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Я хочу подякувати кожному нашому 
співробітнику за те, що у цей важкий 
час ви професійно виконуєте свою 
роботу. Завдяки вам енергетичний тил 
країни у надійних руках!

Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК

Дмитро Сахарук: 
«Наші працівники 
тримають 
енергетичний 
фронт»   

Як допомогти собі 
та тим, хто поряд – 
поради психологів    

стор. 3 стор. 4-5 стор. 15

Залізниця з’єднала 
їхні серця та 
подарувала 
щасливе дитинство   

Уряд суттєво розширив перелік 
товарів критичного імпорту 
Кабінет міністрів суттєво розширив перелік товарів критичного 
імпорту, до списку також включили низку товарів військового 
призначення. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шми-
галь. Перелік поповнили м’ясо, молоко, молочні продукти, 
овочі, горіхи, кава, чай, зернові культури, пшеничне борошно, 
соки, жири та олії, цукор та кондитерські вироби.
Також створено координаційний центр із забезпечення продо-
вольчими продуктами, ліками, питною водою, паливом, який 
буде працювати цілодобово для забезпечення постраждалих 
від війни міст та регіонів усім необхідним.
Кабмін на час воєнного стану спростив процедуру закупівлі 
продуктів та послуг для потреб армії, оборони України, забез-
печення життєдіяльності населення та функціонування держа-
ви. Такі закупівлі будуть здійснюватися за рішенням керівника 
замовника або органу управління держмайном.

Як виплачуватимуть державну 
допомогу під час воєнного стану
На період воєнного стану в Україні змінили порядок виплати та 
доставки пенсій. А також інших державних грошових допомог. 
Відповідну постанову ухвалив уряд, повідомили у Дніпропе-
тровській облдержадміністрації.
Нині на Дніпропетровщині органи соціального захисту насе-
лення працюють у штатному режимі.
Якщо будь-який банк не зможе виплачувати пенсії чи грошо-
ву допомогу, кошти будуть переказувати мешканцям через 
інший уповноважений банк. Спеціальний рахунок для цього 
не відкриватимуть.
Якщо людина тимчасово змінила місце помешкання, слід 
звернутися до органів соцзахисту – особисто або зателефо-
нувати. Кошти переказуватимуть одержувачу, без відкриття 
нового рахунку у банку.
Виплату соціальної допомоги дітям з інвалідністю, яким випов-
нилося 18 років у лютому 2022-го, продовжили на період дії 
воєнного стану. Та на 1 місяць після його завершення.

Через «Дію» можна переказати кошти 
для Української армії
У застосунку «Дія» запустили нову послугу - переказати кошти 
на потреби Збройних сил України. Про це повідомив міністр 
цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він наголошує, що всі кошти підуть у фонд «Повернись живим». 
Щоб переказати кошти, потрібно натиснути «Документи», а 
після цього - «Допомогти армії». Послуга доступна для кори-
стувачів iOS та Android. 
С п е ц і а л ь н и й  р а х у н о к  д л я  з б о р у  к о ш т і в  н а  п і д т р и м -
ку Збройних сил України відкрив Нацбанк. Реквізити: 
UA843000010000000047330992708. Рахунок мультивалютний, 
тобто його можна використовувати як для переказу коштів від 
міжнародних партнерів та донорів у іноземній валюті, так і для 
надсилання коштів у гривнях.
Гроші можна і безпосередньо переказати фонду «Повернись 
живим». Також можна надсилати гроші із рахунку «єПідтримки».

Повідомляйте про підозрілих людей
Помітили, що хтось малює фарбою на дорозі підозрілі знаки? 
Негайно зверніться до Нацполіції. Кольорові позначки можуть 
бути вказівниками для ворожих військ агресора. На цьому наго-
лосив заступник начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській 
області Володимир Богоніс.
«Повідомляйте про диверсантів за номером «102». До нас вже 
надходять такі дзвінки від мешканців регіону. Декілька людей 
затримали», – зазначив Володимир Богоніс.
Повідомляти про мітки можна і на спеціальний бот, який ство-
рила Кіберполіція у Telegram – @ukraine_avanger_bot. 
Володимир Богоніс додав: побачили на дорозі такі позначки 
– знищіть їх.

НОВИНИ

Продовження на стор. 16-17
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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві 
культури та інформаційної політики України підготував брошуру з порадами 
на випадок війни або надзвичайної ситуації. Уважно прочитайте ці 
рекомендації, правильні дії можуть врятувати життя вам та вашим рідним. 
Головне - пам’ятайте: ніякої паніки!

Будь-яка криза змі-
нює наше повсякденне 
життя. Коли стається 
надзвичайна ситуація, 
прості речі, до яких ми 
звикли, швидко можуть 
стати недоступними.

В сучасному світі, 
окрім військової загро-
зи, поширилися ата-
ки на критичну інфра-
структуру, транспорт, 
IT-систему, комуніка-
ції тощо. Наприклад, в 
результаті атак можуть 
виникнути проблеми 
з медичними послуга-
ми, системами зв’язку 
та електропостачання.

Україна протистоїть 

російській агресії уже вісім 
років, протягом яких три-
вають військові дії на те-
риторії нашої держави. Во-
рог також здійснює атаки 
в інформаційному про-
сторі, намагаючись по-
слабити нашу здатність 
чинити опір. Саме в цьо-
му і полягає «гібридність» 
війни, яку веде проти нас 
Росія, адже у протистоянні 
задіяні всі сфери соціаль-
но-політичного життя.

Ми вже навчилися обо-
ронятися і захищати найдо-
рожче. У нас є перемоги, і 
ми знаємо, що в критичний 
момент зможемо дати гідну 
відсіч агресору. Втім, му-

симо бути завжди готовими 
до надзвичайних ситуацій, 
а тому вкрай важливо зна-
ти, що саме може зробити 
кожен з нас в умовах кри-
зи. Особливо це стосуєть-
ся ситуацій, коли служби, 
на які ми звикли розрахо-
вувати, вимушені працю-
вати в екстреному режимі.

Безумовно, держав-
ні і місцеві органи влади, 
служби та інституції від-
повідають за підтримку 
функціонування суспіль-
ства і надання допомоги. 
Однак кожен окремий гро-
мадянин також долучаєть-

ся до колективної відпо-
відальності за безпеку 
нашої країни. Коли без-
пека суспільства під за-
грозою, готовність до 
взаємної допомогти 
стає вирішальною. Вар-
то пам’ятати, що гарна 
підготовка – запорука 
кращої допомоги близь-
ким і тим, хто особли-
во її потребує. Чітке ро-
зуміння алгоритму дій 
допоможе ефективніше 
впоратися з кризою та 
зменшити негативні на-
слідки для суспільства 
загалом.
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Люди и уголь

Окремий додатковий виклик постав і перед 
енергетичною системою, яка у ці дні саме почала 
працювати автономно в ізольованому режимі 
роботи. Незважаючи на ракетні обстріли, атаки 
на об’єкти критичної інфраструктури, українська 
енергосистема продемонструвала надійну роботу 
та здатність забезпечувати країну такою потрібною 
зараз електроенергією.

ПОЗИЦІЯ

Рінат Ахметов, акціонер інвестиційної компанії SCM, виступив 22 
лютого із заявою.

«Я неодноразово ка-
зав і повторюю знову, що 
наша спільна мета - силь-
на, мирна, незалежна, цілі-
сна Україна в межах визна-
них міжнародним правом 
кордонів. Кожен на своїй 
ділянці має зробити все 

для посилення країни.
Загроза вторгнення 

потребує максимального 
єднання. Це стосується і 
влади, і бізнесу, і всіх без 
винятку громадян України. 
Єдність зараз - питання ви-
живання країни.

Зараз Україні як ніко-
ли потрібна стабільність 
державних фінансів. Біз-
нес має допомогти державі 
в цьому. Бізнес SCM спла-
тить податки наперед - у 
сумі 1 млрд грн.

Хочу наголосити - хоч 
якими б страшними сце-
наріями нас не лякали, під-
приємства SCM здійснюва-
тимуть усі інвестиції, про 
які ми оголосили в пла-
нах на 2022 рік. Зокрема, 
у Маріуполі.

Але найголовніша наша 
цінність - це люди. Я пере-
конаний, допомогу людям 
бізнес має розділити з дер-
жавою. Я вже дав розпо-

рядження моєму благодій-
ному фонду. 

У разі потреби вони 
допомагатимуть з еваку-
ацією, медикаментами, 
усім, що буде необхідно. 
Ми зробимо все, щоби не 
допустити гуманітарної ка-
тастрофи. Куди саме наші 
зусилля будуть спрямовані, 
вирішить мій благодійний 
фонд спільно з бізнесами, 
місцевою та центральною 
владою», - наголосив ак-
ціонер.

Також 26 лютого у ком-
панії SCM повідомили, що 
Рінат Ахметов направляє 
150 мільйонів гривень на 
допомогу Україні. 

«Україна в біді, і кожен 
з нас робить все, що може, 
щоб допомогти нашій 
країні. Я допомагав, до-

помагаю і буду допомага-
ти народу України. Сьогод-
ні я віддаю 150 мільйонів 
гривень, з яких 50 мільйо-
нів – на медикаменти та 
100 мільйонів гривень - на 
допомогу столиці України 
місту Києву та киянам», - 
сказав Рінат Ахметов. 

Список медикаментів 

Співробітники компанії вже 
відновили подачу світла у 
34 населених пунктах, які 
частково або повністю були 
знеструмлені через бойо-
ві дії. З них 26 населених 
пунктів в Київській об-
ласті та 8 населених пун-
ктів в Донецькій області. 
Ще 114 населених пунктів 
залишаються без світла че-
рез пошкоджені лінії елек-
тропередачі або підстанції.

Найскладніша ситуа-
ція у Донецькій області. 
Тут частково або повніс-
тю знеструмлено понад 75 
населених пунктів, у тому 
числі частково місто Маріу-
поль. Ще 39 сіл частково 
або повністю без світла в 
Київській області. Ситуа-
ція ускладнена активними 
бойовими діями в цих ре-
гіонах. Фахівці ДТЕК До-
нецькі електромережі та 
ДТЕК Київські регіональні 
електромережі оперативно 
відновлять електропоста-
чання, як тільки отримають 
необхідні дозволи на прове-

екстреної допомоги Фонд 
визначає в координації з 
МОЗ України. Опрацьову-
ються гемоконтейнери, ап-
течки та інші медикаменти. 

Для допомоги країні Рі-
нат Ахметов об’єднав ре-
сурси Благодійного Фонду, 
ФК «Шахтар» та інших ак-
тивів SCM.

дення ремонтних робіт від 
Збройних Сил України. Усі 
бригади операторів систе-
ми розподілу ДТЕК Мере-
жі переведені виключно в 
аварійно-відновлювальний 
режим роботи, компанії не 
проводять планових робіт.

D.Solutions: компанії, 
що працюють під брен-
дом YASNO продовжують 
свою роботу. Фахівці об-
слуговують клієнтів ви-
ключно дистанційно. На-
разі постачальні компанії 
YASNO не ініціюють зая-
вок на відключення клієн-
тів за борги. Окрім того, 
зараз Штаб розробляє про-
граму гуманітарної допо-
моги тим співробітникам 
та їхнім сім’ям, які не мо-
жуть виїхати з територій, де 
ведуться активні бойові дії.

Вірю у вас, вірю у наші 
сили, вірю в Україну!

Максим Тімченко,
генеральний директор ДТЕК
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Шановні колеги!
Вже шостий день вся 

Україна живе і працює в 
умовах повномасштабної 
війни. Такого випробуван-
ня в своїй історії ще не зна-
ла ні наша країна, ні Гру-
па ДТЕК. 

Окремий додатковий 
виклик постав і перед енер-
гетичною системою, яка у 
ці дні саме почала працю-
вати автономно в ізольова-
ному режимі роботи. Незва-
жаючи на ракетні обстріли, 
атаки на об’єкти критичної 
інфраструктури, українська 
енергосистема продемон-
струвала надійну роботу 
та здатність забезпечувати 
країну такою потрібною за-
раз електроенергією.

У цьому є і ваша велика 
заслуга! Я хочу подякува-
ти кожному нашому спів-
робітнику за те, що у цей 
важкий час ви професій-
но виконуєте свою робо-
ту. Завдяки вам енергетич-
ний тил країни у надійних 
руках!

Група ДТЕК продов-
жує працювати, забезпечу-
ючи Україну електроенер-
гією та газом. В режимі 
24/7 функціонує оператив-

ний Штаб, який моніторить 
ситуацію в усіх бізнесах 
та приймає всі необхідні 
рішення для забезпечення 
безперервної роботи Групи.

Ситуація в бізнесах 
станом на 28 лютого

ДТЕК Енерго: в роботі 
23 енергоблоки ТЕС, які не-
суть сумарне навантажен-
ня 3451 МВт. Працюють 
всі ТЕС, окрім Лугансь-
кої, яка зупинена через бої у 
м. Щастя. Запасів вугіл-
ля на складах станцій до-
статньо для підтриман-
ня безперебійної роботи 
української енергосистеми. 
Наразі вони складають 515 
тис. т. Крім того, забезпе-
чується постійний підвіз 
палива, враховуючи поточ-
ну ситуацію. Усі шахти ком-
панії працюють в штатному 
режимі. Гірники продов-
жують видобувати вугілля 
для підтримки української 
енергосистеми.

ДТЕК Нафтогаз: всі 
активи компанії працюють 
стабільно. Добовий видо-
буток газу складає 5 млн 
куб. м. Є логістичні склад-

ності з вивезенням конден-
сату. Для недопущення за-
повнення конденсатного 
парку і зниження його ви-
добутку зупинено – 4 свер-
дловини з найвищим кон-
денсатним фактором.

ДТЕК ВДЕ: підприєм-
ства компанії ДТЕК ВДЕ, 
що розташовані в Запорізь-
кій та Дніпропетровській 
областях, станом на сьогод-
ні, не здійснюють генера-
цію зеленої електроенер-
гії. В результаті бойових 
дій було пошкоджено дві 
повітряні лінії ОСР За-
поріжжяобленерго. По-
вністю знеструмлено та 
відключено від повітря-
ної лінії 150 кВ – Ботіївсь-
ку ВЕС, Орлівську ВЕС та 
Приморську ВЕС (2 чер-
ги об’єкту). Вони віднов-

лять свою роботу, як тільки 
відбудеться ремонт ліній. 
Обладнання інших елек-
тростанцій – Трифонівсь-
кої, Нікопольської, а також 
Покровської СЕС працює в 
штатному режимі, але без 
постачання електроенергії 
в мережу. НЕК «Укренерго» 
застосував обмеження для 
підприємств ВДЕ, щоб за-
безпечувати умови стабіль-
ності та балансування енер-
госистеми України.

ДТЕК Мережі: ремон-
тні бригади ДТЕК Мережі 
роблять усе необхідне для 
відновлення електропоста-
чання після бойових дій. 

Україна в біді, і кожен з нас робить все, 
що може, щоб допомогти нашій країні. 

Я допомагав, допомагаю і буду допомагати 
народу України. Сьогодні я віддаю 150 
мільйонів гривень, з яких 50 мільйонів – на 
медикаменти та 100 мільйонів гривень - на 
допомогу столиці України місту Києву та 
киянам. 

Рінат Ахметов

Наша спільна мета - сильна, мирна, 
незалежна, цілісна Україна в межах 

визнаних міжнародним правом кордонів. 
Кожен на своїй ділянці має зробити все для 
посилення країни.
Загроза вторгнення потребує максимального 
єднання. Це стосується і влади, і бізнесу, і всіх 
без винятку громадян України. Єдність зараз - 
питання виживання країни. 

Рінат Ахметов
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В роботі 15 енергобло-
ків ТЕС ДТЕК Енерго, 21 
– перебуває у резерві. Пра-
цюючі блоки несуть сумар-
не навантаження 2727 МВт.

Усі теплоелектростанції 
ДТЕК Енерго, крім ЛуТЕС, 
працюють. Луганська ТЕС 
зупинена через бойові дії у 
м. Щастя.

Усі шахти компанії пра-
цюють у штатному режимі. 
Гірники продовжують ви-
добувати вугілля для під-
тримки української енерго-
системи.

Робота машинобудівних 
підприємств - Corum Group 
призупинена, оскільки це 
не критично необхідно для 

ТЕС та шахти ДТЕК Енерго продовжують підтримувати 
безперебійність української енергосистеми в умовах війни з Росією.

Ï³äïðèºìñòâà ÄÒÅÊ Åíåðãî 
ï³äòðèìóþòü áåçïåðåá³éí³ñòü 
óêðà¿íñüêî¿ åíåðãîñèñòåìè

забезпечення виробничого 
циклу.

Склади станцій забез-
печені достатніми запаса-
ми вугілля.

На сьогодні це 510 тис. т. 
Також забезпечується підве-
зення і підтримання складів 
вугіллям, враховуючи си-
туацію. 

«Енергетики та антикри-
зові штаби працюють у ре-
жимі 24/7. Для забезпечення 
безпеки енергетиків макси-
мальна кількість працівни-
ків продовжує працювати 
віддалено. На підприємст-
вах перебувають лише кри-
тично необхідні для їх фун-
кціонування співробітники. 
Ми дбаємо про їх безпеку», 
- повідомляють у компанії 
ДТЕК.
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«Разом з Генеральним 
директором ДТЕК Макси-
мом Тімченко ми більш ніж 
1,5 години відповідали на 
запитання понад 30-ти між-
народних журналістів (BBC, 
The Times, Der Spiegel, 
Politiko, Bloomberg ) та між-
народних партнерів про си-
туацію в українській енер-
гетиці. Ми розповіли про 
колосальну працю наших 
співробітників, завдяки 
яким енергосистема Украї-
ни працює стабільно. 

Наші ключові мессиджі:
- Енергетичні об’єкти 

Групи ДТЕК - ТЕС, роз-
подільчі мережі, зелена ге-
нерація, газовидобувні ак-

тиви, шахти продовжують 
забезпечувати сталу роботу 
української енергосистеми. 
Незважаючи на складність 
ситуації ми забезпечуємо 
теплом і світлом міста та 
села, домівки українців, 
лікарні та підприємства.

- Оперативний Штаб, 
який працює 24/7, повніс-
тю тримає ситуацію та ви-
робничі процеси на підпри-
ємствах Групи ДТЕК під 
контролем.

- Група ДТЕК працює в 
постійному тісному контак-
ті з Міністерством енерге-
тики і виконує всі диспет-
черські команди системного 
оператора НЕК «Укренер-

«Вся Україна протистоїть російській агресії. 
Свій значний внесок у забезпечення 
обороноздатності нашої країни робить і 
Група ДТЕК, адже наші працівники тримають 
енергетичний фронт», - розповів генеральний 
директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

Äìèòðî Ñàõàðóê: «Íàø³ 
ïðàö³âíèêè òðèìàþòü 
åíåðãåòè÷íèé ôðîíò»

АКТУАЛЬНО

В УМОВАХ ВІЙНИ

3 марта – Елизавету Георгиевну МАХОТУ, 
делопроизводителя участка административно-бытовой 

комбинат № 1 ДТЭК шахты «Белозерская». 

4 марта – Евгения Евгеньевича ЧИКУНОВА, 
начальника участка профилактических работ по технике 

безопасности шахтоуправления им. Героев космоса 
ДТЭК Павлоградуголь. 

4 марта – Андрея Герасимовича НАРИВСКОГО, 
начальника участка технологического комплекса поверхности 

№ 2 Шахтоуправления им. Героев космоса 
ДТЭК Павлоградуголь. 

С юбилеем!

1 марта – Тагира Моборекжановича ШАФИГУЛИНА, дирек-
тора филиала Управление технического контроля качества 
угля и стандартов. 

1 марта – Сергея Геннадьевича СОБОЛЯ, мастера энергети-
ческого участка Першотравенского ремонтно-механического 
завода.  

2 марта – Валерия Александровича САЙГАКА, начальника 
участка технологического комплекса поверхности № 2 шах-
тоуправления Днепровское ДТЭК Павлоградуголь.

2 марта – Михаила Николаевича ИВАНОВА, заместителя ме-
ханика участка подготовительных работ № 5 шахтоуправления 
Днепровское ДТЭК Павлоградуголь.

3 марта – Олега Ивановича СВЕКОЛКИНА, заместителя 
начальника участка профилактических работ по технике 
безопасности шахтоуправления Першотравенское ДТЭК 
Павлоградуголь.

3 марта – Александра Павловича КИРОВА, мастера горного 
участка подготовительных работ № 3 шахтоуправления Пер-
шотравенское ДТЭК Павлоградуголь. 

3 марта – Ивана Павловича ДУЛИНОВА, заместителя началь-
ника участка автоматизации систем и технологий шахтоуправ-
ления Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь. 

3 марта – Виталия Валериевича БЫЧКОВА, помощника 
начальника участка по ремонту забойного оборудования 
шахтоуправления Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь. 

3 марта – Сергея Анатольевича СОБОЛЯ, помощника началь-
ника участка по добыче угля № 1 шахтоуправления Першотра-
венское ДТЭК Павлоградуголь. 

3 марта – Александра Николаевича ОДОЕВЦЕВА, начальника 
смены производственной службы шахтоуправления Першо-
травенское ДТЭК Павлоградуголь.

3 марта – Александра Васильевича СКЛЯРА, заместителя на-
чальника участка шахтного транспорта № 2 шахтоуправления 
Днепровское ДТЭК Павлоградуголь.

3 марта – Евгению Петровну ТОКИНОВУ, бывшего замдирек-
тора по социальному развитию ОАО Павлоградуголь. 

3 марта – Марину Александровну ТУПЧИЙ, менеджера ДТЭК 
Павлоградуголь. 

3 марта – Лилию Анатольевну ГОЛОВИНУ, главного эколога 
шахтоуправления им. Героев космоса ДТЭК Павлоградуголь.

3 марта – Андрея Витальевича БОНДАРЯ, ведущего юрис-
консульта департамента по правовому обеспечению ДТЭК 
шахты «Белозерская».

4 марта – Александра Анатольевича АНГЕЛОВСКОГО, дирек-
тора шахтоуправления Днепровское ДТЭК Павлоградуголь, 
кавалера знака «Шахтерская слава», кандидата технических 
наук.

4 марта – Людмилу Михайловну КАЦЮБУ, главного бухгалтера 
ДТЭК Павлоградуголь.  

С Днем рождения!

Продолжение на 5 стр.

го».
- Для забезпечення без-

пеки наших енергетиків 
максимальна кількість пра-
цівників продовжує працю-
вати віддалено. На підпри-
ємствах знаходяться лише 
критично необхідні для 
їхнього функціонування 
співробітники. 

Від імені Групи ДТЕК і 
всіх українців ми вислови-
ли вдячність всім міжнарод-
ним друзям та партнерам за 
слова та дії підтримки, які 
лунають сьогодні від між-
народної спільноти. 

Головний обов'язок 
Групи ДТЕК зараз – вико-
нувати свою роботу, забе-
зпечуючи безперебійне по-
стачання електроенергії для 
життєздатності та оборо-
ноздатності країни. Ми до-
кладаємо усіх зусиль, щоб 
всі наші підприємства пра-
цювали стабільно й безпе-
рервно давали країні таку 

потрібну зараз електрое-
нергію.

Колеги-ДТЕКівці, звер-
таюсь до всіх вас. Давайте 
продемонструємо стійкість 
та згуртованість на трудово-
му фронті. 

У нас є досвід 2014-2015 
року, ми тоді гідно справи-
лися з усіма викликами й 
виконали свої зобов’язання 
перед Україною та її грома-
дянами. 

Впевнений, що наша 
згуртованість та відпо-
відальність і зараз допомо-
же нам з честю виконати 
свою роботу і зробити наш 
вклад у захист Батьківщини!

Україна зараз як ніколи 
потребує наших професій-
них знань, наших трудових 
рук та досвіду!

Зберігаємо витримку та 
професійний спокій і про-
довжуємо працювати за-
для України!» - наголосив 
Дмитро Сахарук.

*Інформація станом на 26 лютого 2022 р.
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С 1998 года В. Ровкина на заслуженном отдыхе. 
Но о профессии своей не забывает и по сей 
день. Говорит, ей сих пор снятся сны, в которых 
она руководит маневровыми работами на 
станции. Даже сейчас по стуку вагонов она может 
определить пустые идут или груженные, и на какую 
шахту – «Западно-Донбасскую» или «Самарскую».

У меня вся жизнь связана с железной 
дорогой. А рабочий коллектив – вторая 

семья. Мы собираемся помимо работы, вместе 
отдыхаем. И даже если приходится куда 
уезжать, то постоянно не хватает стука колес 
за окном.    

Надежда Мартынова

Немало трудовых династий работает на филиалах и шахтах ДТЭК Павлоградуголь. 
У многих словосочетание «трудовая династия» ассоциируется с несколькими 
поколениями сильных мужчин, которые трудятся на производстве. Но в этот раз мы 
расскажем о хрупких и преданных своему предприятию женщинах. Железнодорожная 
династия приемосдатчицы Натальи Шевченко уже в третьем поколении работает в 
Павлоградпогрузтрасе. 

Æåëåçíàÿ äîðîãà ñîåäèíèëà èõ ñåðäöà 
è ïîäàðèëà ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî

ДИНАСТИЯ

Основательницей ди-
настии стала Вера Сер-
геевна Ровкина, она пе-
редала эстафету дочери, 
Надежде Мартыновой, 
затем железнодорожни-
цей стала и внучка На-
талья Шевченко. 

У каждой женщины 
этой семьи своя профес-
сиональная история, ко-
торыми они поделились 
с «Вестником».

Вера до сих пор во 
сне делает маневры

Родилась и выросла 
Вера Сергеевна Ровкина 
на Павлоградщине в селе 
Богдановка. Еще совсем 
юной отправилась в За-
порожье к родственни-
кам, которые устроили 
девушку стрелочником-
сигналистом на железной 
дороге одного из мест-
ных предприятий. И Вере 

настолько понравилась ра-
бота, что спустя несколько 
лет она уже и не представ-
ляла своей жизни без пере-
стука колес. 

Даже мужа выбрала род-
ственной профессии. Дмит-
рий Мартынов был ее од-
носельчанином, работал 

помощником машиниста па-
ровоза. После свадьбы мо-
лодожены решили жить в 
родной Богдановке. У них 
родились две дочери. В 1966 
году Вера устроилась в Пав-
лоградпогрузтранс – дежур-
ной по станции Самарская.

«Те, кто пришел рабо-

тать на железную дорогу, 
или влюбляются в нее на-
всегда, или очень быстро 
уходят оттуда. Моя же семья 
приросла к ней железно – и 
сердцем, и душой. Здесь для 
нас любимая работа и вто-
рая семья», - говорит Вера 
Сергеевна. 

32 года она работала де-
журной по станции Самар-
ская. Отвечала за манев-
ровую и поездную работу 
(формировала составы, от-
правляла груженые углем 
вагоны по адресам). За это 
время успела заочно окон-
чить железнодорожный тех-

никум.
К сожалению, муж 

Дмитрий ушел из жизни 
молодым, в 45 лет… 

Спустя три года Вера 
вышла замуж во второй 
раз. И снова ее сердце по-
корил железнодорожник - 
машинист тепловоза Вале-
рий Ровкин, с которым они 
счастливо прожили 38 лет. К 
сожалению, он тоже недав-
но покинул этот мир. 

В минувшем году осно-
вательнице династии Вере 
Ровкиной исполнилось 80 
лет. 

С 1998 года она на заслу-
женном отдыхе. Но о про-
фессии своей не забывает 
и по сей день. Говорит, ей 
сих пор снятся сны, в кото-
рых она руководит манев-
ровыми работами на стан-
ции. Даже сейчас по стуку 
вагонов она может опреде-
лить пустые идут или гру-
женные, и на какую шахту – 
«Западно-Донбасскую» или 
«Самарскую». 

Теплые воспоминания 
основательницы династии 
связаны также с субботни-
ками, которые превратились 
в настоящие праздники для 
углевских железнодорож-
ников.

«Собирались сменами 
на субботник. С энтузиаз-
мом наводили порядок на 
территории предприятия и 
вдоль нашего отрезка поезд-
ного пути. А затем отдыха-
ли: варили кашу, накрывали 
целую поляну и пели песни. 
Это было так душевно и не-
забываемо!» - делится Вера 
Сергеевна.

Сначала счастливое 
детство, а после - 
любимая работа

У дочерей нашей геро-
ини – Надежды и Валенти-
ны – было счастливое дет-
ство, им завидовали многие 
сельские ребятишки. Ведь 
девочки ежегодно ездили 

в детские оздо-
ровительные ла-
геря, а также в 
различные пан-
сионаты и базы 
отдыха с родите-
лями. 

Н. Марты-
нова вспомина-
ет высокий, ре-
бристый хлеб с 
изюмом, кото-
рый папа при-
возил со станции 

Богуславская. И рассказы-
вал, что сам испек его в па-
ровозе. Еще она помнит мо-
менты, когда отец брал их 
на работу, чтобы прокатить 
на паровозе (тепловозы на 
предприятие поступили го-
раздо позже). 

«Мы были самыми 
счастливыми, когда возили-
сь с угольками на платфор-
ме. Правда, мама ругала за 
испачканные нарядные пла-
тья. Но отвадить от этого 
занятия так и не смогла… 
А еще я до сих пор помню 
встречи маминых сотруд-
ников на железнодорожном 
пляже Самарского хутора. 
Именно здесь собирались 
семьями коллеги родителей 
на праздники. Было здоро-

во! И не могло не отложить-
ся в душе», - вспоминает 
Надежда.

Но девушка не сразу 
осознала, что железная до-
рога – ее судьба. 

«Окончив школу, я по-
пробовала себя в парикма-
херском деле и даже воспи-
тателем детсада. Но все это 
было не то. Душа тянулась к 
тому, о чем помнила с детст-
ва. Поэтому, как только по-
явилась вакансия в службе 
СЦБ и связи Павлоградпо-
грузтранса, устроилась туда 
электромонтером. И ни разу 
не пожалела», - рассказыва-
ет женщина.

Это произошло осенью 
1992 года.

И вот уже почти 30 лет 
Надежда Мартынова за-
нимается обслуживанием 
электрооборудования стан-
ции Самарская, следит за 
бесперебойной работой свя-
зи, при необходимости ре-
монтирует стрелки и сема-
форы.

«Каждый день прихо-
дится отвечать на какие-
то вызовы, порой решать 
нестандартные проблемы. 
Ведь повреждения быва-
ют разные. Поэтому всегда 
нужно быть на чеку, внима-
тельной, от меня на рабо-
те многое зависит. За день 
приходится ни один кило-
метр наматывать, с нелег-
ким оборудованием, ключа-
ми и прочим. Такую работу 

трудно назвать женской. Но 
я с ней прекрасно справля-
юсь. Главное – любить свою 
профессию, тогда она не 
будет в тягость», - говорит 
наша героиня. 

Выйдя замуж, Надежда 
родила сына Павла и дочь 
Наташу. 

Так сложилось, что ей 
самостоятельно пришлось 
заботиться о детях. Но, 
благодаря маминой работе, 
они пользовались преиму-
ществами детей сотрудни-
ков Павлоградпогрузтран-
са – часто ездили в детские 
лагеря и на отдых к морю, 
поэтому чувствовали себя 
счастливыми. 

Окончание на 5 стр.

Основательница династии – Вера Сергеевна Ровкина.

Надежда Мартынова пошла по стопам матери и уже почти 30 лет работает в 
Павлоградпогрузтрансе.
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Инна БРОВА

Младшая представительница династии тружениц «Павлоградпогрузтранса» Наталья Шевченко с мужем и детьми. 

4 марта – Владимира Федоровича ГРЯЗНОВА, горного ин-
женера по горным работам технологической службы ДТЭК 
шахты «Белозерская».

4 марта – Татьяну Анатольевну КОПАНЕВУ, бывшую работницу 
ПКБ дирекции по строительству ДТЭК Павлоградуголь.

5 марта – Эдуарда Вильгельмовича ФРЕНЦЕЛЯ, главного тех-
нолога шахтоуправления Терновское ДТЭК Павлоградуголь.

5 марта – Руслана Михайловича ОЛЬХОВИКА, мастера горно-
го участка ремонтно-восстановительных работ шахтоуправ-
ления Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь. 

5 марта – Эдуарда Сергеевича КРАВЧЕНКО, начальника 
смены производственной службы шахтоуправления Першо-
травенское ДТЭК Павлоградуголь.

5 марта – Юрия Болеславовича ПАНУШКО, помощника за-
местителя директора по производству Першотравенского 
ремонтно-механического завода.

6 марта – Александра Анатольевича КУЗЬМИНА, руководи-
теля производственно-оперативной группы, директора (по 
совместительству) филиала УМДР ГШО ДТЭК Павлоградуголь. 

6 марта – Наталью Юрьевну ПЕТРАКОВУ, ведущего специа-
листа отдела по управлению персоналом филиала Погрузоч-
но-транспортное предприятие Павлоградпогрузтранс ДТЭК 
Павлоградуголь.

6 марта – Екатерину Сергеевну КОЛЕСНИК, начальника смены 
Центральной обогатительной фабрики «Павлоградская» ДТЭК 
Павлоградуголь.  

6 марта –Николая Осиповича КУРЛЯКА, механика основного 
производства Центральной обогатительной фабрики «Павло-
градская» ДТЭК Павлоградуголь.  

7 марта – Юрия Александровича ОСТРЯНИНА, советника Де-
партамента по взаимодействию с местными органами власти 
Дирекции по региональной политике ДТЭК Энерго. 

7 марта – Любовь Дмитриевну БАХМЕТ, главного специалиста 
ДТЭК Павлоградуголь.  

7 марта – Александра Васильевича ЕГОРОВА, начальника 
участка по добыче угля № 4 шахтоуправления Терновское 
ДТЭК Павлоградуголь.

7 марта – Романа Владимировича СИЗЬКО, заместителя 
начальника участка вентиляции и техники безопасности № 1 
шахтоуправления Днепровское ДТЭК Павлоградуголь.

7 марта – Евгения Олеговича БОНДАРЕНКО, мастера горного 
участка вентиляции и техники безопасности № 2 шахтоуправ-
ления Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь.

7 марта – Викторию Анатольевну КОВАЛЕНКО, ведущего спе-
циалиста по администрированию персонала департамента по 
управлению персоналом ДТЭК шахты «Белозерская».

7 марта – Тамару Николаевну ОНЕПИР, начальника отдела 
логистики филиала Погрузочно-транспортное предприятие 
Павлоградпогрузтранс ДТЭК Павлоградуголь.

8 марта – Александра Васильевича ХРИПКО, мастера участка 
теплотехники, водообеспечения и водоотведения шахто-
управления Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь. 

8 марта – Евгения Олеговича БОНДАРЕНКО, мастера горно-
го участка конвейерного транспорта № 1 шахтоуправления 
Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь. 

8 марта – Андрея Викторовича ЯНОВСКОГО, помощника 
начальника участка монтажно-демонтажных работ шахто-
управления Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь.

8 марта – Елену Николаевну КОНОШКОВУ, начальника смены 
Центральной обогатительной фабрики «Павлоградская» ДТЭК 
Павлоградуголь. 

8 марта – Ольгу Руслановну ШИБАЕВУ, ведущего специалиста 
по экономике и финансам отдела по планированию и инве-
стициям Першотравенского ремонтно-механического завода.  

С Днем рождения!

И хоть растить в одиноч-
ку двоих сорванцов было 
непросто, Надежда Марты-
нова не отчаивалась. Ведь 
у нее был надежный тыл 
– коллеги, настоящие дру-
зья, готовые в любой мо-
мент прийти на помощь. 
Коллектив-то на станции 
подобрался замечательный. 

«У меня вся жизнь свя-
зана с железной дорогой. А 
рабочий коллектив – вто-
рая семья. Мы собираемся 
помимо работы, вместе от-
дыхаем. И даже если при-
ходится куда уезжать, то 
постоянно не хватает сту-
ка колес за окном», - улы-
бается железнодорожница.

А еще Надежда отдыха-
ет душой, выращивая цве-
ты. У нее есть розы, эрему-
русы, гортензии, клематисы 
разных сортов. 

Она мечтает, чтобы 
Павлоградпогрузтранс 
развивался, а ее железно-
дорожная династия не об-
рывалась. И детей своих 
всегда направляла, мол, 
давайте, идите работать на 
железную дорогу. И они ее 
послушались.

Сын Павел тоже рабо-
тал, как и мама, в службе 
СЦБ и связи, позже пере-
шел работать на шахту. 

«Я тогда подумала: 
какой симпатичный 
мальчик!»

А вот дочка Наталья по-
сле школы сначала устрои-
лась на автозаправку. По-
работала там около года. 
А когда мама сообщила, 
что появилась вакансия 
приемосдатчицы на стан-
ции примыкания Богуслав-

ский, 19-летняя девушка, не 
раздумывая, перешла туда. 
Сейчас работает приемос-
датчицей на станции Са-
марская. В этой профессии 
уже 10 лет и менять ее не 
собирается. 

Работа у Натальи очень 
ответственная. Ее задача 
– принимать пустые ваго-
ны, выгруженные на дру-
гих станциях, проверять 
их исправность и чистоту. 
А на станции Самарская 
– следить за равномерно-
стью загрузки и наличием 

правильной маркировки. 
Постепенно работа девуш-
ку захватила целиком и пол-
ностью. Она уже и не пред-
ставляет своей жизни без 
вагонов и родного коллек-
тива. Ведь железная дорога 
подарила ей не только уве-
ренность в будущем и ста-
бильную зарплату, но еще 
и любимого мужа.

В 2018 году девушка 
случайно возле вагонов с 
углем увидела помощника 
машиниста тепловоза Вла-
да Шевченко.

«Я тогда подумала: ка-
кой симпатичный маль-
чик. Он тоже посмотрел на 
меня, улыбнулся. Мы даже 
непроизвольно построили 

глазки друг другу. И все… 
я растаяла», - вспоминает 
Наталья.

Через пару недель таких 
переглядок, девушка пош-
ла знакомиться. Затем были 
встречи, прогулки, разго-
воры, а спустя непродол-
жительное время молодые 
люди стали жить вместе. С 
тех пор не расстаются. Уже 
год как они женаты.

«Если бы не наш По-
грузтранс, мы бы и не 
встретились», - говорит 
Наталья.

Хотя Влад уверен, что 
познакомились бы молодые 
люди в любом случае, ведь 
их судьба – быть вместе.

Влад Шевченко пере-
ехал в Павлоград из Ли-
сичанска, устроился рабо-
тать помощником машини-
ста тепловоза. 

Он в 2012 году окончил 
железнодорожный лицей, 
пошел работать на пред-
приятие родного города со-
ставителем поездов. Затем 
была армия. Демобилизо-
вавшись, вернулся на рабо-
ту. А в 2018-ом решил ис-
кать более оплачиваемую 
и престижную работу. По 
объявлению в интернете 
увидел подходящую вакан-

сию в Павлоградугле и 
решился на переезд. 

На данном этапе Вла-
дислав проходит квали-
фикацию и собирается 
получить права маши-
ниста тепловоза на пра-
во управления локомо-
тивом. 

А Наталья пока на-
ходится в декрете. И ра-
боту бросать не соби-
рается. Говорит, что не 
променяет ее ни какую 
другую. Единственное, 
о чем жалеет, что не по-
лучила профильного об-
разования. Мол, если бы 
повернуть время вспять, 
то обязательно пошла бы 
учиться в железнодорож-
ный техникум или ака-
демию. 

«Ведь ДТЭК Энер-
го – это ответственная 
и надежная компания, 
Погрузтранс – это га-
рантированная зарпла-
та, путевки на отдых, 
мое счастливое детство 
и любимая семья, дру-
зья, родной коллектив, 
любимый муж, стабиль-
ность. А еще – професси-
ональное развитие лич-
ности, активный досуг 
и т. д. О родном пред-
приятии можно говорить 
много и долго. Я скажу 
просто – это моя счаст-
ливая жизнь!» - уверена 
Наталья.

У пары подрастают 
сынишка Назар и дочень-
ка Варвара. 

И все старшее поко-
ление этой семьи наде-
ется, что они вырастут 
счастливыми, и обяза-
тельно продолжат их 
железнодорожную ди-
настию.

Работа у Натальи очень ответственная. Ее задача – 
принимать пустые вагоны, выгруженные на других 
станциях, проверять их исправность и чистоту. А на 
станции Самарская – следить за равномерностью 
загрузки и наличием правильной маркировки. 
Постепенно работа девушку захватила целиком и 
полностью. Она уже и не представляет своей жизни 
без вагонов и родного коллектива. Ведь железная 
дорога подарила ей не только уверенность 
в будущем и стабильную зарплату, но еще и 
любимого мужа.
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Отличный работник, любящая мама, 
внимательная жена, благодарная дочь!!!
Марина Тупицына, ТКП-2, шахта «Терновская» ШУ Терновское

Хочу поздравить свою вторую семью - 
участок ВШТ ШУ Днепровское.

Коллектив - это дружба, коллектив - это сила, 
Коллектив - это кто-то всегда заводила! 
Коллектив, когда вместе всегда и везде!
Хоть на рифе, хоть в космосе, хоть на воде!

Ирина Басанец

Две души, два сердца, два огня, 
Две прекрасных феи у меня. 
Две принцессы, сказки, умиление, 
Счастье и судьбы благословение.

P. S. Солнышки мои, два ангелочка! 
Я люблю вас очень, мои дочки!

Анастасия Бузоверя, Павлоградская автобаза

Ты рада быть моей сестрой?
А мне так повезло с тобой!
И лучше просто быть не может:
Ты та, кто мне всегда поможет.
На фото моя сестра Валентина Бровкина, 
УСО-1 ШУ Терновское!
Светлана Жикина, УПП и МС ШУ Терновское

На фото Анна Конарева - 
любимая жена, замечательная 
мама и просто невероятная 
женщина.

Екатерина Сердюк, третий блок, 
шахта «Западно-Донбасская»

Напередодні весняного свята 8 Березня вітаю всіх жінок та дівчат! 
Будьте здорові, щасливі та кохані!

На фото - моя прекрасная половинка, мой самый родной и 
любимый человек - красавица-жена Ирина Коростелева. 

Моя Ируся - это счастье и праздник, любовь и душа, поддержка и 
опора, она - мой надежный тыл! 

Спасибо, родная, за каждый наш день! Спасибо за заботу, которой 
окружаешь! Спасибо за тепло и свет, который излучаешь, и за уют, 
который создаешь! Спасибо за то, что с работы домой не иду, а 
бегу!

P.S. Жена более 20 лет отработала на шахте «Западно-
Донбасская».

Юрий Коростелев, менеджер производственно-оперативной группы Павлоградуголь

Моя улюблена бабуся Валентина 
Карплюк. Вона, як бджілка. Дарує всім 
своє кохання та посмішку! Працювала 
на «Дніпровській» шахті, стаж -10 років. 
Проживає у Павлограді.

Уляна Сябрюк, учениця 5 класу Богуславського ліцею

На этом фото родненькая и единственная на свете моя мамочка 
Елена Заярная. Хочу поблагодарить тебя за то, что ты сделала для 
меня и всей нашей семьи. Спасибо тебе, мама, что твой жизненный 
пример стал примером для меня. Ты научила меня вере и любви. 
Ты верила в меня, когда никто не верил. Ты втайне молилась за меня 
и по твоим молитвам Бог хранит меня доныне. Твой образ достойной 
жизни навеки запечатлен в моем сердце. 35 лет на ШУ Днепровское, 
машинист УВиО. Пусть Господь хранит тебя. Спасибо за все!!

Дочь Лилия Батечко

Сестра - шесть букв, километры понимания 
и просто дружба длиною в жизнь… 

На фото я и моя сестричка Алина Крупская.
Анастасия Бузоверя, Павлоградская автобаза
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ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТІВ

ßê äîïîìîãòè ñîá³ 
òà òèì, õòî ïîðÿä

Тривога за майбут-
нє (своє, своїх рідних 
та своєї країни), розгу-
бленість - це абсолют-
но нормальні почуття, 
коли є соціальна невиз-
наченість і політична на-
пруга, а тим більше - вій-
на. Вам може бути важко 
сконцентруватися на кон-
кретних справах та ви-
конанні буденних задач.

Як справитись з та-
ким станом і вберегти 
своє здоров’я - радить 
Андрій Карачевський, 
лікар-психіатр, психоте-
рапевт, доцент кафедри 
загальної, дитячої, судо-
вої психіатрії і нарколо-

Як зберегти психологічну рівновагу і внутрішній баланс. 
Як діяти при панічних атаках, як заспокоїти дітей. Ці та інші 
поради психологів ми зібрали для вас.

гії НМАПО імені П. Л. Шу-
пика.

Зрозумійте 
свої почуття

Прислухайтесь до своїх 
почуттів і, головне, не бій-
теся їх. Розуміння своїх 
почуттів дає змогу якнай-
швидше шукати шляхи від-
новлення душевної рівно-
ваги.

Намагайтесь не 
піддаватись паніці 
і не створюйте паніку

Намагайтеся зберігати 
критичність мислення, на-
магайтеся не емоційно, а 
інтелектуально оцінити си-

туацію, будьте максималь-
но уважними та сконцен-
труйте увагу на тому, що 
ви можете корисне робити.

Підтримуйте зв’язки 
з близькими

Не важливо, чи поділяєте 
ви політичні уподобання, ви 
зможете подискутувати про 
них пізніше, коли знизить-
ся напруга. Не позбавляйте 
один одного підтримки, не 
відмовляйте один одному в 
увазі і доброму слові.

Знайдіть собі 
корисне заняття

Спокій і рівновага га-
рантовано підтримується, 

якщо у людини є чим зай-
нятися, особливо, якщо це 
заняття потрібно й іншим 
людям. Краще, якщо це за-
няття є частиною життє-
вої місії. 

Вчасно їжте 
і відпочивайте вночі

Обов’язково снідайте 
та обідайте, вживайте по-
більше сезонних овочів та 
фруктів.

Нічний сон дає змогу 
відновити сили, позитив-
но відбивається на само-

почутті.
Якщо ви нездужаєте - 

зверніться за медичною до-
помогою

Не запускайте хворобу, 
у стресі організм викори-
стовує свої ресурси швид-
ко, і його потрібно підтри-
мувати. Якщо ще не обрали 
свого сімейного лікаря, те-
рапевта чи педіатра - зро-
біть це.

Якщо ви відчуває-
те пригніченість, дратів-
ливість, напругу, тривогу, 
якщо у вас порушився сон, 
якщо ви не справляєтеся з 

емоціями - зверніться по 
допомогу.

Якщо вам важко, 
зверніться по допомогу 
до тих, кому ви довіряє-
те і хто може підтрима-
ти вас: це можуть бути 
друзі, близькі, колеги, на-
віть просто люди навко-
ло, дозвольте собі відчу-
ти їх турботу. Якщо така 
підтримка не допомагає, 
або її немає - зверніться 
до психолога або психо-
терапевта, вони допомо-
жуть вам впоратися опти-
мальним чином.

ßê âèâåñòè ëþäèíó 
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Встановлення 
контакту
Завдання: Переко-

натись, що на вашу при-
сутність якось реагують, 
вас бачать і чують. Для 
цього необхідно залучи-
ти людину до взаємодії 
з вами.

Що робити: Зверніть-
ся до нього, наприклад: 
«Кивни, якщо ти мене 
чуєш!» «Я Діма, як тебе 
звуть?» «Я зараз стискаю 
твою руку, стисни у від-
повідь мою».

Підтримка
Завдання: Пока-
зати людині, що 

вона не сама, що вона 
впорається і ви їй у 
цьому допоможете.

Поради на цей випадок дає відомий 
український психолог Дмитро Карпачов.

Що робити: Скажіть 
йому: «Я тут, я поруч!» «Ти 
молодець!» «Ми разом».

Раціоналізація
Завдання: Переклю-
чити увагу з емоцій-

них переживань та активу-
вати раціональне мислення.

Що робити: Запитайте в 
нього, звернувшись на ім'я, 
яке ви дізналися на кроці 1:
 Дату народження.
 Адресу помешкання.
 Прізвище.
 Який сьогодні день?
 Що сталося?
 З ким ти був?

Зв'язок із 
реальністю
Завдання: Зменши-

ти дезорієнтацію та розгу-
бленість, позначивши ре-

альний стан справ та дії, 
які необхідно зробити.

Що робити: Скажіть 
йому, наприклад: «Поруч 
вибухнув снаряд», «Ти 
живий», «Зараз нам тре-
ба встати і йти в укриття».

Активація 
автономності
Завдання: Повер-

нути здатність дбати про 
себе самостійно.

Що робити: Важли-
во не робити те, що лю-
дина може зробити сама. 
Використовуйте замість 
прохань наказовий спо-
сіб, тобто не просіть, а на-
казуйте. Наприклад: «На-
лий собі води та випий», 
«Візьми дитину за руку», 
«Застебни куртку».

Ці кроки допомо-
жуть людині поступово 
повернутись до звичай-
ного стану.

1

2
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 Покладіть руку на живіт, 
приблизно на 3 пальці ни-
жче сонячного сплетіння 
та постукайте по цьому 
місцю. 
 Потріть кінчик носа. 
 Надавіть не сильно на 
очні яблука з двох боків.
 Якщо є, де лягти, ляжте 
на спину і зробіть рухи но-
гами - як велосипедні.
 Сконцентруйтеся на ди-
ханні - одну руку складіть 
як човник і накрийте нею 
губи, іншу руку покладіть 
на живіт. Видих - рука йде 
вниз до грудей, вдих - рука 
підіймається до рота. 
 Допомагає ще вода із со-
дою - гаряча вода й одна 
чайна ложка соди. Зробіть 
один-два ковтки - більше 
не треба.
 Змащуйте губи, споло-
щіть рот водою.
 Витягуйте якомога далі 
язика - ніби намагаючись 
торкнутися грудної кліти-
ни.
 Подивіться вправо, не 
повертаючи голови, - яко-
мога далі на 15-20 секунд, 
потім переведіть погляд 
прямо, потім подивіться 
вліво - якомога далі, потім 
знову прямо. 
 Розітріть тіло.
 Точка паніки розташо-
вана між підмізинним 
пальцем та мізинцем - 
розітріть цю точку.
 Покладіть руки на ре-
бра, відчуйте, як вони при 
диханні розширюються, 
підіймаються.
 Розітріть руки, при-
кладіть до нирок.
 Необов’язково робити 
всі ці дії - достатньо ви-
брати ті, що найбільше 
підходять для вас.

Прояви панічної атаки 
у дітей

Симптоми панічної ата-
ки та надсильного страху у 
дітей та підлітків:

- відчуття нестачі по-
вітря або задухи;

- запаморочення, хит-
кість або млявість;

- миготіння чи приско-
рене серцебиття; 

- тремтіння або дри-
жання; 

- потовиділення; 
- нудота або неприємні 

відчуття в животі;
- деперсоналізація або 

дереалізація; 
- відчуття оніміння або 

поколювання; 
- припливи тепла/хо-

лоду; 
- біль або дискомфорт 

у грудях; 
- страх смерті;
- страх втратити конт-

роль чи збожеволіти.

Що потрібно робити

1. Дихальна вправа. По-
вільно вдихаємо через ніс. 
Видихаємо повітря  вузь-
ким ротом. Видих має бути 
повільніший за вдих.

2. Зволожуємо слизову 
оболонку рота маленькими 
порціями води.

3. Робіть періодичний 
масаж мочок вух та кінчи-
ка носа.

4. Швидко стискаємо та 
розтискаємо кулачки.

5. Відволікання. 
Озирнись навколо (Уяви 

собі...)
 «Знайди 5 речей, які ти 
можеш побачити»
 «Знайди 4 предмети, 
яких ти можеш торкнутися»
 «Знайди 3 речі, які ти мо-

жеш почути»
 «Знайди 2 речі, які ти 
можеш понюхати»
 «Знайди 1 річ, яку ти 
можеш спробувати на 
смак».

6. Рахуємо подумки від 
100 до 1.

7. Згадуємо слова пісні 
чи вірша.

8. При можливості ви-
пити теплий м'ятний чай. 

9. Говорити дитині, що 
відчуття страху - це нор-
мально. Страх допомагає 
нам зрозуміти та усвідо-
мити, що відбувається. Не-
обхідно навчитися конт-
ролювати свої відчуття та 
наближення страху (паніч-
ної атаки).

10. Дітям з 8 років 
можна розповісти все як 
є (звичайно, в межах розу-
міння дитини) без паніки 
у голосі. 

11. Маленьких дітей 
необхідно відволікати, за-
спокоювати та запевняти, 
що ви завжди поруч (поло-
скотати, почитати книжеч-
ку, розглянути картинки, 
помалювати, вигадува-
ти короткі історії, погра-
ти в слова, четвертий зай-
вий, вивчити чи повторити 
назви місяців, придума-
ти риму до слів, рахунок 
до 10 (20, 30, 40...) і назад 
до 0,  імена та по-батькові 
членів родини тощо - все у 
ігровій формі, подивитись 
хороший мультик на теле-
фоні (зараз можна).

12. Посміхайтесь ди-
тині, дивіться їй в очі.

13. Пам'ятайте, чим 
спокійніші ви, тим впев-
неніше почувають себе 
діти та близькі поруч з 
вами!

Ùî ðîáèòè ïðè ïàí³÷í³é àòàö³? 
Ділимося порадами від психолога Світлани Ройз.

Сергій - 0974865006; 

Лєна - 0980486775; 

Єлізавета - 0663578315; 

Ірина - 0972094508; 

Тетяна - 0689884808; 

Юрій - 0509342880; 

Ольга - 0934688601; 

Наталія - 0972417419; 

Юлія - 0508743495; 

Елла - 0677733920; 

Станіслав - 0950810982; 

Андрій - 0677624259; 

Віталіна - 0637104274.

Усім, кому зараз страшно, тривожно. 
У кого є близькі із проблемами психічного 
здоров'я - звертайтеся. Телефони волон-
терів безкоштовної гарячої лінії фахової 
психологічної допомоги «Стоп, паніка»:

КОРИСНА �НФОРМАЦ²Я

Тут вас підтримають
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АКТУАЛЬНО

Заздалегідь 
упевніться:
- що маєте доступ до інфор-
мації з офіційних каналів дер-
жавних органів, а також теле- і 
радіоканалів Суспільного 
мовлення;
- що в разі необхідності змо-
жете підтримувати зв’язок зі 
своїми близькими.

Задумайтеся:
- хто і з якою метою поширює 
інформацію?
- чи є ця інформація на офіцій-
них ресурсах держави?
- для чого ця інформація 
з’явилася саме зараз?
- це думка чи факт?
- чи повідомляють про це інші 
джерела?

«Мій дім - моя фортеця!» Цей 
вислів набуває особливого 
значення в надзвичайних ситу-
аціях. Незалежно від того, що 
саме спричинило кризу, для 
мінімальної готовності варто 
задати собі кілька простих, але 
критичних питань:
- за можливості дізнайтеся, де 
розташовані найближчі укриття 
і перевірте стан підвального 
приміщення;
- перевірте наявність аварійно-
го виходу;
- зробіть запаси питної та тех-
нічної води, продуктів тривало-
го зберігання;
- перевірте наявність в аптечці 
засобів надання першої медич-
ної допомоги і продумайте, які 
ліки можуть знадобитися протя-
гом тривалого часу;

Зберігайте спокій і концен-
трацію уваги. Від цього зале-
жатиме, наскільки вправно і 
швидко ви зможете впоратися 
з кризою і мінімізувати її на-
слідки. 
У кризових умовах проти 
вас діятимуть численні фак-
тори, зокрема емоції. Тому 
пам’ятайте, що у критичний 
момент необхідно бути зібра-
ними і сфокусованими, не ре-
агувати на можливі провокації.

Якщо ви опинилися 
у зоні бойових дій 
або потрапили 
в надзвичайну 
ситуацію за участі 
озброєних людей
- не сповіщайте про свої май-
бутні дії і плани малознайомих 
людей, а також знайомих з 
ненадійною репутацією;
- завжди носіть з собою до-
кумент, що посвідчує особу. 
Гроші і документи тримайте в 
різних місцях - так ви матиме-
те більше шансів їх вберегти;
- тримайте біля себе запи-
си про групу крові (свою та 
близьких родичів) та інфор-
мацію про можливі проблеми 

В умовах військової агресії 
Україна вимушена протидіяти 
ворожій пропаганді та дезін-
формації. Агресивні дії з боку 
Росії мають на меті дестабілі-
зувати наше суспільство та 
дискредитувати керівництво 
країни, змусити нас сумніва-
тися у своїх силах і готовності 
захищатися.
Питання інформаційної без-
пеки набуває особливого 
значення в умовах кризи, 
адже ворожі інформаційні 
атаки стають інтенсивнішими 
саме тоді, коли здатність су-
спільства чинити опір посла-
блено. Найкраще підґрунтя 
для ворожих операцій впливу 
– страх, паніка, дезорієнтація. 
Тому важливо дотримуватися 
базових правил інфор-
маційної гігієни і бути 
особливо пильними 
до інформації,  яка 
надходить і яку поши-
рюєте ви самі.

- підготуйте засоби пожежо-
гасіння;
- подбайте про альтернативні 
засоби освітлення приміщен-
ня на випадок відключення 
енергопостачання (ліхтарики, 
свічки);
- підготуйте засоби для при-
готування їжі у разі відсутності 
газу і електропостачання;
- зберіть найнеобхідніші речі 
та документи на випадок 
термінової евакуації або пе-
реходу до сховищ;
- подбайте про справний 
стан приватного транспорту і 
запас палива для вчасної ева-
куації з небезпечного району;
- холодної пори подумайте 
про альтернативний обігрів 
оселі на випадок відключення 
централізованого опалення. 

зі здоров’ям (наприклад, алергію 
на медичні препарати, хронічні 
захворювання);
- дізнайтеся, де розташовані 
сховища та укриття, найближчі 
до вашої оселі, роботи та місць, 
які ви часто відвідуєте;
- намагайтеся якнайменше зна-
ходитись поза житлом і роботою, 
зменшіть кількість поїздок без 
важливої причини, уникайте 
місць скупчення людей;
- при виході із приміщень дотри-
муйтесь правила правої руки і 
пропускайте вперед тих, хто по-
требує допомоги, - це допоможе 
уникнути тисняви;
- не встрявайте у суперечки 
з незнайомими людьми - це 
допоможе уникнути можливих 
провокацій;
- у разі надходження інформації 
з офіційних каналів державних 
органів влади про можливу не-
безпеку передайте її іншим лю-
дям: родичам, сусідам, колегам;
- при появі озброєних людей, 
військової техніки, заворушень 
негайно покиньте небезпечний 
район, якщо маєте таку мож-
ливість;
- уникайте колон техніки і не 
стійте біля військових машин, які 
рухаються;

Поради до підготовки 
вдома

Що робити у надзвичайній ситуації або в зоні 
бойових дій

Як не стати жертвою 
дезінфомації

У жодному разі не варто:
 наближатися до вікон, якщо почуєте постріли;
 спостерігати за ходом бойових дій, стояти чи перебігати під 
обстрілом;
 сперечатися з озброєними людьми, фотографувати і робити 
записи у їхній присутності;
 демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;
 підбирати покинуту зброю та боєприпаси;
 торкатися вибухонебезпечних та підозрілих предметів, нама-
гатися розібрати їх чи перенести в інше місце – натомість негайно 
повідомте про їхнє розташування територіальним органам ДСНС 
та Національній поліції за телефоном «101» та «102»;
 носити армійську форму або камуфльований одяг - краще 
вдягайте одяг темних кольорів, що не привертає уваги, і уникайте 
будь-яких символів, адже вони можуть викликати неадекватну 
реакцію.

Дотримуйтесь 10 порад

1.Мета поширювачів дезінформації - посіяти паніку, послабити 
нашу волю до оборони. Не допомагайте їм, допомагайте собі: 
зберігайте самоконтроль і не поширюйте інформацію емоцій-
ного характеру в соцмережах.
2.Україна захищається та продовжує боротьбу за свою тери-
торію. Якщо ви чуєте протилежне - це неправда. Вас хочуть 
деморалізувати.
3.Не вірте і не поширюйте інформацію із сумнівних джерел. 
Достовірна інформація - на офіційних сторінках і каналах дер-
жавних органів та Суспільного мовлення.
4.Жодним чином не поширюйте інформацію про переміщення 
українських військ. Ви можете нашкодити тим, хто захищає 
вас і державу.
5.Україна веде оборонну війну на своїй території. Повідом-
лення про нібито обстріли мирного населення українськими 
військовими – неправда. Ворог хоче підірвати вашу довіру до 
власних захисників.
6.Агресор поширюватиме різні чутки не лише про бійців, а й 
про військово-політичне керівництво, аби українці не довіряли і 
йому. Але довіряти не можна саме ворогу - його емоційним про-
вокаціям і повідомленням, які неможливо перевірити. Звіряйте 
кожну тривожну новину з офіційними джерелами.
7. Інформацію про втрати можуть знати лише органи безпеки 
та оборони України. Інформація на приватних акаунтах може 
не відповідати дійсності. Не поспішайте ділитись такою ін-
формацією.
8. Агресор поширюватиме наклепи і «зраду» через свої офіцій-
ні чи підконтрольні канали. А може використовувати й інші 
засоби – прикриватись патріотичними гаслами і українською 
символікою. Перевіряйте патріотичні на вигляд, але сумнівні 
повідомлення та заклики.
9. Мета ворога - розколоти українське суспільство зсередини і 
знищити нашу віру у власні сили. Ми дійсно різні й наші погляди 
можуть не збігатися, але ми маємо спільну справу – дати відсіч 
окупанту. Тому зберігайте єдність і підтримуйте один одного.
10. Якщо перервався інтернет-зв’язок або сторінки державних 
органів були зламані, звертайтесь по інформацію до Суспіль-
ного мовлення. Якщо не працює телебачення – вмикайте або-
нентську радіоточку.

джерела?базових правил інфор-
маційної гігієни і бути 
особливо пильними 
до інформації,  яка 
надходить і яку поши-
рюєте ви самі.

вдома

- поінформуйте органи правопо-
рядку, місцеві органи, військових 
про людей, які здійснюють про-
типравні і провокативні дії;
- у разі потрапляння у район 
обстрілу сховайтеся у найближ-
чому сховищі або укритті і не 
виходьте ще деякий час після 
закінчення обстрілу;
- якщо таких сховищ поблизу не-
має, використовуйте нерівності 
рельєфу (наприклад, канави, 
окопи, вирви від вибухів);
- у разі раптового обстрілу та від-
сутності поблизу сховищ – ляжте 
на землю головою в бік, проти-
лежний до вибухів, і прикрийте 

голову руками або речами;
- якщо поряд з Вами пора-
нено людину, надайте першу 
допомогу і викличте швидку, 
представників ДСНС Украї-
ни, органів правопорядку, за 
необхідності – військових. Не 
намагайтесь надати допомогу 
пораненим, поки не завершив-
ся обстріл;
- якщо ви стали свідком по-
ранення або смерті людей, а 
також протиправних дій (на-
приклад, арешту, викрадення, 
побиття), спробуйте зберегти 
якнайбільше інформації про 
обставини подій.

Після отримання повідомлення можливі 
наступні варіанти дій:

-Залишатися вдома.

При цьому необхідно пристосувати своє житло. Повідомте 
отриману інформацію сусідам.

-Перейти до укриття або евакуюватися в інший район.

Перед виходом з будинку перекрийте газо-, електро- та во-
допостачання, зачиніть вікна і вентиляційні отвори. Візьміть з 
собою індивідуальні засоби захисту дихання і найнеобхідніші 
речі. Прямуйте до укриття або на збірний евакуаційний пункт. 
Допоможіть тим, хто потребує допомоги.

Якщо ви почули звуки сирен, переривчасті гудки підприємств 
або звуки гучномовця, що тривають протягом кількох хвилин, це 
означає попереджувальний сигнал «УВАГА ВСІМ».

- Увімкніть телебачення або радіо: інформація передається 
офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу.

- Прослухавши повідомлення, виконуйте інструкції.

- Залишайте теле- і радіоканали увімкненими – через них 
може надходити подальша інформація.

Що треба робити почувши 
сигнал «Увага всім»
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Традиционно восьмого марта мы отмечаем Междуна-
родный Женский День. Роль женщины в жизни каждого 
сложно переоценить, но порой мы об этом забываем. В 
первый день жизни мы встречаем маму и женщин медра-
ботников. Идем в детский сад, школу, где нас ждет воспи-
тательница или учительница. Мы наблюдаем за вашими 
достижениями, ведь вы, дорогие женщины, влияете на 
быт, образование, здоровье, прогресс и социально-эконо-
мическое благополучие. У вас есть сила, но самое главное, 
чтобы ваш голос был услышан. Чтобы был услышан голос 
каждой, которая хочет помочь своему ребенку, которая 
хочет жить в мире и достатке. Каждой женщины вне зави-
симости от возраста и социального статуса. Именно для 
этого 8-го марта мы в который раз напоминаем о том, как 
важно женщинам поддерживать друг друга, а мужчинам 
слышать их голос. Сила в единстве.
С праздником, дорогие женщины! Огромное спасибо за 
то, что каждый день вы продолжаете бороться за мир и 
благополучие, за то, что вы дарите надежду, уверенность 
и ЖИЗНЬ!

Артур МАРТОВИЦКИЙ, 
депутат Днепропетровского област-

ного совета

Вітаю вас з чудовим весняним святом  8 березня!
На Вашій мудрості, життєвій силі та довготерпінні три-
мається світ, і завдяки вам з віку у вік продовжується рід 
людський на землі.
В усі часи ви були і будете символом життя, чарівності і 
краси! 
Уміння мужньо переборювати всі труднощі, не втрачаючи 
при цьому своєї душевної доброти, ніжності, й досі зали-
шається одвічною таємницею українських жінок.
Наші павлоградські жінки  не тільки успішно працюють на 
виробництві, в освіті, медицині, культурі, роблять місто 
затишним, а й приймають активну участь в управлінні мі-
стом, займаються корисною суспільною працею, втілюють 
в життя найсміливіші проекти. 
Щиро дякую вам за ту роль, яку ви відіграєте у розвитку на-
шого міста і бажаю міцного здоров’я та родинного затишку,  

благополуччя, теплоти та безмежного жіночого щастя!
Нехай здійснюються всі ваші найзаповітніші мрії, 

адже бажання кожної жінки - закон, який  
ми, чоловіки, з радістю 
виконуємо!

Зі святом! Гарного вам весняного настрою! 

З повагою, Анатолій ВЕРШИНА, 
міський голова Павлограда

НОВИНИ

Куди звертатись біженцям у 
Павлограді
У Павлограді було визначено пункт збору населення, яке при-
буває з інших міст України. 
Про це повідомили у Павлоградській міській раді: «Просимо 
спрямовувати людей до лікарні № 1 у відділення «Клініка друж-
ня до молоді» за адресою: вул. Шевченка, 63, т. 0686156789 
«Клініка, дружня до молоді», т. 0677579653 ГО клуб «Імпульс».
«З метою унеможливлення проникнення диверсійних груп у 
місто, розселення людей буде відбуватися лише після перевірки 
їх особистості Національною поліцією України», - наголошують 
у міськраді.
Для довідок звертайтесь на Гарячу лінію міського голови: 
0952254195; 0800404401.

Документи поки що не видають
На Гарячу лінію міського голови надходять чисельні звернення 
від людей, які чекають на паспорти з міграційної служби, зазна-
чають у Павлоградській міській раді.
«З метою унеможливлення доступу агресора до державних 
реєстрів усі бази відключені. Видача паспортів буде відновлена 
після стабілізації ситуації в країні», - наголошують там.

Місцевих мешканців просять 
дезорієнтувати ворога
«Зараз ми з вами повинні готуватися до найгірших варіантів роз-
витку подій. Нашим захисникам-військовим потрібна допомога 
й ми з вами, кожен як може, її надаємо. Тому ми звертаємось 
до власників будинків міста для дезорієнтації ворога, ДРГ якого 
може проникнути до міста, тимчасово зняти з будинків таблички 
з назвами вулиць та номерами будинків», - звертаються до 
місцевих мешканців у Павлоградські міськраді.
Ця ж інформація актуальна і для мешканців інших міст та сіл 
регіону.

Куди надсилати кошти на допомогу 
військовим
За офіційною інформацією Павлоградської міської ради, на 
гарячу лінію міського голови надходять чисельні звернення від 
павлоградців, які бажають фінансово допомогти військовим.
Дякуємо!!! Ваша допомога потрібна!
Банківські реквізити:
МФО 305482
код ЄДРПОУ 23067432
Р/РUA433054820000026004300656219 
ТВБВ №10003/0511 Філії-Дніпропетровського обласного 
управління АТ «Ощадбанк»
ПМО Товариства Червоного Хреста України
Творімо добро разом!

Допомогайте газовикам
Дніпропетровськгаз обстежує газорозподільні мережі обласні 
на можливі ворожі мітки, позначки. Фахівці Дніпропетровськ-
газу з 9-ї ранку 27 лютого по всій області продовжують обсте-
жувати газорозподільні мережі на наявність міток (позначок) 
на них, а також на ШГРП (жовті шафи), ГРП. Працівники 
АТ «Дніпропетровськгаз» одягнені у спецодяг підприємства та 
мають посвідчення працівника. Пересуваються на брендованих 
спеціальних автомобілях!
Будь ласка, не перешкоджайте їх роботі, а за можливості будьте 
також пильними і у разі виявлення підозрілих предметів чи по-
значок на газопроводах телефонуйте за номером 102 або 104.
Про це сповіщають у Павлоградській міській раді.
Пам'ятайте, що нині головне - уважність, обережність та віра в 
Збройні сили України!

Як, кому і де можна допомоги у 
Павлограді
«Низький уклін вам за благодійну допомогу, яку ви надаєте 
військовим, людям, які прибувають з інших областей», - звер-
таються до місцевих мешканців у Павлоградській міській раді. 
Для зручності з 28 лютого відкриваються пункти збору благодій-
ної допомоги в мікрорайонах міста:
 Будинок ветеранів (ім. Кірова);
 БК Машинобудівників;
 Валеологічний центр (біля школи 19);
 Центр творчості (ПХЗ);
 Школа 15 (ПШБ).
Прохання приносити допомогу з 9 до 16 години. На 27 лютого 
було актуально: бутильована вода, термобілизна, шкарпетки, 
цигарки. 
Що актуально на інший момент – можна дізнатися на місці або 
у соціальних мережах та на сайтах місцевих ЗМІ.

Ірина СЄРГЄЄВА

 Під час стрілянини найкраще сховатися у захищеному при-
міщенні (наприклад, у ванній кімнаті або навіть у самій ванні). 
Коли це неможливо, варто лягти, прикрившись предметами, 
які здатні захистити вас від уламків і куль.

 Якщо ви потрапили під стрілянину на відкритому місці, 
краще впасти на землю та закрити голову руками. Ефективним 
захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення 
в землі або канава.

 Укриттям також може стати бетонна сміттєва урна або схо-
динки ґанку.

 Не намагайтеся сховатися за автомобілями або кіосками - 
вони часто стають мішенями.

 Де б ви не перебували, тіло повинне бути у максимально 
безпечному положенні. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. 
Розверніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову ру-
ками та відкривши рот, щоб близький вибух не завдав шкоди 
барабанним перетинкам. Чекайте, поки стрілянина не вщухне, 
а пострілів не буде бодай протягом 5 хвилин.

 Якщо ваше житло перебуває в зоні регулярних збройних 
зіткнень, потрібно зміцнити вікна (наприклад, клейкою плівкою) 
– це допоможе уникнути розльоту уламків скла. Бажано закрити 
вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями.

 Під час артилерійського, мінометного обстрілу або авіацій-
ного нальоту не залишайтеся в під’їздах, під арками та на схо-
дових клітках. Також небезпечно ховатися у підвалах панельних 
будинків, біля автомобільної техніки, автозаправних станцій і 
під стінами будинків із легких конструкцій. Такі об’єкти неміцні, 
ви можете опинитись під завалом або травмуватися.

 Якщо вогонь артилерії, мінометний обстріл, авіаційне бом-
бардування застали вас на шляху, негайно лягайте на землю, 
туди, де є виступ або хоча б у невелике заглиблення. Захист 
можуть надати бетонні конструкції (окрім тих, які можуть обва-
литися або загорітися), траншеї, неглибокі підземні колодязі, 
широкі труби водостоку і канави.

 Закривайте долонями вуха та відкривайте рот - це врятує 
від контузії, убереже від баротравми. Не вдавайтеся до розби-
рання завалів самостійно, чекайте фахівців з розмінування та 
представників аварійно-рятувальної служби.

 Снаряд (ракету) можна помітити та зреагувати, залп ре-
активної установки добре видно. Вночі це яскравий спалах на 
обрії, а вдень – димні сліди ракет;

 Організуйте постійне спостереження, постійно тримайте у 
полі зору будівлі та споруди, які розташовані поруч та які мож-
ливо використовувати як укриття. Після сигналу спостерігача 
є декілька секунд для того, щоб сховатись.

 Ховайтеся у підвалі або в іншому заглибленому приміщенні. 
Вибирайте місце у кутку між несучими стінами та недалеко 
від вікон та дверей для того, щоб миттєво лишити будинок у 
випадку влучання снаряду.

 Не виходьте з укриття, не почекавши хоча б 10 хвилин після 
завершення обстрілу, адже після залпу зазвичай ведеться 
уточнення результатів стрільби і коригування вогню або зміна 
позиції.

Базовий набір:

 сухий та медичний спирт;

 2 пари гумових рукавичок;

 клапан з плівкою для проведення штучного дихання;

 засоби для зупинки кровотечі - турнікет, кровоспинний бинт 
з гемостатичним засобом;

 марлеві серветки різних розмірів і нестерильні марлеві бинти;

 еластичні бинти з можливістю фіксації;

 пластирі різних розмірів;

 атравматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому;

 великий шматок тканини, якою можна зафіксувати кінцівку 
постраждалого;

 антисептичні засоби – дезінфікуючий засіб для рук, спиртові 
серветки.

12 – єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. 
Зателефонувавши за цим номером, диспетчер викличе бригаду 
потрібної служби.

101 – Пожежна допомога

102 – Поліція

103 – Швидка медична допомога

104 – Аварійна служба газової мережі.

Під час обстрілу 
стрілецькою зброєю:

Під час артобстрілів:

Під час артилерійських 
обстрілів системами 
залпового вогню:

Що має бути в аптечці

Телефони рятувальних 
та аварійних служб

В разі евакуації або пере-
ходу до безпечнішого 
району вам знадо-
бляться найнеобхід-
ніші речі. Заздале-
гідь підготуйте най-
важливіше:
 паспорт і ко-
пії всіх необхід-
них докумен-
тів (свідоцтво 
про народжен-
ня, військовий 
квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне 
посвідчення, документи на власність);

 гроші (готівку і банківські картки);

 зарядні пристрої для мобільних телефонів;

 радіоприймач, ліхтарик, сигнальні пристрої, компас, годин-
ник, компактний набір інструментів (мультитул), ніж, пакети для 
сміття, блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички;

 теплий одяг (якщо є така можливість, підготуйте також тер-
моковдру), нижню білизну, надійне зручне взуття;

 гігієнічні засоби;

 аптечку, включно з медичними препаратами, які вживаєте 
щодня, а також рецепти на медикаменти;

 посуд, у якому зможете приготувати, розігріти і зберігати їжу;

 воду і продукти харчування на 3 доби, які довго зберігаються 
і не потребують додаткового приготування;

Як підготувати «тривожну 
валізу»
В разі евакуації або пере-
ходу до безпечнішого 
району вам знадо-
бляться найнеобхід-
ніші речі. Заздале-
гідь підготуйте най-

паспорт і ко-
пії всіх необхід-
них докумен-
тів (свідоцтво 
про народжен-
ня, військовий 

валізу»

За рекомендаціями Міні-
стерства Охорони Здоров’я 
України аптечку слід уком-
плектувати відповідно до 
ваших потреб. Важливо пе-
ревірити заздалегідь термін 
придатності всіх препаратів.

За рекомендаціями Міні-
стерства Охорони Здоров’я 
України аптечку слід уком-
плектувати відповідно до 
ваших потреб. Важливо пе-
ревірити заздалегідь термін 

Складіть речі у місткий, зручний рюкзак і тримайте його 
напоготові. У разі надзвичайної ситуації це скоротить 
час на збори.
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23 лютого хранителі артефактів історії Павлоградщини відзначили 
60 років з дня заснування Павлоградського історико-краєзнавчого 
музею. Саме цього дня у 1962 році на подвір’ї біля будівлі музею 
відбулися урочистості з нагоди його відкриття.

Тетяна Ведмідь, ди-
ректорка Павлоградського 
історико-краєзнавчого му-
зею розповіла про історію 
створення закладу.

«Щоб увіковічнити 
пам’ять земляків, які під 
час революцій та війн захи-
щали свободу та життя рід-
ного краю, було вирішено 
створити музей. У той час, 
через 20 років після Другої 
світової війни, створюва-
лося багато таких музеїв. 

Взяла на себе велику 
відповідальність роботи 
директором цього музею 
Марія Іванівна Комісаро-
ва. Вона зробила багато для 
того, щоб він мав велику 
славу, не лише у місті та 
області, але й в Україні та 
за її межами, - розказала 
Тетяна Іванівна. - Через 5 
років музей отримав зван-
ня народного. А у 1976 році 
за велику творчу роботу - 
статус державного. Музей 
історико-революційний був 
перепрофільований у істо-

Будьте обачними щодо евакуації!
Евакуацію населення здійснює винятково місцева влада, 
- нагадують у Павлоградській міські раді. «Інформація про 
евакуацію - лише на офіційних ресурсах міської влади! Будь-
які інші повідомлення - небезпечні фейки ворога! Протидійте 
провокаціям та поширюйте інформацію з офіційних джерел!» 
- попереджують мешканців міста.

Медична система працює стабільно
На Дніпропетровщині медична система працює стабільно. 
Лікарні забезпечені всім необхідним - від медикаментів до їжі. 
«Лікарні працюють в посиленому режимі і готові надавати до-
помогу. Вони забезпечені медикаментами, їжею, білизною», 
-розповіла в. о. директора департаменту охорони здоров’я 
ДніпрОДА Вікторія Кулик. - У лікарнях є запаси кисню. Є й 
запаси крові за всіма групами. Можна зараз записатися у 
донорський резерв. У разі потреби вам зателефонують».
Для запису у донорський резерв телефонуйте: 
056 720 90 70, 056 720 90 71.

У Дніпрі об’єдналися представники 
11 релігійних громад міста та 
області
З єдиною заявою виступили представники української 
православної, греко-католицької, грузинської та вірменсь-
кої церков, мусульманської та єврейської громад. А також 
представники баптистів, п’ятидесятників і харизмати. Про 
це розповіли у ДніпрОДА.
Священнослужителі закликали весь світ прокинутись і поба-
чити те, що в Україні йде війна.
«Ми не можемо ворога називати братом», - сказав Протоієрей 
Віталій Лопушанський.
Представник мусульманської громади Рамзан Кубаров наго-
лосив, що навіть попри загальну релігійну заповідь «Не вби-
вай» є уточнення: якщо загроза твоїй родині та батьківщині.
Митрополит Дніпровський і Павлоградський Іреней наголо-
сив, що попри різні релігійні підходи, усі вони виступають 
за мир.
Рабин Олександр Фрідкис зазначив, що у єврейській громаді 
зачитувались молитви за благополуччя України та українську 
армію.
Усі священнослужителі наголосили, що вони єдині у своїй 
підтримці Україні і щоденно моляться за мир.

Сигнал «Повітряна тривога» 
У разі увімкнення сигналу «Повітряна тривога» (сирени) слід 
негайно рушити до укриття, - нагадують у Палоградській 
міськраді. Для більшого охоплення території міста, сигнал 
буде дублюватися дзвонами храмів Павлограда. Крім того, всі 
храми міста мають бути відчинені й можуть бути використані 
для тимчасового укриття.
Послухати сповіщення щодо «Повітряної тривоги» можна на 
місцевих радіохвилях. Для Павлограда це Самара 107.9, та 
73.88 + онлайн віщання та Радіо ПТРК 90.3 фм.
Також для мешканців Павлограда створили канал у месенд-
жері Телеграм https://t.me/pavlogradsirena
Там також оперативно сповіщають про сирену у Павлограді, 
про оголошення тривоги та відбій.
Такий же канал створили і для обласного центру. Але орієн-
туватися потрібно на місцеві джерела інформації.
Усім мешканцям регіону та країни нагадують - навчальних 
сирен під час воєнного стану бути не може! Це сигнал про 
небезпеку! 

Де розташовані додаткові сховища 
у Павлограді
Інформація щодо додаткових сховищ на території Павло-
града, у яких, у разі оголошення повітряної тривоги можуть 
укриватися жителі міста (надана Павлоградською міською 
радою 28 лютого):
- колишня швейна фабрика, вул. Шевченка, 120;
- Центральний ринок, вул. Горького;
- колишня військова частина (4-поверхова будівля), 
вул. Харківська, 1/29;
- колишній гуртожиток по вул. Сташкова, 3;
- будівля колишньої «ОРАНТИ» біля міськвиконкому, 
вул. Соборна, 97;
- Укртелеком, вул. Соборна, 58;
- пологовий будинок, вул. Шевченко, 102;
- загальноосвітня школа № 4, вул. Корольова Сергія, 3;
- Центр надання первинної медико-санітарної допомоги, 
вул. Соборна, 115.

Ірина СЄРГЄЄВА

рико-краєзнавчий. Це дало 
можливість збирати інші 
речі - предмети, документи, 
матеріали, створювати різ-
ні групи зберігання. У той 
час відкрилися зали при-
роди нашого краю, почали 
збиратися групи художні, 
нумізматика, фалеристика, 
багато матеріалів прийшло 
в архів».

Директорка музею наго-
лосила, що за 60 років його 
відвідали 4 млн 570 тис. чо-
ловік, музейники провели 
за цей час 349 тис. екскур-
сій, зібрали понад 55 тис. 
музейних предметів. 

Багато гостей завітали 
23 лютого до Павлоградсь-
кого історико-краєзнавчого 
музею, аби привітати його 
працівників з 60-річчям за-
кладу.

«Зараз дуже тяжкі часи 
для нашої країни. Вони 
також увійдуть в історію. 
Історія - це велика нау-
ка. Її творять люди. Поки 
ми цінуємо свою історію 

- поки існуємо. Пишаємо-
ся нашими музейними пра-
цівниками, які відомі своєю 
копіткою працею та своїми 
науковими доробками да-
леко за межами країни. Це 
потужна команда активних 
людей», - наголосила за-
ступниця міського голови 
Павлограда Олена Шуліка. 
Вона озвучила плани місь-
кої влади розвивати музей, 
зокрема, щодо будівництва 
поряд зі старою будівлею 
нової двоповерхової, щоб 
розширити експозиції. 

Слова привітань музею 
сказала і Юлія Затолокі-
на, учитель історії, онука 
Марії Комісарової. Завіта-
ли з теплими побажання-
ми також творчі колективи 
та керівники творчих за-
кладів міста, вони прине-
сли подарунки, серед яких 
- цінні історичні артефак-
ти, які поповнять експози-
ції музею та розкажуть про 
історію Павлограда. 

Вітали іменинників і 

колеги з інших музеїв мі-
ста та Західного Донбасу, 
представники шахтарсь-
ких музеїв - Віктор Піль-
гуй, директор музею історії 
та трудової слави ДТЕК 
Павлоградвугілля та Га-
лина Сєргєєва, директор-
ка музею шахтарської сла-
ви ДТЕК ШУ Тернівське. 
Вони побажали миру нашій 
країні та процвітання Пав-
лоградському музею.

Завітали на святкуван-
ня навіть засновник Пав-
лограда Матвій Хижняк та 
Олександр Парманін, який 
очолював місто протягом 25 
років - з 1892 по 1917 рр.
Ці видатні для нашого краю 
постаті з’явилися на свят-
куванні ювілею у театралі-
зованій міні-виставі. З вуст 
цих героїв також пролуна-
ли слова гордості за те, 
що у Павлограді існує та-
кий осередок збереження 
історії, минувшини та сь-
огоднішнього дня.

Звісно ж, усі гості поба-
жали музею процвітання у 
вільній незалежній Украї-
ни під мирним небом над 
головою.

Ірина СЄРГЄЄВА

УВАГА!

Торгівельні мережі бу-
дуть працювати приблиз-
но до 18:00 год. Мешкан-
ців просять враховувати це 
при плануванні візитів до 
магазинів та робити заку-
пи завчасно.

Під час дії комендант-

×îãî íå ìîæíà ðîáèòè ï³ä ÷àñ 
êîìåíäàíòñüêî¿ ãîäèíè
На Дніпропетровщині діє комендантська година. З 26 лютого 
її подовжили з 20:00 до 06:00. У цей час мешканці області 
повинні перебувати вдома. Таке рішення ухвалила Рада оборони 
Дніпропетровської області. 

ської години мешканцям 
області заборонено пере-
бувати на вулицях та у гро-
мадських місцях без спец-
перепусток. 

Виключення - за служ-
бовими посвідченнями пра-
цівники Дніпропетровсь-

кої ОДА та обласної ради, 
Дніпровської міської ради, 
правоохоронних органів і 
органів військового управ-
ління, військових частин та 
підрозділів Збройних Сил 
України. А також працівни-
ки критичної інфраструкту-

ри - за службовими посвід-
ченнями.

Порушників відправля-
тимуть до Нацполіції. 

У період комендантської 
години громадський тран-
спорт не працюватиме.

Час комендантської го-
дини у газеті вказано на мо-
мент друку (1 березня). Він 
може змінюватися. Актуаль-
ну інформацію шукайте на 
офіційних сайтах місцевих 
та обласних органів влади.
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Наша адреса: 51400 

м. Павлоград, вул. Соборна,127 
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E-mail: vestniksh@gmail.com

Матеріали з позначкою ® публікуються на правах реклами. 
Матеріали друкуються українською та російською мовами.
Рукописи та інші матеріали, надіслані до редакції, не рецензуються
і не повертаються. Редакція може публікувати статті в порядку обговорення, 
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ТОВ «Видавничий дім «Вісник Шахтаря»
Кольороподіл та друк - ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «КЕРАМІСТ»
69057, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 16 Тел.(061)228-10-30 
ФАКТИЧНИЙ НАКЛАД - 55 800 екз. ЗАМ. №2216509

Матеріали видання доступні в мережі Інтернет: 
www.gazeta-vestnik.com.ua

В. о. головного редактора Ігор Войцеховський
Заст. головного редактора Ліна Черних
Випускаючий редактор Олена Тищенко

Над номером працювали:
Костянтин Косіков
Наталя Щербіна
Сергій Вязовіченко
Олег Панасенко

Щотижневик 
Засновник - ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
Реєстраційне свідоцтво ДП №2215-953ПР від 10.07.2018 р.
Видавець - ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ВІСНИК ШАХТАРЯ»

По горизонтали: 1. Крах. 
4. Уезд. 7. Лёд. 9. Рантье. 
10. Овация. 12. Вой. 15. 
Омоним. 17. Богиня. 18. Ко-
телок. 19. Скиф. 22. Жена. 
24. Узор. 25. Ёлка. 26. Скот. 
29. Роза. 32. Картинг. 34. 
Ковбой. 35. Готика. 36. Пак. 
38. Угодье. 39. Оберег. 40. 
Нос. 41. Арфа. 42. Альт.
По вертикали: 2. Ратник. 
3. Хлев. 4. Удой. 5. Зрачок. 
6. Сапоги. 8. Жилище. 11. 
Соус. 13. Овен. 14. Тяга. 
16. Молочай. 17. Боулинг. 
20. Кок. 21. Фут. 22. Жар. 
23. Низ. 26. Секс. 27. От-
вага. 28. Утка. 30. Офицер. 
31. Арап. 32. Кондор. 33. 
Голень. 36. Пена. 37. Коса.

Чем больше человек проявляет любви, тем больше любят 
его. А чем больше его любят, тем легче ему любить других.

Лев Николаевич Толстой

ОБЪЯВЛЕНИЯ             Реклама

Услуги

 Быстро. 
Рассмотрю 

любые варианты.

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

Тел. 099-473-21-33

Лікування алкоголізму, тютюнопаління, ожиріння та 
ігрової залежності по методу Олександра Довженка

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я Лі
це
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12 березня; 2, 23 квітня; 14 травня 2022 р. 
Приймає лікар Артемчук О.А.      ПРАЦЮЄ ПСИХОЛОГ

«Відродження» тел. 098³035³03³48, 050³731³42³74
м. Павлоград, вул. Полтавська, 125, 3 поверх (311 каб.)
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НЕБЕЗПЕКА

Ответы на сканворд, кроссворд и судоку (стр. 13) в № 8

Філії ПРУВОКС ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»
На постійну роботи потрібен машиніст козлових кранів 

та машиніст гусеничного крану.
Подробиці за телефоном: 066 559 32 18

Грузоперевозки
город, межгород

 до 2,5 тонн, 18 куб.

Тел.: 066-561-52-26

 гірник підземний;
 машиніст підземних 
 установок;
 гірнік по ргв.

► Своєчасна та стабільна 
      заробітна плата двічі 
      на місяць;
► Повний соцпакет;
► Безкоштовне медичне 
     страхування;
► Забезпечення 
     спецодягом;

► Гуртожиток для 
     мешканців з інших міст;
► Кар'єрний ріст;
► Доставка на роботу - 
    транспортом компанії 
    з міст Покровськ, 
    Мирноград, Селідове, 
    Новогродівка, смт. Межова.

ВП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ» 
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

Приймаємо на постійну роботу:

Навчаємо молодь за рахунок 
підприємства професії:

гірник на допоміжних роботах у шахтах

Зробіть для себе кращий вибір - приєднуйтесь до 
нашої команди ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ!

Звертайтеся до нас за телефоном: 066-973-32-90, 
з 08:00 до 17:00 - крім суботи та неділі.

ПРИХОДЬТЕ на прийом директора ШУ - 
щопонеділка з 9:00 до 11:00                           

 гірник очисного забою; 
 гірничомонтажник;
 електрослюсар 
 підземний;

«Українці, ми знаємо, 
що ви радієте перемогам 
наших військових, але не 
забувайте, що на вулицях 
тривають воєнні дії. Якщо 
снаряд влетів та не розірвав-

ся - це не означає, що він не 
боєздатний! Будьте обачни-
ми та бережіть себе! Довірте 
це питання професіоналам», 
- зазначають спеціалісти.

Також вони попереджу-

ють, що диверсійні групи 
займаються розповсюджен-
ням замінованих (!) цінних 
речей, гаджетів. Не чіпайте 
їх та терміново повідомляй-
те про такі факти правоохо-

ронцям чи рятувальникам. 
Поясніть дітям, що зараз на 
вулиці у жодному разі не 
можна чіпати не лише не-
відомі предмети, а й іграш-
ки, телефон чи щось інше.

В довільному по-
рядку. І макси-
мально повільно 

під'їжджайте. 
Все, більше нічого не 

потрібно робити. Просто 
виконуйте накази війсь-
кових. Звичайний стоп-
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Пересуваючись Україною, коли ви 
під'їжджаєте у темний час доби на будь-
який блок-пост, не забудьте виконати три 
прості дії. 

1. Вимкніть ближнє світло фар;
    2. Увімкніть аварійку; 
        3. Увімкніть світло всередині салону. 

контроль. Якщо ви - мир-
ний мешканець - вам нема 
чого боятись. 

Порівнюючи з 2014 
роком, наші військові на 
блокпостах по всій країні 
зорганізувались надзви-
чайно швидко і достатньо 

якісно. 
Втім, обладнати та-

блички перед кожним 
блокпостом з великими лі-
терами про вимоги до всіх 
і кожного за три дні зроби-
ти не встигли. Тож кожен 
з нас має проявити свідо-

мість і виконувати прості 
логічні вимоги військових. 

Військові повинні бачи-
ти у темний час доби, що 
в автомобілі мирні люди, 
що вони не сліплять блок-
пост і не заважають роботі 
блокпосту. 

ОБОРОНА

«Згідно з указом Прези-
дента, з 24 лютого на всій 
території держави оголоше-
но загальну мобілізацію. Це 
оперативний механізм по-
повнення лав ЗСУ та інших 
військових формувань. Та 
переведення національної 
економіки, державних та 
приватних підприємств до 
військового стану», - роз-
повів підполковник Олег 
Руських. 

Він додав, що, за За-
коном України, всім 
військовозобов’язаним 
та резервістам необхідно 
прибути до районних те-
риторіальних центрів ком-
плектування та соціальної 
підтримки. Якщо люди-
на не проходила військо-
ву службу, із собою потріб-
но взяти паспорт та ІНН. 
Тим, хто служив, слід та-
кож мати військовий кви-
ток чи посвідчення офіце-
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На Дніпропетровщині триває загальна мобілізація. До лав ЗСУ 
Дніпропетровським обласним та районними терцентрами 
комплектування було вже відправлено 1,5 тис мешканців. Про 
це розповіли в області під час брифінгу 25 лютого.

ра та припис.  
«Нині іде комплекту-

вання ЗСУ, Нацгвардії, 
Тероборони. Медкомісія 
спрощена. Людина про-
ходить її протягом 30 хв. 

Якщо є скарги - її відправ-
ляють на дообстеження, - 
пояснив підполковник. - 
Дуже багато добровольців, 
які хочуть захищати Бать-
ківщину. Працюємо ціло-

добово. У цей складний час 
ми повинні об’єднатися, 
мужньо і рішуче захисти-
ти нашу Україну».

Ірина СЄРГЄЄВА

Ñàïåðè 
ïîïåðåäæàþòü: 
áóäüòå îáåðåæí³!
Представники громадської організації 
«Асоціація саперів України» звертаються 
до людей з проханням бути обачними з 
вибухонебезпечними та іншими предметами 
на вулицях ваших населених пунктів.

УВАГА!



20 2 - 8 березня 2022 №9 (1511)

Общество

Сім'я – це найголовніша цінність для 
кожної людини. Кожна родина  має 
власний рецепт щастя і своє бачення 
того, якими мають бути стосунки. Тому, 
я хочу представити свою дружину 
Наталю Няніну. Вона добра, чуйна і 
дуже весела. Завжди посміхається. 
Має декілька хобі. Займається 
спортом і шиє дуже милі іграшки. 

А які смаколики вона готує! То 
неможливо відірватися!

Олексій Нянін, шахтар-пенсіонер. Стаж-20 років. 
Працював МГВМ на шахті «Західно-Донбаська».

Спонсори конкурсу Більш детально про спонсорів 
та їх продукцію на нашому сайті: gazeta-vestnik.com.ua

Дочь - единственная женщина, перед 
которой папа не должен стараться выглядеть 
умным, сильным, мужественным. Для дочки 
ее папа и так самый-самый.

А у меня их две - Варвара и София! Я вас 
очень люблю!

Алексей Грибанов, УПР-2 шахта «Западно-Донбасская»

На фото Нина 
Полтавцева.
Любимая жена, 
веселый человек.
Николай Полтавцев, ГРОЗ, 

участок МДР ГШО шахта 
«Самарская»

Что за жизнь была бы без моих девчонок? 

Как здорово, что вы у меня есть, а вместе 
с вами в мою жизнь пришли и любовь, и 
смех, и радость, и смысл. 

Вы - самое главное что есть в моей жизни!!

Каменев Дмитрий, ВШТ ШУ Днепровское


