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Що розповів
головний лікар
дитячої обласної
лікарні після від'їзду
Президента України?

21 серпня Президент України Петро Порошенко відвідав дитячу
обласну лікарню у Кропивницькому та подарував сертифікат на апарат експортного класу.
Опісля від'їзду Петра Порошенка головний лікар
дитячої обласної лікарні
Василь Хорощак поспілкувався з журналістами та
розповів про сьогоднішній
стан лікарні.
Нагадуємо, що ремонт лікарні розпочався у 2015 році.
"В цьому приміщенні залишились ті відділення, які й були,
крім травматологічного, його
перевели в інший корпус, а на
його місце повернули хірургічне відділення № 2, де ми зараз
працюємо. На другому поверсі
офтальмологічне відділення, на
третьому поверсі — педіатричне відділення й неврологічне.
Ми перенесли його сюди тому,
що в приміщенні є два ліфти.
Також у цьому корпусі побудоване фізіотерапевтичне відділення для дітей, які лікуються
тут. А ще тут буде сенсорна кімната. Тобто, діти не будуть ходити по всіх корпусах, а будуть
лікуватися в одному місці", —
розповів Василь Хорощак.
Апарат, який подарував Петро Порошенко, коштує по-

над 4 млн грн. Це апарат
експортного класу і, зазвичай,
такі апарати встановлюють у
науково-дослідних інститутах.
Головний лікар дитячої обласної лікарні пояснив, що з допомогою такого апарата можна
робити значно краще та чіткіше
зображення органа. Окрім цього, він укомплектований 6-ма
спеціальними датчиками та
датчиком 3D, за допомогою якого зображення просканованого
органа можна прокручувати.
"Ми зараз отримали ендоскопічну стійку, наркозно-дихальну
апаратуру, кювези для новонароджених, операційне обладнання та багато іншого. На це
все було витрачено понад 50
млн грн. Раніше ми мали широкі
коридори та лише один туалет
на відділення, зараз ми трохи
звузили коридори й тепер біля
кожної палати є туалет та умивальник. У кожній палаті є зручності", — додав головний лікар.
Відомо, що на ремонт в цілому було витрачено понад 150
млн грн. Ці кошти були виділені
з обласного бюджету, бюджету
розвитку Кабміну, районних рад
та самого міста Кропивницький.
Як зазначив Василь Хорощак:
"Із кожного по нитці!" Станом
на сьогодні ремонтні роботи завершено.
Оксана Мицикова
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Редакція газети "Трибуна" вітає

Як у стінах міської ради
депутата годують обіцянками
16 серпня відбулося засідання постійної комісії
КМР з питань житлово-комунального господарства,
енергозбереження та комунальної власності. Перед тим, як члени комісії
затвердили питання порядку денного засідання,
слово взяв керівник фракції
ВО "Батьківщина" в міській
раді Олександр Цертій.
Нагадаємо, що на попередньому засіданні він попросив
керівника управління житлово-комунального господарства
надати депутатам і громаді звіт
про хід виконання робіт, затверджених «Програмою утримання, благоустрою та розвитку ЖКГ міста на 2017 рік»,
які стосуються асфальтування
прибудинкових територій, ремонту покрівель будинків та
іншого.
"Коли я зайшов до зали,
відразу запитав Віктора Кухаренка, чи готовий звіт. Адже
багато депутатів чекали саме
на нього. Я прийшов на комісію, бо особисто в мене виникає багато запитань щодо того,
чому на одних мікрорайонах
роблять усе, а на інших май-

же нічого. Так
склалося,
що
на деякі мікрорайони
міста
кошти аж "сиплються" і виконуються всі
заплановані
роботи з благоустрою, а на
інших
мікрорайонах
взагалі нічого не
робиться.
Ці
роботи мали б
виконувати в рамках затвердженої програми, але наразі
вони виконуються нерівномірно", — озвучив депутат Олександр Цертій.
Відповідно до цього, депутат просив першочергово
заслухати звіт, який обіцяли
надати членам комісії на минулому засіданні, і попередньо не
голосувати за порядок денний.
Ця пропозиція була досить логічною, адже як можна розподіляти кошти наосліп, не знаючи,
скільки коштів вже витрачено
та на яких мікрорайонах міста
вже виконані ремонтні роботи?
Начальник головного управління ЖКГ Віктор Кухаренко

подарунок Президента України Кропивницькому

21
серпня
першим
об'єктом, який відвідав
Президент України Петро
Порошенко, стала дитяча
обласна лікарня в м. Кропивницькому.
"Вітаю жителів Кропивницького із важливою подією — відновленням дитячої
лікарні. Сучасне обладнання
дасть можливість використовувати передові медичні

технології для діагностики та
лікування 14 000 дітей на рік",
— зазначив Президент.
Петро Порошенко запевнив присутніх, що найважче
вже позаду і зміни відбуваються на краще, хоча й повільно.
"На реконструкцію та закупівлю нового обладнання
було витрачено понaд 200
мільйонів. Це нові умови ро-

боти лікaря, це врятовaні життя. Не требa більше їздити до
Києва. У Кропивницькому тепер будемо проводити більшість лікувaльних процедур",
— додав пан Президент.
Президент України вручив
лікарні сертифікат на апарат,
який дає можливість у режимі 3D робити рентген-знімки
пацієнтів одразу в хірургічному залі. Таких в Україні лише

два.
Опісля
промови Петро
Порошенко урочисто перерізав
червону стрічку
з нагоди офіційного закінчення
ремонтних робіт у дитячій обласній лікарні.
Оксана
Мицикова

так відповів О. Цертію: "Звіт не
готувався, бо я позавчора вийшов із відпустки. Управління
без мене не готувало його. На
наступному засіданні ми можемо повністю доповісти про хід
виконання робіт". Не знайшовши спільної мови з депутатом,
члени комісії все-таки прийняли перелік питань порядку
денного за основу, а керівник
фракції ВО "Батьківщина" в
КМР покинув залу засідань,
сподіваючись, що йому таки
вдасться отримати відповідний звіт про виконані роботи і
з’ясувати, на що витрачаються
бюджетні кошти.
Оксана Мицикова

2

ТРИБУНА

01 вересня
2017 року

У
Кіровоградській
області
розпочинає
роботу спеціальний антирейдерський штаб
Складна криміногенна
ситуація в області та
численні випадки
захоплення
рейдерами приватних
сільськогосподарських підприємств
не залишились без
уваги.
Засідання
антирейдерського
комітету будуть відбуватися щовівторка об 11:00. Також
за фактом виявлення
рейдерського
захоплення анти-

16 серпня на установчому
засіданні обласного оперативного штабу з протидії рейдерству в аграрному секторі
зaступник гoлoви OДA Aндpiй
Кoлoмiйцев повідомив про
створення обласного антирейдерського штабу. Участь
у засіданні взяла й Олена Сукманова, заступниця мiнiстра
юстицiї з питань державної
реєстрації.
До повноважень антирейдерського штабу буде входити
розгляд юридичних моментів виявлених випадків рейдерського
захоплення підприємств.

рейдерський штаб буде збиратися
позапланово у будь-який день робочого тижня, — про це повідомив
Андрій Коломійцев.
Олена Сукманова зазначила,
що головним завданням штабу
буде:
1) допомога в швидкому складанні документів;
2) виїзна робота з мешканцями області;
3) правоосвітня функція.
Основна задача штабу, за словами Олени Сукманової, — це
"показати правопорушникам, що
безкарності немає. Перші ж результати ми отримаємо після того,

як рейдерів буде покарано".
Олександр Чорноіваненко,
голова Кіровоградської обласної
ради, в ході засідання зазначив,
що сил антирейдерського штабу не достатньо. "Скільки б ви не
створювали штабів, проблема не
буде вирішена, доки не приймуть
зміни до законодавства". Нагадаємо, що проблема рейдерського
захоплення підприємств в Кіровоградській області стоїть досить
гостро. Найбільш обговорюваним
питанням засідання стала складна ситуація з ТОВ «НИВА-2010»,
що знаходиться в селі Бережинка.
Павло Туз

З іншого боку, генеральний
директор зазначає: "Хочу сказати, що за останні три роки молоді люди думають, що «десь
там» краще і їдуть працювати
до Польщі чи деінде. Ну, ви ж

розумієте, що там наших людей
на високооплачувану кваліфіковану роботу не беруть. Тому
доводиться когось шукати на
заміну. Якщо б середня зарплата на моєму заводі складала
10-15 тисяч гривень, то ніхто б
не звільнявся".
Кіровоградський
обласний
центр зайнятості вже тривалий
час співпрацює з ТОВ "ДрукмашЦентр" і належним чином виконує свої функції. Кваліфіковані
робітники працевлаштовуються
на це підприємство за короткий
термін, отримують робочі місця
відповідно своїх професій. Нагадаємо, що виробнича компанія "Друкмаш-центр" заявляє
про себе як одного з найбільших виробників інвалідних візків, протезів молочної залози та
протезно-ортопедичних виробів
на території України.
Павло Туз

Стан і проблеми заводу протезів та
в і з к і в у Кр о п и в н и ц ь к о м у

17 серпня в конференцзалі ТОВ "Друкмаш-Центр"
відбулася прес-конференція
з
метою
ознайомлення
представників ЗМІ з особливостями діяльності підприємства та висвітлення
результатів взаємодії обласного центру зайнятості з
ТОВ "Друкмаш-Центр" щодо
сприяння працевлаштування
місцевих мешканців.
За роки співпраці з допомогою міськрайонного центру зайнятості на даному підприємстві
отримали роботу понад 400 осіб
з числа безробітних. Лише упродовж 2017 року працевлаштовано 39 безробітних громадян,
зокрема, шляхом проходження
стажування безпосередньо на
робочих місцях.
В ході прес-конференції генеральний директор заводу,
Людмила Шубіна, розповіла про

складний економічний стан заводу та питання фінансування
з боку держави: "Ми можемо
виготовляти будь-яку кількість
візків. Виробничі потужності дозволяють виконувати великі замовлення, але фінансування
дуже нестабільне. Держава розподіляє кошти нераціонально.
Нині на продукцію заводу є черги: інваліди не можуть отримати
вчасно потрібні візки та протези".
За словами гендиректора,
підприємство може забезпечити
270 робочих місць, але зайнято
лише 107. Більше, ніж 60% кадрів — "текучі", тобто, тимчасові робітники, які або проходять
стажування, або просто звільняються. "Я ціную своїх людей.
Мої працівники не хочуть їхати
за кордон, адже мають гідну
зарплату. Для тих, хто працює
більше трьох років, є так звана "доплата за вірність" — 1%

надбавки до зарплатні на кожен
рік". Людмила Шубіна озвучила розмір середньої заробітної
плати працівників «ДрукмашЦентру» — це 6-7 тисяч гривень.

В е т е р а н а м Кр о п и в н и ц ь к о г о р о з п о в і л и
про героїчний чин Віктора Голого

21 серпня 2017 року, за ініціативи Кропивницької міської
організації ВО «Свобода», для
ветеранів Кропивницького була
представлена пересувна виставка «Герої не вмирають!», присвячена герою-свободівцю Віктору
Голому. Зокрема, поспілкуватися з літніми людьми — членами
міської організації Всеукраїнського об'єднання ветеранів — прийшов керівник фракції ВО «Свобода» в міській раді Кропивницького
Сергій Капітонов.
Виставка, підготована науковими співробітниками обласного художнього музею, зображає
миттєвості професійної діяльності, військової служби та сімейного щастя заступника голови
Знам'янської районної організації
ВО «Свобода», історика, краєзнавця, щирого козака, добровольця 42-го батальйону територіальної оборони «Рух опору»,
справжнього патріота України Віктора Голого, який поліг у новітній

російсько-українській війні 2014
року. Проект, приурочений до Дня
Незалежності України, презентувала науковий співробітник обласного художнього музею, вдова героя російсько-української
війни, свободівця Володимира
Степанка, – Олена Валентинівна
Степанок.
Перед початком презентації
виставки до присутніх звернувся
Сергій Капітонов, який подякував
і працівникам музею, і ветеранській організації за нагоду вшанувати пам’ять Віктора Голого саме
в їхньому колі. «Вже за кілька
днів, 28 серпня, ми відзначатимемо третю річницю загибелі нашого побратима Віктора. Саме тому
проект, який працівники музею
створили до Дня Незалежності,
для кожного свободівця є безцінним подарунком. Віктор був
гідним сином своєї землі і прикладом для всіх побратимів. Ми
переконані, що той дух боротьби,
який горів у серці Віктора, він за-

лишив тут, для нас, аби ми гідно
продовжили його святу справу»,
— наголосив Сергій Капітонов.
В ході презентації Олена Степанок поділилася теплими спогадами про Віктора Голого, розповіла про його безмежний інтелект,
незламну силу духу та віру в
українську перемогу. Пролунали й згадки про його діяльність
у складі колективу художнього
музею, і про напружені стосунки Віктора зі злочинною владою.
Пані Олена пригадала, як під час
поховання натовп знам’янчан
не підпустив до Віктора Голого
міського голову Знам’янки, діяльність якого гостро засуджував
загиблий свободівець. Відвертою
була й розповідь про обставини
смерті Віктора, який поліг, мов
справжній Герой, і був з почестями похований у селі Плоскому на
Знам’янщині.
Цікавою особливістю зустрічі виявилося те, що презентація
пересувної виставки поступово
перетворилася на діалог зі слухачами: ветерани не соромилися
коментувати та запитувати про
наболіле. Загалом, зустріч охопила значно ширше коло питань,
ніж планувалося на початку. Це
свідчить про стрімке пробудження соціальної активності кропивничан. На завершення депутатсвободівець Сергій Капітонов
відповів на запитання літніх людей і висловив сподівання на зустрічі в майбутньому.
Наш кор.

ТРИБУНА

01 вересня
2017 року

3

За сприяння депутата міськради
з'явився ще один дитячий майданчик

14 серпня у парку "Молодіжний", що на Некрасівці,
встановили новий дитячий майданчик. Досить
тривалий час парк був захаращений. Нещодавно в
цьому парку встановили
один дитячий майданчик,
проте на чималу кількість
дітей його було замало.
Посприяти
встановленню ще одного майданчика
вирішив депутат міської
ради від фракції ВО "Свобода" Сергій Капітонов,
за яким закріплений даний
округ.
Кореспондент «ТРИБУНИ»
вирішив поспілкуватися з головою квартального комітету
Оленою Коломієць, аби коротко дізнатися про сам парк
та про те, як люди тут відпочивають. "Сергій Іванович
надає нам велику допомогу, і
встановлення майданчика —
це його заслуга. До сьогодні
у нас на цьому місці стояли
дві гойдалки та пісочниця, які
встановлювали досить давно, а тепер все змінилось на

краще. Я впевнена, що дітям
сподобається". Пані Олена повідомила, що до цього
парку приходять відпочивати
не лише жителі мікрорайону
Некрасівка, а й Миколаїівки,
вул. Полтавської, частково
Олексіївки та й навіть із селища Нове, посилаючись на
зручне розташування та чималу територію самого парку.
Кореспондент «ТРИБУНИ» на власні очі побачив
перших відвідувачів нового
дитячого майданчика, яким
не завадила навіть дощова
погода. "Ми дуже задоволені встановленням нового
майданчика, адже тут дуже
багато відпочивальників, і
одного дитячого майданчика
було вже замало. Сьогодні, із
самого ранку, я з онучкою вирішила прогулятися парком
та спробувати нові каруселі,
оскільки ми тут відпочиваємо
майже щодня, і не завжди вистачало місця для всіх дітлахів. Тепер цю ситуацію вирішено", — розповіла жителька
мікрорайону.

"Сергій Капітонов допоміг
організувати навіть безпеку
відпочивальників. Ще в минулому році посприяв, аби
патрульна поліція тримала
на контролі охорону правопорядку в парку. Мешканці
скаржаться, що зараз поліція
здійснює патрулювання не
так, як хотілося б, тому буду
знову просити його, аби він
подбав про безпеку", — розповідає Олена Коломієць.
Відомо, що лише на території даного мікрорайону проживає понад 600 осіб віком
до 18 років, тому необхідність у збільшенні дитячого
та спортивного інвентаря є.
Голова квартального комітету планує запросити міського голову Андрія Райковича,
щоби показати йому, як змінився парк. Як відомо, Андрій Райкович раніше обіцяв
приїхати навесні, але так і не
з'явився. Потім пообіцяв виділити для парку сміттєві урни,
але жителі мікрорайну так і
не дочекалися подарунка від
очільника міста. Саме тому

кропивничани намагаються
власними силами відродити
культурний відпочинок у парку, як це було колись.
Власними зусиллями мешканці Некрасівки встановили
спортивні перекладини та баскетбольний щит, аби займатися спортом. Також власноруч
посадили саджанці дерев.

У планах жителів відновити
танцювальний майданчик та
літній кінотеатр. "Я думаю, що
Сергій Іванович і надалі буде
допомагати нам, і разом ми
відновимо культурний відпочинок в парку. Тим паче, він
ніколи нам не відмовляє!", —
додала Олена Коломієць.
Оксана Мицикова

У Кропивницькому бізнес-центр "Elіsavetgrad"
створив незручності для людей похилого віку

До редакції "Трибуни"
звернувся
житель
Кропивницького із проханням
допомогти у поверненні
зупинки громадського транспорту біля бізнес-центру
"Elisavetgrad". У приміщенні
бізнес-центру знаходиться
центр обслуговування споживачів "Центргаз", де містяни сплачують за послуги
користування природнім газом.
Раніше, коли зупинка громадського транспорту знаходилась по вулиці Євгена Чикаленка, відразу біля "Центргазу",

кропивничани могли без перешкод та зайвих зусиль дістатися до даного центру. Проте,
коли зупинку демонтували через облаштування на тому місці стоянки для працівників БЦ
"Elisavetgrad", це створило значні незручності, особливо для
людей похилого віку та людей
з інвалідністю. Тепер зупинка
знаходиться по вулиці Євгена
Маланюка. Щоб дістатися зупинки, потрібно подолати майже 100 м, піднімаючись вгору по
дорозі.
40 років зупинка була навпроти, ще на той час, "Черво-

ної зірки". У зв'язку з тим, що
кількість орендарів з автомобілями постійно збільшувалась,
зупинку громадського транспорту перенесли за корпус № 90. І в
цей час до бізнес-центру переводять відділення "Центргазу".
Великий потік людей щоденно
відвідує центр, і це здебільшого
люди похилого віку, які навіть не
знають, що зупинка знаходиться за корпусом, і вгору по дорозі
ніхто не йде.
Управління розвитку транспорту та зв'язку міської ради
Кропивницького повідомляє, що
облаштувати зупинку біля "Центргазу" неможливо, адже тоді
відстань до попередньої зупинки
"90-й корпус" буде складати 95
м, а до наступної "Парк Ковалівський"— 350 м. А згідно із державними будівельними нормами
України, відстань між пунктами
зупинок на лініях громадського
пасажирського транспорту в межах територій населених пунктів
становить 400-600 м. Тому кропивничанин дуже просить міську
владу вплинути на цю ситуацію
та створити належні умови для
відвідування "Центргазу", особливо для людей похилого віку та
людей з інвалідністю, що значно
спростить їх пересування.
Оксана Мицикова

У Кр о п и в н и ц ь к о м у з а с т у п н и к
міністра отримав гарбуза
16 серпня на пресконференції
заступника
мiнiстра юстицiї з питань
державної реєстрації Олени Сукманової громадський
активіст вручив чиновниці гарбуза. Недозрілий овоч
став символом недовіри
громадськості до влади.
В ході прес-конференції,
присвяченої початку роботи антирейдерського штабу,

громадський діяч Ігор Погасій поставив заступнику міністра кілька запитань, що
мало стосувалися теми пресконференції. Питання були
стосовно дій органів влади та
особистості міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Олена Сукманова відповіла,
що питання не стосуються
суті прес-конференції та закликала перейти до обгово-

рення питань стосовно антирейдерського штабу.
Відповідь Ігоря Погасія не
забарилася: він поклав на
стіл заступника міністра недозрілий гарбуз. "Цей гарбуз,
ще трохи зелений, є символом недозрілої довіри людей
до української влади", — пояснив свій "подарунок" Ігор
Погасій.
Павло Туз
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Кропивницьким пройшла восьма
традиційна Хода вишиванок

24 серпня 2017 року, з нагоди Дня Незалежності України,
за ініціативи націоналістів
ВО «Свобода» та ВГО «Сокіл» у місті Кропивницькому
відбулася восьма традиційна
Хода вишиванок. Велелюдна колона містян на гостей
обласного центру, святково вбрана у різноманітні
вишиванки, пройшлася від
пам’ятника Янголу-охоронцю до площі Героїв Майдану,
де на учасників чекав концерт
етно-рок-гурту "Чумацький
шлях" та оригінальна інсталяція зброї від ВГО «Сокіл».
До заходу долучилися всі охочі. Зокрема, були присутні представники багатьох громадських
організацій міста, поети, просвітники, а також представники
Устинівського, Добровеличківського,
Новоархангельського,
Новгородківського, Маловисківського та Долинського районів.
Організатори Ходи вишиванок
особливо пишаються активною
участю в заході ветерана УПА
Семена Климовича Сороки,
який не лише йшов на чолі колони з червоно-чорним стягом, але
й виступив з промовою зі сцени
згодом.
Учасники
вишиванкової

ходи йшли під державними й
червоно-чорними стягами, а також під прапорами «Свободи»,
«Соколу» . Лунали націоналістичні гасла, заклики до єднання
українців, безжальності до ворогів тощо. Особливо натхненно
містяни скандували нову назву
міста – «Кропивницький». Варто
зазначити, що обабіч вул. Великої Перспективної зібралося
багато людей, які з тих чи інших
причин не змогли долучитися

до ходи. Проте їхні схвальні коментарі щодо дійства та щирі посмішки надихали учасників маршу гаслувати ще гучніше. Уже на
площі Героїв Майдану відбулося
покладання квітів до стели Героїв Небесної сотні, яке ініціював і
втілив активіст Микола Джумар.
Учасники заходу спільно заспівали Славень України та вшанували хвилиною мовчання борців
за волю України всіх епох, які
віддали життя за омріяну Неза-

лежність нашої держави.
Перед концертом мали змогу виступити всі охочі. Зокрема, присутні почули вітання від
голови міського осередку ВГО
«Сокіл», депутата міської ради
Кропивницького від ВО «Свобода» Геннадія Маламена. Він
наголосив на тому, що велелюдний захід у День Незалежності
цьогоріч присвячений воякам
східного фронту. «Я дякую всім
тим, хто долучився до Ходи вишиванок, хто разом з нами скандував «Слава Україні!» та інші
націоналістичні гасла. Ці гасла
призначені, щоб гартувати в собі
міць, щоб виховувати своїх дітей
правильно, щоб у подальшому
в нас не виросла ніяка москальська гнида, яка буде вимагати на
теренах України Росію чи інші
відокремлення. Тому що наша
Україна – це Соборна Держава. І
жодна нечисть не сміє від неї відривати шматок», — наголосив у
своєму зверненні до присутніх
Геннадій Маламен.
Крім того, до слова були запрошені засновник Ходи вишиванок у Кропивницькому, депутат Долинської міської ради від
ВО «Свобода» Олександр Ромащенко, голова обласного осередку націоналістів, заступник

голови Кіровоградської обласної
ради, свободівець Ігор Степура.
З мотивуючими промовами виступили керівники громадських
організацій: «Українську правозахисну агенцію» представив
її засновник Павло Дейнеко, а
«Рух захисту української мови»
— громадський активіст Дмитро Сінченко. ГО «Яворина»
Кропивницького, в свою чергу,
підготувала музичні й віршовані
привітання для містян.
Водночас із дійством на сцені
відбувався збір коштів для українського війська, організований
сокільцями
Кропивницького.
Крім того, кожен охочий мав
змогу потримати в руках зброю,
навчитися збирати і розбирати
автомат, наміряти бронижелет
тощо. Юні активісти із задоволенням дозволяли учасникам
заходу сфотографуватися в
амуніції та зі зброєю в руках. На
завершення заходу відбувся
довгоочікуваний концерт гурту
«Чумацький шлях», який припав
до душі молоді Кропивницького.
Запальні мелодії етно-рок-гурту
не лишили байдужими і представників старшого покоління,
запаливши публіку з перших
хвилин свого виступу.
Наш кор.

Мужність, влучність і патріотизм

20 серпня в обласному
центрі відбувся чемпіонат
міста з суто національного
виду спорту — військовопартіотичного хортингу.
Кропивничани прийшли на
Фортечні Вали, щоб підтримати учасників змагань і випробувати власні
сили у спорті, який набуває
все більшої популярності
серед українців.
Організацію та суддівство
змагань забезпечили представники Центру оперативної
тактичної підготовки «Цитадель» та Федерація військовоспортивного хортингу України.
Впродовж останніх трьох років вони активно працюють у
напрямку підготовки молоді
до служби в лавах Збройних
Сил України, а ще пропагують
здоровий спосіб життя і впроваджують серед населення
освітні технології військово-патріотичного спрямування. За
досить короткий період свого
існування ЦОТП «Цитадель»
об’єднала чимало кропивничан, найактивніші з яких провели видовищне свято для
містян.
Основою програми стали
змагання з оперативно-тактич-

Засновник:
Чабаненко Сергій Васильович
Свідоцтво про реєстрацію
КГ №869 / 445 від 19.08.2016 р.

ної підготовки та показові виступи досвідчених хортингістів.
За кубок першості змагалися
17 команд. А найкращий рівень
свого військового професіоналізму та спортивної підготовки
продемонстрували «Альянс»,
«WarHeads», "l'detachment» та
«Контроль», які й стали переможцями змагань.

Гості свята мали можливість
перевірити й власну влучність
у стрільбі зі зброї та арбалета, ознайомитися з військовою
екіпіровкою та зброєю з часів
середньовіччя до сьогодення,
навчитися надавати першу медичну допомогу, взяти участь
у майстер-класі з проведення
військово-технічної підготовки

та багато іншого. Не нудьгувала
й малеча: для дітей працювали
hand-made-зони, безкоштовні
батути, а креативні майстрині
малювали арт-розпис на обличчі. Гарною прикрасою свята стала оригінальна мапа України,
виготовлена з об’ємних наліпок
спільними зусиллями гостей
свята.

Своїми думками з цього приводу поділився один із
меценатів змагань, депутат
міської ради Кропивницького
Олександр Цертій: «Особисто
для мене філософія хортингу
як бойового мистецтва дуже
близька. Полягає вона у самовдосконаленні і тренуванні духу
й тіла з метою бути корисним
суспільству і державі, людям,
які живуть поряд. Заняття з хортингу роблять із байдужих людей відданих патріотів України,
а з керованого натовпу – свідому націю.
На жаль, ми живемо в час,
коли доводиться захищати територіальну цілісність країни, коли
кожен чоловік має бути готовий
не просто взяти до рук зброю, а
досконало володіти нею. Тому
такі чемпіонати й показові виступи хортингістів дуже повчальні,
насамперед, для наших дітей та
молоді. Ми повинні робити все,
щоб молодь не вешталася, як
неприкаяна, вулицями міста, а
займалася спортом, розвивалася духовно й вела здоровий
спосіб життя. Переконаний, що
цей захід зацікавив багатьох підлітків, і свою енергію вони спрямують у русло хортингу».
Ольга Швиденко
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