сту ван ня 

зе мель ни ми ділянками;
• пи тан ня архітектури і містобудування;
• різне.
3. Відділу організаційного за без пе чен ня

діяльності міської ра ди ви ко нав чо го комітету
Горішньоплавнівської міської ра ди Кре мен чуць -
ко го рай ону Полтавської області (Колмогоро-
вій Т. В.) уза галь ни ти, сфор му ва ти та оп ри люд -
ни ти проєкт по ряд ку ден но го сесії міської ра -
ди на офіційному сайті Горішньоплавнівської
міської ра ди Кре мен чуць ко го рай ону Полтав-
ської області. Про вес ти організаційні за хо ди
по підготовці та про ве ден ню сесії міської ра ди
з дот ри ман ням об ме жень, пе ре дба че них По -
ста но вою Кабінету Міністрів України № 211 від
11.03.2020 «Про запобігання по ши рен ню на
території України гострої респіраторної хво-
 ро би COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2».

4. На сесію за про си ти керівників відділів та
служб ви кон ко му, а та кож підприємств, орга-
нізацій та ус та нов; депутатів обласної ра ди від
міста Горішні Плавні; членів ви ко нав чо го комі-
тету; керівника Кременчуцької окружної про ку -
ра ту ри; го ло ву міського су ду; на чаль ни ка відділу
поліції № 2 Кре мен чуць ко го рай он но го управ-
ління поліції ГУНП в Полтавській області; го ло -
ву громадської ра ди при міській раді; керівника
ор га ну самоорганізації на се лен ня; представ-
ників місцевих засобів масової інформації.

Міський го ло ва Дмит ро БИКОВ

Про до воль ча 
до по мо га

Вражаюча статистика
• З 4:00 ран ку 24 лю то го 2022 ро ку, ко ли по чав ся зброй ний на пад

Російської Федерації на Україну, до опівночі1 трав ня 2022 ро ку Управління
Вер хов но го комісара ООН з прав лю ди ни (УВКПЛ ООН) зафіксувало 6469 ви-
падків загибелі або по ра нен ня цивільних осіб в Україні: 3153 за гиб лих і
3316 по ра не них. 

• Не зва жаю чи на бойові дії з 24 лю то го на території України бу ло заре-
єстровано на род жен ня 36,5 ти сяч діточок. Із них: у Львівській області на ро -
ди лось 3640 дітей; у Дніпропетровській - 3196; в Одеській - 2842 ди ти ни.

• За цей період бу ло зареєстровано по над 39 ти сяч шлюбів, з них: 6056
у Дніпропетровській, 3043 - в Одеській області, 2485 - у м. Києві. 



Для Горішніх Плавнів
Лікарські за со би та медичні ви ро би на

за галь ну су му 2 млн 600 тис. грн бу ло
при дба но БФ «Пол тавсь ко го ГЗК» для
КНП «ЛІЛ I рівня м. Горішні Плавні». 

- Передусім це ліки, перев’язувальні
матеріали, медичні кос тю ми для мед се -
стер, які до лу чи ли ся до санітарного ку -
ре ня, лікарські роз чи ни, - за зна чив очіль-
ник міста Дмит ро Би ков. - Та кож у пере-
ліку пре па ра ти антибактеріальної дії,
інфузійні роз чи ни, до сить знач ний за пас
інсуліну для мешканців міста та ВПО, хво -
рих на цук ро вий діабет. Але найціннішим
при дбан ням ста ли пристрої для лікування
ран не га тив ним тис ком (6 штук) та ком -
плек ти перев’язки до них. По два та ких
пристрої бу де пе ре да но до хірургічного
відділення та відділення травматології, а
два - до військових шпиталів, щоб ря ту -
ва ти жит тя та здоров’я українців, які по -
стра ж да ли від війни. 

- Ви ко ри стан ня VAC-апаратів є зо ло -
тим стан дар том лікування ран у світовій
практиці, - наголошує ме дич ний ди рек -
тор КНП «ЛІЛ І рівня» Мак сим Крівченко.
- Ва ку ум на пом па ав то ма тич но підтримує
в рані ста лий не га тив ний тиск, що суттєво
прискорює загоєння та дозволяє ро би ти
перев’язки не щод ня, а раз на ти ж день.
Апа рат забирає зай ву рідину, пригнічує
ріст мікрофлори як аеробної, так і ана-
еробної, посилює місцевий кровотік. Та -
кий пристрій не тільки пришвидшує за-
гоєння, а й знижує вартість лікування в
ра зи, ад же не тре ба вит ра ча ти ся на без-
ліч антисептиків, як це відбувається при
традиційному методі.

- За мов лен ня на ці апа ра ти бу ло сфор -
мо ва но на ми ще наприкінці лю то го, ад же
во ни ду же по лег шу ють ро бо ту при ліку-
ванні по ра не них. І БФ «Пол тавсь ко го ГЗК»
зна до би ло ся два місяці за для то го, щоб
їх при дба ти. Ми щи ро вдячні за цю до по -
мо гу. У мир ний час такі апа ра ти ви ко ри -
сто ву ють ся при лікуванні ура же них м’яких
тка нин, пролежнів, діабетичних та ней -
ро па тич них ви ра зок, опіків, відкритих
переломів то що і ста нуть у пригоді при
лікуванні за зна че них хво роб постійно.
VAC-апа ра ти на зи ва ють технологічним
ди вом, що вхо дить до 10 найк ра щих ме -
дич них винаходів за останні 100 років, -
ре зю му вав Мак сим Крівченко. 

Для Дніпра

Операційний стіл для про ве ден ня стан -
дарт них операцій на грудній клітці та

животі, а та кож для офтальмологічних,
урологічних та інших операцій від компанії
Ferrexpo от ри ма ла   Дніпропетровська об -
лас на клінічна лікарня ім. І. І. Меч ни ко ва.

- Ми щи ро вдячні компанії Ferrexpo, яка
відгукнулася на на ше про хан ня і при дба -
ла су час ний, ком пакт ний та функціональ-
ний операційний стіл, ад же лікарня мала
в ньо му по тре бу вже дав но. Йо го пнев -
ма тич на сис те ма дозволяє ре гу лю ва ти
кож ну дію та забезпечує точ не позиціо-
нування пацієнта. Більш то го, операцій-
ний стіл дозволяє ро би ти рентгензнімки
май же всіх час тин тіла, - повідомили в
ме дич но му закладі.

За сло ва ми Юрія Хи ми ча, керівника
про грам КСВ Ferrexpo в Україні, в цей над -
склад ний для нашої країни час за без пе -
чен ня по треб медиків є однією з пер шо -
чер го вих за дач для ство ре но го з ініціативи
Кос тян ти на Же ва го спеціального гумані-
тарного фон ду компанії Ferrexpo. «Ми на
зв’язку з лікарнями, де прий ма ють най-
більшу кількість по ра не них, та з мед зак -
ла да ми найбільш по стра ж да лих регіонів
України, вивчаємо їхні по тре би та реа-
гуємо на звер нен ня», - до дав Юрій Хи мич.

Для Кре мен чу ка

Кре мен чуць ка міська лікарня пла но -
во го лікування, лікарня інтенсивного ліку-
вання «Кре мен чуць ка» та пер ша міська
лікарня ім. О. Богаєвського та кож от ри -
ма ли до по мо гу від компанії Ferrexpo. За -
галь на вартість товарів ме дич но го при -
зна чен ня скла ла по над 1,2 млн грн.

- На ша ро бо та сьогодні відрізняється
від діяльності в мир ний час напруженістю
всіх служб та цілодобовим чер гу ван ням.
Ми готові до роз гор тан ня шпи та лю в разі
по тре би. Та й COVID-19 досі не зник. І ця
до по мо га від Ferrexpo особ ли во цінна
для за хис ту пер со на лу та пацієнтів, -
повідомила Люд ми ла Ми галь, ди рек -
тор ка Кременчуцької міської лікарні
пла но во го лікування.
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За будь-яких часів компанія Ferrexpo по ряд і го то ва підставити своє
надійне пле че як міській громаді, так і Україні за га лом. І воєнний час
не став вик лю чен ням із пра вил. Компанія продовжує пра цю ва ти з ме -
дич ни ми за кла да ми, на даю чи їм на галь ну до по мо гу.

До по мо га Ferrexpo



Бу ти по руч
Служ ба у спра вах дітей, сім’ї та моло-

діжної політики анон су ва ла на дан ня пси-
хологічної підтримки ви му ше ним пе ре -
се лен цям та всім жи те лям Пол тав щи ни,
ко му нині це життєво необхідно. От ри -
ма ти та ку підтримку мо жуть усі, хто заре-
єструвався для участі у проєкті «ПОРУЧ».

По чи наю чи із 4 трав ня, роз по ча ли ро -
бо ту он лайн- та очні гру пи психологічної
підтримки для підлітків і батьків, на чиє
жит тя не га тив но впли ну ла пов но мас -
штаб на війна в Україні. Відбувається це
в рам ках спільного проєкту «ПОРУЧ» Міні-
стерства освіти й нау ки України, UNICEF
Ukraine, Українського інституту когні-
тивно-поведінкової терапії, Всеукраїн-
ського гро мадсь ко го цен тру «Во лон тер»,
Цен тру здоров’я та роз вит ку «Ко ло сім’ї». 

Професійні пси хо ло ги, задіяні у про-
єкті, - май ст ри своєї спра ви. Во ни воло-
діють на вич ка ми ро бо ти з людь ми, трав -
мо ва ни ми війною, і покликані зро би ти
все, щоб пе ре жи тий досвід не став для
лю дей психологічною трав мою на все
жит тя. За нят тя в гру пах по 10 осіб відбу-
ваються без кош тов но двічі на ти ж день.
Для жителів Пол та ви гру пи пра цю ва ти -
муть на жи во, інших на се ле них пунктів
області - в режимі он лайн.

Так, у гру пах взаємопідтримки пси хо -
ло ги пра цю ва ти муть з дітьми 8-14 років

(за зго дою батьків), мо лод дю 15-21 ро -
ку, а та кож із бать ка ми та пе да го га ми,
ад же до рос лим, котрі пра цю ють із під-
ростаючим поколінням та ви хо ву ють йо -
го, теж не так про сто нині три ма ти рів-
новагу, щоб і собі да ти ра ду, й своїх підо-
пічних підтримувати. Під час зустрічей
учас ни ки змо жуть ділитися влас ни ми пе -
ре жи ван ня ми що до подій у близь ко му
оточенні та в країні за га лом, знай ти спо -
со би, як підтримати се бе та близь ких у
цей не про стий час. Батьків та вчителів
нав чать ке ру ва ти емоціями, та му ва ти
біль, віднаходити життєві си ли, щоб жи -
ти далі, пла ну ва ти по даль ше жит тя й шу -
ка ти ре сур си для цьо го.   

Нав чи ти ся й діяти

Без кош тов ний ба зо вий он лайн-курс
психологічної до по мо ги запускає ре сурс
Prometheus. Учасників нав ча ти муть, як
упо ра ти ся з наслідками стре со вих си-
туацій, пов’язаних із війною. Зок ре ма,
мож на бу де нав чи ти ся ви зна ча ти оз на ки

стре су та пра виль но реа гу ва ти на ньо го,
а та кож спро бу ва ти перевірені техніки на -
дан ня психологічної до по мо ги на собі та
своєму оточенні. Це до по мо же й са мо му
впо ра ти ся зі стре сом, да ти ра ду не кон -
троль о ва ним емоціям, і до по мог ти своїм
близь ким пе ре жи ти непрості ча си.

Організатори на го ло шу ють, що техніки
та знан ня, здобуті під час кур су, до по -
мо жуть не ли ше точ ко во стабілізувати
психіку, а й за ва ди ти за гос трен ню пси-
хологічних про блем, уник нув ши хронічної
стадії. Про гра ма за нять базується на
досвіді ро бо ти з людь ми, які пе ре жи ва -
ють кризові мо мен ти у своєму житті.

Ав то ри кур су підготувати тео ре тич ну
час ти ну та практичні по ра ди, корисні для
представників будь-яких професій. Утім
на го ло шу ють: про гра ма кур су до по мо же
зни зи ти рівень психологічної травмати-
зації, про те не замінить професійної пси-
хологічної та психотерапевтичної ро бо ти. 

На тал ка ВЕРЕМЧУК

- Ця партія до по мо ги дос тат ньо різ-
нобічна: від ЗІЗ та антисептиків до анти-
біотиків ши ро ко го спек тру, імуносупре-

сорів та екс прес-тестів, - на го ло сив Юрій
Хи мич. - Партія для кожної з лікарень фор -
му ва лась індивідуально відповідно до їхніх
по треб. У цей склад ний для країни час ми
праг не мо на да ти найнеобхідніше для ме -
дич них закладів регіону та всієї України.

Кімната відпочинку 
від «Фер ро строю» 
Са ме та ку кімнату бу ло об лаш то ва но в

інфекційному відділенні Горішніх Плавнів. 
- Ідея об лаш ту ва ти та ку зо ну відпо-

чинку ви ник ла ще тоді, ко ли пандемія на
COVID-19 тільки по ча ла на би ра ти обер-
тів, - розповідає ви ко нав чий ди рек тор
ТОВ «Фер ро строй» Олексій Шалаєв. -
Ме ди кам до во ди ло ся більше ча су про -
во ди ти на ро бо чо му місці, з’явилися нові

ри зи ки, які тільки до да ють стре су. І лі-
карям, і мед се ст рам необхідний ку то чок

відпочинку, ку ди мож на прий ти після
кількох го дин ро бо ти і про сто по пи ти ка -
ви з ко ле га ми. І ми вирішили взя ти іні-
ціативу у свої ру ки.

Си ла ми працівників та кош том ком-
панії у приміщенні зроб ле но капітальний
ре монт, за ку п ле но по бу то ву техніку та
сучасні меблі. Вартість реалізованого
проєкту скла ла по над 300 тис. грн. 

- Штат інфекційного відділення сьогодні
складає 23 осо би, це 7-8 медпрацівників
на зміну, - за зна чи ла завідувачка інфек-
ційного відділення ЛІЛ Ал ла Замш. - Пер -
ший по верх, як і раніше, використовується
як шпи таль для хво рих на COVID-19, а на
дру го му пе ре бу ва ють хворі на інфекційні
патології. Від імені всьо го ко лек ти ву хо чу
ви сло ви ти сло ва щирої по дя ки  керів-
ництву ТОВ «Фер ро строй» за ува гу до
нашої ро би ти та до по мо гу.

Оль га ТАРАНТІНА
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Підтримай се бе 
та інших
Нині са ме час для психологічної підтримки. В Україні

й на Полтавщині зок ре ма стар ту ють цікаві проєкти
для всіх охо чих по кра щи ти свій психологічний стан
та підтримати своїх близь ких, участь у яких аб со -
лют но без кош тов на.



Творчість на кожному кроці
У ЦДтаЮТ панує особлива атмосфера

творчості й гармонії, тут раді всім і кож-
ному, допомагають максимально роз-
крити потенціал. Отак заходиш прямо з
вулиці до приміщення закладу - й пори-
наєш у чарівний світ, який живе за своїми
креативними правилами. Бачиш, як
малюки обганяють одне одного, поспі-
шаючи на заняття, й десь там у пота-
ємних 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 тво-
ріння, в тому числі й патріотичні поробки,
якими будуть вітати всіх навкруг із пере-
могою, в яку так щиро вірять. Роботи
вихованців гуртка «Палітра» утворили
патріотичний вітраж на вході до примі-
щення центру. 

Із дорослих першою до марафону при-
єдналася 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. Вихо-
ванці гуртків «Декоративні квіти» на чолі з
Ольгою Хмарською та «Бісерне сяйво»
разом  із наставницею Валентиною Сідько

нині активно ство-
рюють сувеніри для
вручення з нагоди
перемоги. А творчі
доробки марафону, які створили вихованці
гуртків Hand Made разом із керівницею
Юлією Шахман, «Художня обробка дере-
вини» з керівником Віталієм Єфименком,
«Диво-пластика» на чолі з Оленою Шви-
денко днями візьмуть участь в обласній
виставці-конкурсі декоративно-ужитко-
вого 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 ра-
зом 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 «Авіамо-
дельний» на чолі з керівником Владисла-
вом Гончаруком, влаштувавши перші
випробування власних моделей у повіт-
ряному просторі території центру.

- Розуміння того, що ми переможемо
тільки разом, коли кожен робить свій
внесок у нашу загальну справу віднов-
лення миру, дає сили створювати нові
шедеври, - зазначає директорка ЦДтаЮТ
Лариса Тесля. - Таке довгоочікуване вес-
няне тепло надихає й педагогів, і наших
вихованців. Щодня до марафону долу-
чається все більша кількість учасників,
котрі вірять у переможну силу весни, у
щонайшвидшу перемогу ЗСУ й демон-
струють неабияку стійкість. 

Долучитися до марафону бажають усі,
кого нинішня весна надихає на творчість.
Та неозброєним оком видно, що витвори
образотворчого й декоративно-ужитко-
вого 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 

До єдиного пориву творити добро й
красу долучилися й діти внутрішньо пере-
міщених осіб.

- Мені тут подобається, тож відвідува-
тиму заняття ще, - зізнається юна пере-
селенка з Харкова Катя Нестеренко, яка
прийшла на своє перше заняття в гуртку
«Палітра», але вже давно займається
малюванням. - Найбільше полюбляю зоб-

ражати людей. Нині ми малю-
ємо пейзаж, а саме чарівний
ліс, передаючи тисячами різ-
номанітних відтінків усю красу
рідної землі, яка ще більше
розквітне під мирним небом. 

Горішньоплавнянка Ліза Лу-
шпенко, котра вже пів року від-
відує гурток «Палітра» й може
похвалитися десятьма чудо-
вими роботами, додає, що
саме фарби дозволяють яко-
мога краще передати розмаїту
й багатогранну красу України:

- Особливо чарівною природа є на-
весні, коли лише пробуджується. А щоб
створити справді хорошу роботу, треба
вкласти в неї весь свій хист і щедро до-
дати 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
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УЦентрі дитячої та юнацької творчості вже готуються
до перемоги, бо вихованці закладу твердо вірять у
ЗСУ. Там виготовляють патріотичні поробки, якими
вітатимуть усіх оточуючих.

Для перемоги



По ки одні скар жать ся на неможливість
от ри ма ти якісні знан ня в дистанційному
режимі, інші до лу ча ють ся он лайн до
освітнього про це су по всьо му світу.

- Цьо го нав чаль но го ро ку шість на ших
вихованців вия ви ли ба жан ня ста ти ко -
ман дою, що візьме участь у міжнарод-
ному он лайн-проєкті, - го во рить учи тель -
ка англійської мо ви ЗОШ № 1 Світлана
Бо гда новсь ка. - Ра зом із моєю ко ле гою
Ан ною Піскорською по над два місяці ми
опікувалися дітьми, які пред став ля ли не
ли ше на ше місто, а й усю Україну в про-
єкті Європейської комісії eTwinning. Це
нав чаль на про гра ма, яка допомагає уч -
ням з усієї Європи співпрацювати та
спільно ство рю ва ти цікаві проєкти. При
цьо му діти пра цю ють із но ви ми су час ни -
ми інформаційно-комунікаційними тех-
нологіями та вив ча ють іноземні мо ви.

Про гра ма Європейської комісії eTwinning
за по чат ко ва на ще у 2005 році за для роз -
вит ку співпраці між європейськими шко -
ла ми з ви ко ри стан ням інформаційно-
комунікативних технологій нав чан ня. Це
та кий собі ро бо чий простір у ме жах схід-
ного парт нер ст ва Європейського Сою зу.
Цьо го ро ку до проєкту до лу чи лась укра-
їнська ко ман да у складі шес ти учнів та двох
учителів із Горішніх Плавнів, які співпрацю-
вали з ко ле га ми із Грузії, Ту реч чи ни та Пор-
тугалії. Подібний досвід школярі ЗОШ № 1
от ри ма ли пер ши ми з на шо го міста. 

- Ро бо та по ча ла ся з розмірковування,
як організувати спілкування англійською
мо вою між уч ня ми з різних країн, - по-
яснює вчи тель. - Пропозиція до лу чи ти -
ся до са ме цієї про гра ми про зву ча ла ще

позаторік від ко лег із Пол та ви, які, пе ре -
бу ваю чи в ме не на уроці, по ба чи ли тех-
нічне ос на щен ня на ших кабінетів, пере-
свідчились у ви со ко му рівні вик ла дан ня
англійської мо ви в школі та відчули ат -
мо сфе ру ро бо ти на ших педагогів із
дітьми. Поспілкувавшись із ко ле гою з Ту -
реч чи ни, яка вже дев’ять років працює в
подібних проєктах, бу ло вирішено за -
про по ну ва ти це уч ням. 

Се ред охо чих, які на дос тат нь о му рівні
володіють англійською мо вою та знайомі
з інформативно-комунікаційними техно-
логіями, вия ви лось по троє учнів 6-го і
9-го класів: Вероніка Рой, Поліна Ло бач,
Ка те ри на Стан ке вич, Рос ти слав Прав -
да, Єгор Кур ма нов та Ілля Кон д ра тен ко. 

Організаторами да но го проєкту ста ли
Світлана Бо гда новсь ка та пані Ум ран Іскен-
дер із Ту реч чи ни. Пе да го ги об ра ли те му та
роз ро би ли про гра му щоденної ро бо ти.

- Пла ну ва ли ми пра цю ва ти два місяці,
- додає пані Світлана, - але так за хо пи -
ли ся про це сом, що збільшили цей період
до трьох місяців. У проєкті My school my

Adventure (Моя шко ла - мої при го ди) ми
та учні із країн-партнерів праг ну ли яко -
мо га більше розповісти про своє жит тя
та дізнатись, як жи веть ся та навчається
їхнім одноліткам в інших країнах. Ми по -
ка за ли один од но му, чим ми займаємося
під час нав чан ня, як про во ди мо вільний
час, які маємо звич ки та традиції. У фор-
маті он лайн-конференцій з уча стю дітей
та вчителів або он лайн-чатів ли ше між
дітьми вда лось оп ра цю ва ти ши ро кий
перелік те ма тик - це і шкільне жит тя, і
шкільні свя та, і по всяк ден на ро бо та. Ми
обмінювалися інформацією про куль-
турні цінності країн та дізнавались, як
нав ча ють ся та про во дять вільний час у

різних країнах, як про во дять ся уро ки, які
технології за сто со ву ють ся. Діти бу ли в
захваті від такої комунікації. До то го ж
во ни опа но ву ва ли різноманітні про гра -
ми для ство рен ня слайдів, постерів,
відеороликів рек лам но го ха рак те ру. От -
ри ма ли від на ших іноземних партнерів
чи ма ло інформації про новітні технології,
нав чи ли ся за сто су ва ти їх в он лайн-іграх
та вікторинах, які діти самі ство рю ва ли.
І, зви чай но, от ри ма ли можливість сер-
йоз но по пра цю ва ти над роз вит ком рівня
володіння іноземною мо вою.

Учас ни ки проєкту от ри му ва ли різнома-
нітні зав дан ня, як-от ство ри ти емб ле му
проєкту за до по мо гою кількох інтерак-
тивних інструментів та із за сто су ван ням
ви зна че них технологій. За ре зуль та та ми
го ло су ван ня, в яко му бра ли участь як
учас ни ки проєкту з інших країн, так і їхні
бать ки, в номінації «Національна емб ле -
ма проєкту» пе ре мог ла українська ко ман -
да, і те пер са ме її ро бо та є в мережі про -
гра ми. І це не єдина пе ре мо га на ших
дітей. Во ни от ри ма ли найбільшу кількість
балів у грі «За пи тан ня он лайн». Та не за
відзнаками йшли горішньоплавняни, а за
но ви ми знан ня ми та на вич ка ми.

- 22 квітня ми от ри ма ли Національну
відзнаку, - го во рить Світлана Бо гда новсь -
ка. - Те пер чекаємо на подібну від Євро-
пейських країн та на зна чок - лейбл, який
за успіхи учнів отримає і нав чаль ний за -
клад, що уча стю в цій міжнародній програмі
розширяє кор до ни своїм ви хо ван цям для
спілкування, нав чан ня й роз вит ку. 

Софія ПАЛЯНИЦЯ

Суспільство 7
«ТЭ» №18 (1364) 05.05.2022

У
спішна реалізація проєкту My School My Adventure при нес ла уч ням та пе -
да го гам ЗОШ № 1 виз нан ня на міжнародному рівні. Ко ман да із шес ти
учнів та двох педагогів, які взя ли участь у нав чаль но му проєкті про гра -
ми Європейської комісії eTwinning, здо бу ла для сво го нав чаль но го за -
кла ду ви со ку професійну на го ро ду National Quality Label (Національний
знак якості). 

Відзнака 
якості освіти
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Стрес чи наглість?
Більше ав то - більше по ру шень. Цю

горішньоплавнівську мудрість жителі міста
вже перевірили на собі. До ко гор ти поруш-
ників до да ли ся й деякі автомобілісти із
чис ла внутрішньо переміщених осіб, котрі
чо мусь вва жа ють, що че рез пе ре жи тий
стрес ма ють пра во не дот ри му ва ти ся пра -
вил до рож нь о го ру ху й пар ку ван ня. І ви -
ма га ти щод ня по 10 л бен зи ну без кош тов -
но, хо ча для та ко го ма лень ко го містечка,
як на ше, то вже, ма буть, за над то…  

Життєписи ба гать ох горішньоплавнян у
соціальній мережі Facebook пістрявіють
фо то до ка за ми то го, що для дея ких водіїв
ав то з іногородніми но ме ра ми нор ма - пар -
ку ва ти ся на га зо нах, ди тя чих май дан чи -
ках, тро туа рах або взагалі де і як за ма неть -
ся. Бо ро ти ся з та ки ми пра во по руш ни ка -
ми охо чих ба га то - одні готові по го во ри ти
«по-чоловічому» з водієм, реш та ви ма га -
ють різати ши ни чи знімати зо лот ни ки, щоб
пров чи ти підступно, про те дієво.

Пішоходи теж помітили зміни. Чо мусь
у період воєнного ста ну ма ло хто з водіїв
дотримується дозволеної швидкості ру -
ху містом; катастрофічно побільшало тих,
хто не вмикає по во рот ни ки, та любителів
ри зи ко ва них обгонів. 

Зрозуміло, що правоохоронці нині з
об’єктивних при чин не ма ють змо ги
більш прискіпливо кон тро лю ва ти рух ав -
то транс порт них засобів ву ли ця ми міста.
Уся надія - на чис то гіпотетичну добро-
порядність усіх учасників ру ху на до ро -

гах і на те, що з на стан ням ми ру всі по -
руш ни ки із чис ла тих, хто про сто вирішив
пересидіти тут, але не дбає ні про влас -
ну без пе ку, ні про без пе ку інших, по вер -
неть ся до до му. Пи тан ня й у то му, чи ли -
ше переселенці по ру шу ють пра ви ла, чи
місцеві, котрі вва жа ють, що ма ють пра -
во їздити й пар ку ва ти ся так, як ко му за -
ба жа ло ся, теж у переліку порушників?

І місцеві, й не ду же

Дня ми на території од но го з внутрі-
шньоквартальних проїздів став ся про сто
стра шен ний для на шо го містечка за тор.
07.30, пішоходи ак тив но пря му ють на ро -
бо ту. Ко ло треть о го під’їзду чотирипід’-
їздного бу дин ку сміттєвоз са ме забирає

сміття. Назустріч йо му біля чет вер то го
під’їзду мчить на всіх па рах іномарка,
різко гальмує і починає не са мо ви то сиг -
на ли ти сміттєвозу - хо ча навіть пішоходам
зрозуміло, що по ки більш га ба рит не ав -
то не виїде з проїзду, на вряд чи водію іно-
марки вда сть ся здійснити свій ма невр.
Рап том із-за ро гу од но го з будинків, роз -
та шо ва них по ряд, виїздить ще од не ав -
то, рухається до дру го го під’їзду ви ще-
з га да но го бу дин ку, але теж рап то во зму -
ше не зу пи ни ти ся - хіба ж міг водій (та й
не ли ше він, а й пішоходи!) по ду ма ти, що
інша ма ши на, яка собі ру ха ла ся по пе рек

до ро ги, різко поч не по вер та ти! Звісно,
водій цьо го ав та не до ду мав ся ввімкнути
по во рот ник, утім го лос но й не стри мую -
чи емоцій за до по мо гою не цен зур щи ни
дав зрозуміти й іншим водіям, і пішо-
ходам, що не вар то за ва жа ти йо му ру ха -
ти ся проїжджою час ти ною. До дам, що
водій - із чис ла місцевих. 

6 із 10 - са ме та ку оцінку ста ну на ших
доріг да ють автомобілісти з Хар ко ва,
котрі здебільшого зізнаються, що відчу-
вають невпевненість під час ру ху не зна-
й о ми ми ву лич ка ми, то му точ но не га зу -
ють. І час то й гус то ба чать, як деякі водії
зне важ ли во став лять ся до вми кан ня від-
повідного сиг на лу під час по во ро ту
транс порт но го за со бу. 

- Як порівняти з Хар ко вом та об лас тю,
до ро ги на Полтавщині по тре бу ють по кра -
щень, - зазначає харків’янин Олек сандр,
водійський стаж яко го складає 15 років. -
Я осо би сто дот ри му юсь пра вил до рож -
нь о го ру ху, відчувається що в ма лень ких
містах за цим слідкують прискіпливіше,
ніж у ве ли ких. Порушників вис та ча ло се -
ред автомобілістів і в мир ний час. На -

Більше ав то - 
більше по ру шень

Останнім ча сом у Горішніх Плав нях транс порт них засобів побільшало -
ба га то хто із внутрішньо переміщених осіб, які тим ча со во про жи ва ють
у на шо му місті, приїхали до нас на влас них ав то. Їх вид но за но мер ни -

ми зна ка ми, які вка зу ють на приналежність до інших об лас тей. Як
наслідок - пи тан ня по ру шень пра вил до рож нь о го ру ху й пар ку ван ня в
нас укот ре на бу ло за гос трен ня. 

Великодні свя та в Кременчуці та районі відзначилися
скла ден ням чо тирь ох адмінпротоколів на не тве ре зих
водіїв автівок та мопедів. Од ну ма ши ну ВАЗ-2108,
якою ке ру вав сп’янілий водій у Семенівці, ви лу че но. 

За га лом із 24 лю то го до 7 квітня в не тве ре зих водіїв
пра во охо рон ця ми ви лу че но 57 автомобілів, які мо -
жуть бу ти передані для по треб обо ро ни країни. Із ви -
ни не тве ре зих водіїв за цей час ста ло ся три дорожньо-
транспортні при го ди. 



прик лад, у Харкові деякі доз во ля ли собі
їхати на жов те світло, пе ре ви щу ва ти
швидкість, «підрізати» інших, не пра виль -

но переміщуватися з однієї сму ги ру ху на
іншу. Тут, у на се ле них пунк тах Пол тав щи -
ни, час то ба чу, як місцеві жителі пар ку ють -
ся в не доз во ле них місцях або відразу на
двох місцях, що ду же дивує. Що ж стосу-
ється су то Кре мен чуць ко го рай ону, яким
іноді я їжджу, тут швидкісного ре жи му дот -
ри му ють ся да ле ко не всі, хо ча пішоходи
по люб ля ють пе ре хо ди ти до ро гу ще за
кілька се кунд до то го, як ввімкнеться зе -
ле не світло.  

Так си сти - ок ре ма категорія

Більшість по го дить ся, що місцеві так си -
сти не зав жди дот ри му ють ся пра вил до -
рож нь о го ру ху. А ще по люб ля ють у вервечці
інших ав то, які друж но вирішили про пус -
ти ти пішохода, про нес тись несподівано,
ви пе ре ди ти всіх, хто їх «затримує», і ви -
гульк ну ти пе ред но сом лю ди ни, яка вже
по ча ла рух на переході. Вистачає се ред
представників цієї професії й за тя тих
любителів пар ку ва ти ся на місцях для водіїв
з інвалідністю, що чи не щод ня мож на спо-
стерігати по бли зу ве ли ких супермаркетів.

- Час то до во дить ся бу ти свідком, як деякі
водії пе ре ви щу ють швидкість, не пра виль -
но ру ха ють ся по коловій розв’язці й не пра -
виль но пар ку ють ся, - наголошує Євгеній
Головкін, який за кер мом уже 16 років. -
Щоліта пря мою до ро гою вздовж набе-
режної ба га то водіїв звик ли га ня ти на ду -
же високій швидкості. Пар ку ван ня в не
відведених для цьо го місцях - то взагалі
бо лю ча те ма для автомобілістів на шо го
міста. Хо ча останнім ча сом та ких по ру -
шень уже мен ше, ніж кілька років то му, -
в нас звик ли, рап том щось не так, відразу
вик ла да ти фо то та ких по ру шень у соцме-
режі, й це, ма буть, дисциплінує го ре-
водіїв. Раніше ба га то хто з власників до -
ро гих автомобілів доз во ляв собі пар ку -
ва ти ся де за ма неть ся. Не мо жу ска за ти,
що переселенці, котрі тим ча со во про жи -
ва ють у Горішніх Плав нях, по ру шу ють пра -
ви ла більше за місцевих жителів. Ба га-

ть ом із при бу лих гро ма дян важ ко зорієн-
туватися на до ро гах на шо го міста, й це
зрозуміло, бо во ни ке ру ють автомобілями
в незнайомій для них місцевості. А от що -
до не пра виль но го пар ку ван ня або пар -
ку ван ня в не доз во ле них місцях, більше
зустрічав та ких порушників се ред міс-
цевих таксистів, аніж се ред переселенців.
Пред став ни ки цієї професії за про сто мо -
жуть роз вер та ти свій транс порт ний засіб
прямісінько на пішохідному переході, щоб
та ким ма нев ром ско ро ти ти собі до ро гу.
Вра хо вую чи мізерну кількість місць для
пар ку ван ня по бли зу жит ло вих будинків,
не див но, що хтось, виїхавши з-під об-
стрілів і пе ре бу ваю чи за кер мом кілька
днів поспіль, за ли шив ав то в не відведе-
ному для цьо го місці. Звісно, тре ба реа -
гу ва ти на такі по ру шен ня, але цивілізо-
вано, спокійно по яс нив ши все водієві.

З не при яз ним посміхом

Так звик ли реа гу ва ти мегадосвідчені
водії-чоловіки на жінку за кер мом. Євгенія
Бой чен ко, водійський стаж якої складає
8 років, теж призвичаїлася до цьо го, як і
до сте рео ти пу з фільмів, що жінка за кер -
мом не уваж на, бо тільки й чекає влуч но -
го мо мен ту, щоб на фар бу ва ти гу би під
час ру ху. Натомість водійка дотримується
дум ки, що жінки кер му ють на ба га то аку-
ратніше й уважніше за чоловіків, са мо -
впев не них від при ро ди, котрі вва жа ють,
що все на світі во ни роб лять кра ще за
пред став ниць протилежної статі.

- Нині вже ба га то жінок уміють кер му -
ва ти автомобілем, і це цілком нор маль -
не яви ще, - додає Євгенія. - Стать не мо -
же ста ти на заваді професіоналізму.
Буває, деякі чоловіки зне важ ли во спосте-
рігають, як я, припустімо, пар ку юсь. Але
принаймні не доз во ля ють собі брид ких
за ува жень у мій бік. Більше тур бу ють по -
ру шен ня пра вил ру ху ко ло ви ми розв’яз-
ками в на шо му місті - і місцеві, й пересе-
ленці час то не зна ють, як ни ми ру ха ти ся,
не по ру шую чи пра вил, тож їздять так, як
хто мо же і як хто вміє. А ще відверто ди -

ву ють ситуації з пе ре ви щен ням швидкості
та об го ни по зустрічній полосі - не без -
печ но як для са мих водіїв, їхніх пасажирів,
так і для інших учасників ру ху, які не винні,
що їдуть однією до ро гою з та ки ми не -
дбай ли ви ми автомобілістами. 

До по мо жуть штра фи

За кор до ном зовсім інше став лен ня до
по ру шень та порушників пра вил до рож -
нь о го ру ху та пар ку ван ня. Там ко жен
розуміє відповідальність за ке ру ван ня
транс порт ним за со бом із по ру шен ня ми
пра вил до рож нь о го ру ху.

На прик лад, жи тель ка німецького міста
Што ках (зем ля Ба ден-Вюр тем берг), де -
що мен шо го за Горішні Плавні, Наталія
Сай ферт зазначає, що в них штра фу ють
усіх без ви нят ку, хто дозволяє собі не -
хту ва ти пра ви ла ми:

- По-пер ше, тут рідко ко му в го ло ву
прий де по ру шу ва ти щось. Як що ж так і
трапляється, то по при навіть ду же ви со -
ку по са ду, відеокамера фіксує по ру шен -
ня, й людині все од но прий де квитанція
на спла ту штра фу. У нас тут теж є ма жо -
ри, котрі по люб ля ють сис те ма тич но пе -
ре ви щу ва ти швидкість, але їх усіх так са -
мо сис те ма тич но зму шу ють пла ти ти
штраф. Тож пра ви ла - для всіх єдині. Час -
то мож на спостерігати, як деякі водії не -
пра виль но пар ку ють ся - не звер таю чи
ува ги на паркувальні лінії, нерідко не пра -
виль но припарковані автомобілі ство рю -
ють пе реш ко ди для ру ху інших транс -
порт них засобів. Або як що й пра виль но
пар ку ють ся, то не спла чу ють за сто ян ку
в цьо му місці. По руш ни ка ми бу ва ють як
німці, так і приїжджі. 

Наталія додає, що са ма за кер мом уже
6 років, й у Німеччині нор маль но став -
лять ся до жінок-водійок, хоч деякі авто-
мобілісти-чоловіки все ж не звик ли
сприй ма ти їх серйоз но, вва жаю чи, що
са ме представниці прекрасної по ло ви -
ни люд ст ва мо жуть при зве сти до до рож -
ньо-транспортної при го ди. 

На тал ка ВЕРЕМЧУК

Суспільство 9
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М’ячі в по да ру нок
Відтепер тре ну ван ня для вихованців ди тя чо-

юнаць ко го фут боль но го клу бу «Гірник-
Спорт» ста ли ще яскравішими.

Фут бол залишається од ним із улюб ле них видів
спор ту для ба гать ох горішньоплавнівських хлопчаків.
Крім них, у ДЮФК «Гірник-Спорт» нині займається ще
й чи ма ло дітей із ро дин ви му ше них переселенців. 

Тож ду же до реч ним вия вив ся по да ру нок для юних
футболістів на шо го міста від Асоціації фут бо лу Пол -
тав щи ни. У квітні во ни от ри ма ли нові яскраві м’ячі
жов то го коль о ру з українською символікою, виготов-
лені іспанською фірмою Joma. За га лом ар се нал
ДЮФК «Гірник-Спорт» по пов нив ся двад цять ма но -
вин ка ми. По ло ви на з них дісталася ви хо ван цям вікової
категорії 2010 ро ку на род жен ня. 

М’ячі відразу пус ти ли на по ле. Юні футболісти бу -
ли над зви чай но раді та ко му онов лен ню. А їхні тре ну -
ван ня ста ли ще більш ак тив ни ми та яс к ра ви ми.

На європейських
татамі
По при те, що ці юні спорт -

сме ни тим ча со во виїхали
з Горішніх Плавнів, і за
кор до ном во ни де мон ст -
ру ють на вич ки, отримані
в рідному клубі в Україні.

Юлія Ко роль ко ва, яка до від’їзду
тре ну ва ла ся в ЦДР «Еле фант»,
23 квітня вис ту пи ла на зма ган нях
в Італії - країні, де во на тим ча со -
во мешкає. Во на взя ла участь у
турнірі з дзю до на ку бок м. Ту-
ріно. У ваговій категорії до 44 кг
дівчина змог ла ви бо ро ти дру ге
місце.

24 квітня ще од на пред став ни -
ця горішньоплавнівського цен тру
ви бо рю ва ла на го ро ди в Польщі.
Софія Та та ра, що на да ний час
займається в клубі UKS Spartakus
міста Люблін, ста ла учас ни цею
ХІХ Національного турніру з дзю -
до в Гродзіську Ма зо вець ко му.

Дівчина про ве ла чо ти ри су тич ки на
татамі і кож ну з них за вер ши ла до -
ст ро ко вою пе ре мо гою. Та ким чи -
ном Софія Та та ра ста ла чемпіонкою
турніру у своїй категорії.

У цей же день, 24 квітня, колишній
од но клуб ник дівчат Мак сим Со ля -
ник теж здо був пе ре мо гу. Він вис ту -
пив на міжміському турнірі з дзю до
у Празі (Чехія). Хло пець мав пе ре ва -
гу у трьох су тич ках і зреш тою ви бо -
ров на го ро ду най ви що го ґатунку. 

Старт се зо ну
• 19-21 квітня в місті Сна гов (Румунія)

пройш ли кон троль но-кваліфікаційні тре -
ну ван ня, за ре зуль та та ми яких відібра-
лися спорт сме ни до скла ду національної
збірної ко ман ди України з вес лу ван ня на
бай дар ках і ка ное для участі в І-му та
ІІ-му ета пах Куб ка світу.

Традиційно на ви со ко му рівні вис ту пи -
ли спорт сме ни, що пред став ля ють ВК «Гір-
ник» Горішніх Плавнів. На дистанції 1000 м
у ка ное-одиночці пер шим фінішував Пав -
ло Ал ту хов. Дру гою на дистанції 500 м
ста ла Люд ми ла Кукліновська у байдарці-

одиночці. На такій же дистанції впев не но
лідирував Олег Ку ха рик як у байдарці-
двійці, так і в байдарці-четвірці. Найк ра -
щу швидкість се ред жінок по ка за ла Люд -
ми ла Лу зан у ка ное-одиночці відразу на
двох дистанціях - 500 м і 1000 м.

За ре зуль та та ми кон троль но-відбіркових
стартів бу ло за тверд же но склад спорт-
сменів та тренерів до участі в куб ках світу
та міжнародних стар тах 2022 ро ку. 

• У Мілані (Італія) відбулася міжна-
родна ре га та dell’International Race di
canoa sprint di Milano. Вес лу валь ни ки
ВК «Гірник» під керівництвом тре не ра
Ми ко ли Ма ца пу ри здо бу ли ряд пе ре -
мог. 



Воєнні дії на території країни на пев -
ний час при зу пи ни ли не тільки про ве -
ден ня всіх спор тив них зма гань, але й
тре ну валь ний про цес. Та по сту по во ми
вчи мо ся жи ти навіть за та ких умов. У
Горішніх Плав нях по ма лу відновилися за -
нят тя в секціях, клу бах та ди тя чо-юнаць -
ких спор тив них шко лах. При чо му в кож -
но му із закладів раді ба чи ти не ли ше
своїх вихованців, які за ли ши ли ся в місті,
а й тих юних спортсменів, які ра зом зі
своїми ро ди на ми тим ча со во пе ре бу ва -
ють у Горішніх Плав нях. 

А відтепер мо же мо го во ри ти й про по -
вер нен ня до зма гань. 29 квітня в залі бо -
роть би громадської організації «Центр ди -
тя чо го роз вит ку з бо роть би сам бо і дзю -
до «Еле фант» відбувся міжміський турнір
із сам бо «Діти війни». Участь у ньо му взя -
ли юна ки й дівчата із 2006 до 2014 років
на род жен ня. За га лом зібралося не так
ба га то учасників, як за мир них часів. Але
все ж на ки лим для бо роть би цьо го дня
вийш ли пред став ни ки «Еле фан ту» - гос-
подарі зма гань, вихованці відділення дзю -
до ДЮСШ № 1, а та кож юні спорт сме ни
з Кра ма торсь ка та міста-ге роя Хар ко ва. 

- Ми мужні і сильні. Збройні си ли Ук-
раїни да ють гідну відсіч оку пан ту на всіх
фрон тах. Україна пе ре мо же. Україна по -
над усе, - на го ло сив під час вітального
сло ва го ло ва ЦДР «Еле фант» Юрій Ля -
шен ко, ініціатор про ве ден ня турніру. - У
цей не про стий час ми з ва ми теж не
стоїмо ос то ронь. Сим во лом нашої неми-

нучої пе ре мо ги є те, що ми зібралися тут
ра зом по ка за ти свій силь них ха рак тер,
своє ко заць ке мо ло дец тво. Ба жаю всім
учас ни кам турніру на тхнен ня та віри у
свою пе ре мо гу на борцівському килимі
і в на шу за галь ну пе ре мо гу над во ро гом!

Рівняння на Дер жав ний пра пор України,
уро чи сте зву чан ня Гімну України. І пред -
став лен ня по чес них гос тей - майстрів
спор ту СРСР, ветеранів бо роть би сам бо,
дзю до, вільної та гре ко-римської, ви дат -
них українських тренерів Віктора Шев -
чен ка (Ко зель щи на), Ми ко ли Галь чен ка
та Пет ра Жов тя ка (Кре мен чук). 

Після тривалої пе ре рви діти зно ву від-
чули азарт спортивної бо роть би. Дівчата
зма га ли ся нарівні з хлоп ця ми - ок ре мих
категорій для них пе ре дба че но не бу ло. І
тут ще тре ба ба чи ти, хто з них вия вив ся
більш зав зя тим під час су ти чок. Хлопці па -
да ли дівчатам до ніг. Дівчата ж за сто со -
ву ва ли больові прий о ми, зму шую чи су-
перників зда ти ся. Та найвидовищнішими
ста ли поєдинки стар ших вихованців, які
вже ма ють на праць о ва ну техніку. Після су -
ти чок - по тис кан ня рук, а то й обійми. Це
не во рож ба, це спорт із по ва гою до су -
пер ни ка. Хтось тут до б ря че по тяг нув
м’язи, хтось навіть за ли шив шма то чок
сво го зу ба… Та найбільше азар ту, зда ва -
ло ся, от ри ма ли навіть не самі учас ни ки,
а їхні тре не ри, які не мен ше за дітей ску -
чи ли за подібними за хо да ми. 

У підсумку зма гань чи ма ло «елефан-
тівців» посіло призові місця. Чемпіонами
у своїх категоріях ста ли Ігор Во внян ко,
Вла ди слав Цвєтков, Іван Мак си мов,
Євгеній Мар ти нюк та Євгеній Ов ча рен -
ко. На дру гу схо дин ку п’єдесталу по ша -
ни зійшли цьо го дня Ан на Кушніренко,
Григорій Ру жиць кий, Дмит ро Дігтярь, Ан -
тон Зо лоть ко, Юліан Підуст та Ігнат Ко -
лес ник. Во ло да ря ми брон зо вих на го род
ста ли Валерія Мас ло, Ар тем Олефір,
Єлизавета Пряд ко, Ангеліна Дмитрієнко
й Дар’я Пасічник.

Но вим став досвід вис ту пу на зма ган -
нях із сам бо для вихованців відділення
дзю до ДЮСШ № 1. Хо ча ці два ви ди бо -
роть би й ма ють подібність, але існує різ-
ниця у пра ви лах, у за сто со ву ва них при-
й о мах і оцінці вис ту пу спортсменів. Та
дзюдоїсти гідно впо ра ли ся з но вим вик -
ли ком, ви бо ров ши ряд при зо вих місць.
Зо ло ту на го ро ду здо був Де нис Кур ма нов.
Срібло цих зма гань до да ли до скарб нич -
ки влас них до сяг нень Єгор Кур ма нов,
Анастасія Шуд ря, Марія Ди ба й Олек сандр
Копитін. Почесні бронзові медалі от ри ма -
ли Де нис Оніщенко, Поліна Тум ко, Ар тем
Яс т руб, Ан тон Мо роз, Іван-Да вид Гро мов,
Мак сим Пав лен ко, Мак сим Гілевич, Вла -
ди слав Хо рун жий і Ки ри ло Нау мен ко. 

Се ред тих, хто не що дав но тренується
в секціях на шо го міста, зо ло то ви бо ров
Да вид Сер дюк («Еле фант»), срібло -
Тимофій Гри го ров («Еле фант») і Яро слав
Ше мет (ДЮСШ № 1), брон зу - Гліб То -
ма ров та Ар тем Олефір («Еле фант»).

Чемпіони та при зе ри бу ли нагороджені
по чес ни ми гра мо та ми та ме да ля ми.

Сторінки підготувала
Ксенія КОВАЛЬЧУК
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По при війну і повітряні три во ги, в Горішніх Плав нях зно ву по вер та ють ся
до про ве ден ня спор тив них зма гань. Відбувся міжміський турнір із сам -
бо «Діти війни».

Спорт про ти війни

~  K1 500 m
І місце - Олег Ку ха рик;

~  К2 200 m
ІІ місце - Люд ми ла Кукліновська 
й Анастасія Гор ло ва;
~  K4 500 m
І місце - Олег Ку ха рик, Ігор Тур нов, 
Іван Семикін, Дмит ро Да ни лен ко; 

І місце - Люд ми ла Кукліновська, 
Анастасія Гор ло ва, Діана Тан ко, 
Наталія Докієнко.
~  C1 200 m 
І місце - Люд ми ла Лу зан;
І місце - Сми ло вен ко Те тя на;
ІІ місце - Пав ло Ал ту хов;
~  C1 500 m

І місце - Сми ло вен ко Те тя на;
ІІІ місце - Пав ло Ал ту хов;
~  C1 1000 m
ІІІ місце - Пав ло Ал ту хов;
~  C2 500 m
І місце - Люд ми ла Лу зан і 
Анастасія Четверікова. 
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