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Як українська 
енергосистема 
пережила 10 днів 
війни

Як отримати 
грошову 
допомогу через 
Укрпошту   

стор. 2 стор. 4 стор. 18

Підприємства 
ДТЕК допомагають 
постраждалим 
регіонам

Українці отримають по 6,5 тис. грн 
Розроблено спеціальну програму для надання допомоги та під-
тримки громадянам України, які втратили можливість працювати 
через військове вторгнення Росії. Про це заявив Президент 
Володимир Зеленський у зверненні.
«Наш уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для 
всіх українців, які втратили можливість працювати через війну. 
Там, де бойові дії. Кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, 
кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість 
працювати, отримає по шість із половиною тисяч гривень без 
жодних умов», – наголосив Глава держави.
Він також зазначив, що попри війну та бойові дії пенсії виплачу-
ють стабільно.
«Спеціально наголошую для українців старшого віку. Попри війну 
ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій. 
Як це й має бути згідно із законом. З 1 березня пенсії для українців 
проіндексовані на 14 відсотків. Гроші вже пішли в банки. Усі ви-
плати будуть проведені повністю», – констатував Глава держави.

За комуналку платити потрібно
Центр протидії дезінформації при РНБО України перевірив поши-
рення чуток про нібито гарантоване державою анулювання сплат 
комунальних платежів, банківських кредитів та послуг мобільного 
зв’язку під час війни з російськими окупантами.
Воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, однак 
пеня і штрафи не нараховуються. Більшість українських банків 
ініціювали відтермінування сплати за позиками до червня.
Оператори мобільного зв’язку значно збільшили кредитні ліміти 
на розмови та інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден 
українець не втратив доступу до важливої інформації. 

Урядова «гаряча лінія» 
Уряд України перезавантажив «гарячу лінію» для оперативного 
збору запитів з гуманітарних питань. Тепер за номером 1545 
можна залишити запит про:
- проблеми з водопостачанням, водовідведенням, опаленням;
- пошкодження інфраструктури: газогонів, залізниці, комунальної 
інфраструктури;
- евакуацію та повернення громадян, які були змушені виїхати за 
кордон через вторгнення РФ в Україну;
- потреби у продуктах харчування та товарах першої необхідності, 
питання продажу товарів за підвищеними цінами;
- потреби у ліках;
- потреби у пальному; 
- питання соціальних виплат, отримання пенсій;
- проблемні питання з головами громад та іншими представни-
ками місцевого самоврядування;
Урядова гаряча лінія працює цілодобово. Дзвінки з території 
України з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів 
мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для 
заявників – безкоштовні.
Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер 
телефону урядової «гарячої лінії» +38 044 284 19 15. Оплата –  за 
тарифами відповідного оператора зв’язку.

Запрацювало інтернет-радіо
В Україні запустили безкоштовне інтернет-радіо – radioplayer.ua.
Там транслюють Національний марафон «Єдині новини», роз-
повіли у ДніпрОДА.
«До марафону «Єдиних Новин» приєдналось цифрове радіо 
radioplayer.ua. Якщо у вас раптом зник телевізійний сигнал, 
не турбуйтеся. Поки фахівці відновлюють ефір, отримувати ін-
формацію можна через інтернет-радіо. Воно безкоштовне для 
користувачів мобільного зв’язку», – зазначила представниця 
Нацради з питань телебачення і радіомовлення у Дніпропе-
тровській області Олена Демченко.
Вона додала, що Національний марафон транслюють усі те-
леканали. Місцеві – з перервою на власні новини. Паралельно 
мовлення відбувається і на ютюб-сторінках ТВ-компаній та в 
радіоефірі.

НОВИНИ

Продовження на стор. 16-17
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В Україні війна. Вже другий тиждень наша країна здригається від ворожих 
бомбардувань та обстрілів і усіма силами протистоїть російським окупантам. Війна - 
це велике горе. Це кров та сльози, це зруйновані міста та тисячі біженців, які вимушені 
покидати свої домівки, щоб врятуватися. Та водночас війна - це той самий лакмусовий 
папірець, що проявляє кожного. І не може не радувати, що цю перевірку українці 
проходять достойно. По усій країні та за її межами люди об’єднуються, щоб разом 
перемогти ворога.

Ми хочемо розповісти 
про ці неймовірні історії 
підтримки та об’єднання, 
що надихають вірити у 
нашу перемогу та світле 
майбутнє України. 

«Люди, ви 
надзвичайні!»

З перших днів російсь-
кого вторгнення в Україну 
по великих містах та ма-
леньких селах люди поча-
ли самоорганізовуватися та 
гуртуватися для спільної 
боротьби з ворогом. Так, 
майже у кожному населе-
ному пункті були створені 
загони територіальної обо-
рони. У Західному Донбасі, 

як і по усій Дніпропетров-
щині, вишикувалася черга 
з бажаючих записатися до 
тероборони.

Приходять люди від 18 
до 70 років, повідомив під 
час брифінгу представник 
регіонального управління 
Сил тероборони «Схід» 
Андрій Шульга.

«Зараз великий ажіо-
таж. У військкоматах чер-
ги в бойові підрозділи. 
Дуже багато добровольців 
вступають у ряди теробо-
рони. Навіть ті люди, які 
за станом здоров’я не мо-
жуть нести службу, копа-
ти окопи, робити бліндажі, 
приносять коктейлі Моло-
това, займаються волонтер-

ством. Приходять люди від 
18 до 70 років. А іноді й 
більше. Це 100-відсотко-
ві патріоти», – сказав Ан-
дрій Шульга.

В народі навіть з’явився 
жарт: «Як служити в армії в 
мирний час – то всі хворі, а 
як воювати, то всі здорові».

У той же час пролунав 
заклик збирати необхідні 
речі та продукти для наших 
захисників. Люди активно 
відгукнулися. Так, напри-
клад, у Павлограді на Га-
рячу лінію міського голови 
почали надходити чисельні 
звернення від охочих зда-
ти кров, допомогти нашим 

військовим та теробороні.
«Павлоградці! Ви над-

звичайні люди! За полови-
ну дня зібрано продуктів, 
ліків, речей з величезним 
запасом! Частину необхід-
ного передаємо військовим 
на блок-пости», - звернули-
ся 25 лютого до місцевих 
мешканців у Павлоградсь-
кій міськраді.

Збір речей, необхідних 
для допомоги територіаль-
ній обороні, військовим, 
лікарням, внутрішньо пе-
реміщеним особам наразі 
триває, і люди продовжу-
ють допомагати хто чим 
може.

Цитата
недели:
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Шахтарі - тисячі героїв, які продовжують робити 
свою справу і на енергетичній передовій дбати про 
енергетичну безпеку країни. Наразі усі шахти компанії 
ДТЕК працюють на повну потужність. Вугілля дозволяє 
українським ТЕС гарантувати світло і тепло в оселях 
українців. Шахтарі, дякую кожному з вас за щоденну 
працю і героїзм. Всі енергетики країни та вся Україна 
розраховує на вас!

Ільдар Салєєв, генеральний директор ДТЕК Енерго
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- Де вас застав початок війни?
- Як і більшість мешканців Києва 
– у спальні. Прокинувся близько 
5 години ранку від вибухів. О 
6:00 зателефонував ключовому 
топменеджменту, о 7:30 відбу-
лася нарада в нашому офісі в 
Unit.City.
Вибухи за вікнами супровод-
жувалися заявою Путіна, який 
оголосив війну. Після цього 
життя стало іншим.

- 24 лютого, першого дня 
війни, ви сказали, що енер-
гетика витримала перший 
удар. Минуло 10 днів. Якими 
вони були?
- Ми вже маємо подібний досвід, 
отриманий у 2014–2015 роках у 
Донецькій та Луганській облас-
тях. Тому ми, як мінімум, знали, 
які перші кроки потрібно робити. 
Вертикаль була збудована ще 
на початку лютого. Ми створили 
штаб на рівні корпоративного 
центру та штаби на рівні корпо-
ративних холдингів.
У четвер, 24 лютого, визначили 
ключові речі, які нам потрібні: 
зв’язок, матеріали (від палива 
до термінових матеріалів, що 
підтримують виробництво) та 
план евакуації людей. Перебуду-
вали роботу та прийняли базові 
рішення щодо роботи ринку, за-
вантаження станцій, управління 
ліквідністю, управління відноси-
нами з партнерами.
Три-чотири дні зайняло перена-
лаштування систем та релока-
ція ключових людей на західну 
Україну, де у нас є базові станції: 
Бурштинська, Добротвірська, 
«Західенерго». Сюди за два тижні 
до подій виїхала наша передова 
група, яка облаштувала зв¥язок, 
IT-інфраструктуру, і зараз звідси 
здійснюється управління.

- Як компанія переструктуру-
вала роботу?
- Все управління здійснюється з 
єдиного корпоративного центру 
– відновлено жорстку вертикаль 
управління. Зберігається зв’язок 
із виробничими компаніями, 
станціями, шахтами, мереже-
вими компаніями. Забезпечено 
централізоване управління гро-
шима підприємства, централі-
зоване спілкування з енерго-
ринком, із міністерствами тощо.

- Скільки персоналу ви зали-
шаєте задля підтримки жит-
тєдіяльності системи?
- Оперативно-технічний персо-
нал насамперед електричних 
мереж залишається на місцях. 
Ключове завдання – відновлю-

вати енергопостачання. Решту 
намагаємося евакуювати.

- Яка ситуація щодо регіонів?
- Донецькі електромережі: ста-
ном на ранок 5 березня від-
ключено 118 населених пунктів, 
понад 234 тисячі абонентів. 
Загалом це 18% від загальної 
кількості клієнтів Донецьких 
мереж. Основне – Маріуполь, де 
третю добу на 100% немає елек-
троенергії. Відключено 201 000
абонентів, якщо множити на 
кількість людей у сім’ї – близько 
500 000 людей без енергопо-
стачання. Спроба відновити 
розбиті підстанції не мала успіху, 
оскільки був увімкнений режим 
припинення вогню. Відповідно, 
місто ще добу буде тотально без 
електроенергії.
Одеські, Дніпровські та Київські 
електромережі (місто) – у нор-
мальному стані. Київські регіо-
нальні (область) мережі – 358 
населених пунктів відключено, 
це 157 000 абонентів, 16% від 
загальної кількості абонентів 
київських мереж. Переважно 
Гостомель, Буча – на цьому 
напрямі точаться інтенсивні бої.
Загалом у Київській області від 
постачання електроенергії від-
ключено 157 000 абонентів – це 
близько 450 000 людей.

- Яка ситуація з генеруючими 
компаніями?
- По більшості підрозділів «ДТЕК-
Енерго» – штатна ситуація, крім 
Луганської ТЕЦ, яка з 25 лютого 
під контролем росіян. Ми не 
керуємо цією електростанцією, 
і вона не відпускає електро-
енергію.
Складна ситуація із Запорізькою 
ТЕЦ. Є проблема з підвезенням 
вугілля, оскільки підірвані заліз-
ничні колії. Наразі там близько 
37 000 т вугілля – їх вистачить 
на 10–15 днів роботи одним бло-
ком. Альтернатива – газ. Зараз 
відпрацьовуємо з міністерством 
рішення, за яким для економії 
вугілля спалюватимемо газ.
Можемо це робити на всіх стан-
ціях, окрім Курахівської ТЕС. Є 
великі побоювання, що через 
відсутність можливості підве-
зення вугілля або видачі поту-
жності у мережу випадатимуть 
станції у Харківському регіоні. 
Насамперед, Зміївська, Вугле-
гірська та Славінська станції.
Основне навантаження ляга-
тиме на наші західні станції 
(Бурштинська, Добротвірська), 
де ми працюємо максимальним 
складом обладнання.
«Павлоградвугілля» працює 
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Люди и уголь

З ПЕРШИХ ВУСТ

Наші збитки на сьогодні – $480 млн. 
Тільки втрату Луганської ТЕС оцінюємо у 

$180 000 млн. Відновлення мереж – 
близько $50–70 млн.

Споживання 
електроенергії 

впало на 35%, 
платежі – на 
60–70%.

Áî¿ çà ñâ³òëî. 
ßê óêðà¿íñüêà 
åíåðãîñèñòåìà ïåðåæèëà 
10 äí³â â³éíè

на повну потужність. Навіть 
перевиконує план із видобутку 
вугілля. Це ключове об’єднання, 
від якого залежить стабільність 
енергосистеми. Якщо працю-
ватиме «Павлоградвугілля» – в 
Україні буде достатньо вугілля. 
Інше питання, чи зможемо ми 
його доставити.

- Наскільки впав видобуток 
газу?
- На 10–12%. Звичайний добо-
вий видобуток 5,8 млн куб. м
газу, сьогодні – 5 млн куб. м, 
основна проблема — конден-
сат (супутній продукт при ви-
добутку). Попит сильно впав. 
Продаємо тим, хто залишився, 
возимо на сховище, віддаємо 
армії як замінник дизеля для 
бронетехніки.

- «Зелена» генерація?
- Сонячні станції працюють. 
Вітростанції – ні. Частково тому, 
що пошкоджено лінії, частково 
тому, що у Запорізькій області 
поряд із Ботієвською ВЕС знахо-
диться російська техніка.

- Як оцінюєте збитки для ком-
панії зараз?
- Наші збитки на сьогодні – 
$480 млн. Тільки втрату Лугансь-
кої ТЕС оцінюємо у $180 000 млн. 
Відновлення мереж – близько 
$50–70 млн.

- Росіяни планомірно виво-
дять із ладу критичну інфра-
структуру. Наскільки вона 
захищена?
- У перші дні вони не били ціле-
спрямовано по критичній інфра-
структурі. Навіть удари по ТЕЦ-6 
на Троєщині у Києві, найімовір-
ніше, не були цілеспрямованою 
атакою. Але останні три дні 
ситуація змінилася – почалася 
прицільна руйнація. Пряме по-
трапляння до Охтирської ТЕЦ у 
Сумській області – від неї нічого 
не залишилося. Високовольтні 
підстанції «Укренерго» у Донець-
кій області – також цілеспрямо-
ване влучення.
З погляду захищеності – питання 
до військових.

- Зараз ваша ключова пробле-
ма – логістика?
- Найбільша проблема пов’язана 
з евакуацією людей. Найбільш 
складна ситуація у Волновасі 

та Маріуполі. Ми забезпечуємо 
евакуацію не лише працівників 
ДТЕК, а всіх мешканців цих міст. 
Сьогодні зібрали з усіх наших 
прилеглих станцій автобусну 
колону, але, на жаль, вивезти 
поки що не вийшло (станом на 
5 березня).
Завдання номер два – підтримка 
потужності в енергосистемі та 
наявність палива на наших стан-
ціях. Після захоплення Запорізь-
кої атомної станції треба було 
підхопити втрачену потужність. 
Вчора (4 березня) працювали 
23 енергоблоками замість 14 
(дев’ять додаткових блоків ви-
вели у роботу).
Паралельно ми домовилися з 
польськими постачальниками 
щодо доставки 60 000 т вугілля. 
Проблема в тому, що сьогодні 

фіксуються рекордні ціни на 
вугілля – $320–350/т. А тариф 
на виробництво електроенергії 
покриває лише $100/т.
Спільно з Міненерго працюємо, 
щоб не допустити фізичного та 
економічного колапсу.
І, звичайно, пріоритет на швид-
ке відновлення мережі там, де 
є пошкодження. У 2014–2015 
роках наші аварійні бригади це 
проходили. Але якщо немає до-
ступу та дозволу від військових, 
вони нічого не можуть зробити.

- Росіяни дають допуск до 
захоплених об’єктів?
- Поки ні.

- Як забезпечувався допуск 
бригад у зоні АТО?
- Центр припинення вогню ко-
ординував зв’язок українських 
та російських військових. Вони 
давали зелене світло для роботи 
наших бригад.
Наразі такого центру немає. 
Дозвіл на відновлення нам дають 
лише українські військові. Пер-
ша спроба зеленого коридору 
Маріуполя провалилася.

- Є зв’язок із Маріуполем?
- Наскільки це можливо. Наразі 
там знаходиться гендиректор 
донецьких електромереж. Мо-
більний зв’язок працює неста-
більно.
Звернулися до Мінцифри та Іло-
на Маска з проханням поставити 
до 600 приладів Starlink та готові 
заплатити. Половину готові від-

дати колегам-енергетикам, щоб 
уся система була забезпечена 
супутниковим зв’язком.

- Як загалом оціните стабіль-
ність енергосистеми? На-
скільки вона збалансована?
- Система працює стабільно. 
Дуже добре себе проявляє 
«Укренерго». Вугільних ресур-
сів достатньо – понад 700 000 т 
на складах. Резерви є, але вони 
залежать від того, що буде далі 
з АЕС. Наразі ситуація контро-
льована.

- Як змінилася структура спо-
живання?
- Нема статистики. Споживання 
проти довоєнного часу впало 
десь на 35%, загалом через 
зупинку металургійних підпри-
ємств «Метінвесту» та АМКР і 
зниження споживання в регіонах 
із бойовими діями.

- Наскільки впали платежі?
- На 60–70%. Ми намагаємось 
роз’яснити. Адже не може дис-
ципліна платежів у Дніпропе-
тровській області, де більш-
менш спокійно, впасти так само, 
як у Донецькій.

- Як ви балансуєте свою еко-
номіку?
- Почну із газу. Вирішили не 
знижувати видобуток. Про-
даємо 70% довоєнних обсягів 
– із платіжною дисципліною тут 
нормально. Решту закачуємо 
до сховищ.

Ситуація з електроенергією є 
серйозним викликом для всієї 
енергосистеми. Тричі на день 
міністерство проводить селек-
тор із усіма гравцями ринку. 
Існують різні моделі, що дозво-
ляють забезпечити нормальну 
ліквідність. Без держпідтримки 
не обійдемося. Обговорюється 
пряме вливання частини між-
народної фінансової допомоги 
насамперед у держкомпанії.

- Як компанія керує кадрами?
- Скорочень немає. Звісно, не 
всі можуть фізично працюва-
ти, – хтось у бомбосховищах, у 
теробороні тощо. Точну стати-
стику складно навести. Але для 
всіх, незалежно від зайнятості, 
ми зберігаємо зарплату. Також 

виплатили заробітну плату на 
тиждень раніше за термін.
Подальші управлінські рішення 
ухвалюватимемо наприкінці бе-
резня, коли проявиться чіткіша 
картина. Сподіваюся, на той час 
уже закінчаться бойові дії.

- Україна від’єднала свою 
енергосистему від Росії. Як 
система показала себе в ізо-
льованому режимі?
- Перехід в ізольований режим 
від Росії та Білорусі стався до 
початку військового вторгнен-
ня. Це був плановий тестовий 
період (24–26 лютого) у процесі 
синхронізації з європейською 
енергосистемою. Другий тесто-
вий період було заплановано на 
літо. Зрозуміло, ми ніколи туди 
не повернемося.
Попросили наших західних пар-
тнерів про прискорений режим 
синхронізації української та 
європейської енергосистем. 
Висока ймовірність, що вже 
наступного тижня буде ухвале-
но рішення щодо синхронізації 
енергосистем у режимі військо-
вої допомоги.

- Що це означає?
- Якщо раніше з європейською 
енергосистемою було синхроні-
зовано лише Бурштинський 
острів, тепер – вся енергоси-
стема України. Ми отримаємо 
2000 МВт потужності, що дорів-
нює потужності двох атомних 
енергоблоків. Уся енергосисте-
ма України сьогодні споживає 
близько 11000 МВт. Тобто по-
тенційно, якщо у нас не виста-
чатиме потужності, 15% нашого 
споживання може забезпечити 
перетікання з Європи.
Технічно ми вже готові працю-
вати в цьому режимі аварійної 
допомоги. Для комерційної 
експлуатації в режимі імпорт/
експорт потрібно завершити 
деякі налаштування. Думаю, 
у першому кварталі 2023 року 
зможемо запустити торгівлю 
електроенергією.

- Енергетичні санкції до РФ. 
Наскільки болючі, який є ре-
зерв?
- Рівень санкцій безпрецеден-
тний, це економічна війна з 
РФ. Введені санкції фактично 
виключають Росію зі світової 
економіки. Одне з ключових 
завдань – замістити постачання 
російського газу до Європи.
Наступним кроком має бути 
ембарго на російські енергопро-
дукти. Друге – повне закриття 
неба.

Гендиректор ДТЕК Максим Тімченко розповів про запаси вугілля, відновлення 
енергопостачання в блокадних містах та ефект санкцій для путінської Росії.

*Інформація станом на 6 березня.
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На складах всіх електростанцій компанії 528 тис. т вугілля 
(без врахування запасів Луганської ТЕС). На склади ТЕС 
забезпечено регулярний підвіз вугілля у достатній кількості. 

Станом на 6 березня всі 
підприємства продовжува-
ли працювати в плановому 
режимі.

Вугілля

Усі шахти та збагачу-
вальні фабрики компанії 
працюють у штатному ре-
жимі. Гірники продовжу-
ють видобувати вугілля 
для підтримки української 
енергосистеми. 

На ШУ ім. Героїв кос-
мосу працює 7 лав, ШУ 
Тернівське - 5 лав, ШУ Пер-
шотравенське – 3 лави, ШУ 
Дніпровське – 4 лави. 

Шахта «Білозерська» 
продовжує працювати дво-
ма лавами. Працівники ШУ 
ім. Героїв космосу перши-
ми серед усіх шахтоуправ-
лінь видобули 1 млн т ву-
гілля від початку 2022 року.

Лише за перші чотири 
дні березня, в умовах війни, 

наші гірники вже видобули 
206 тисяч тонн вугілля. Це 
вугілля дозволяє українсь-
ким ТЕС гарантувати світло 
і тепло в оселях українців.

ЦЗФ Добропільська та 
Курахівська продовжують 
роботу в однозмінному ре-
жимі. ЦЗФ Павлоградсь-
ка працює у стабільному 
режимі. 

Філії та допоміжні під-
приємства ДТЕК Павло-
градвугілля працюють у 
штатному режимі. Вони 
продовжують забезпечува-
ти життєдіяльність та під-
тримку виробничих про-
цесів на шахтах ДТЕК.

Вугілля із шахт виво-
зиться у повному обсязі, 
для цього забезпечено до-
статню кількість вагонів.

Генерація

Сьогодні свої мегава-
ти у систему віддають 16 

Акціонер SCM прокоментував вторгнення 
Росії в Україну для «Української правди». 
Бізнесмен та президент футбольного клубу 
«Шахтар» зазначив, що Україна завжди 
була мирною країною.

Група ДТЕК почала безкоштовно постачати електроенергію медичним установам, 
військовим та силовим структурам, а також виробникам хліба у Києві, Донецькій та 
Дніпропетровській областях. Про це стало відомо 2 березня.

Наші енергетики, шахтарі і машинобудівники продовжують виробляти 
електроенергію, видобувати вугілля, ремонтувати і виготовляти 
техніку. Своєю стабільною працею ДТЕК Енерго забезпечує мешканців 
українських міст і сіл електроенергією і теплом. 

Ð³íàò Àõìåòîâ: «Ìè äîïîìàãàºìî óêðà¿íñüê³é àðì³¿ 
çàõèñòèòè ñóâåðåí³òåò, à óêðà¿íöÿì – âèñòîÿòè»

ÄÒÅÊ áåçêîøòîâíî çàáåçïå÷èòü åëåêòðîåíåðã³ºþ ë³êàðí³, 
àðì³þ òà õë³áîçàâîäè ó òðüîõ ðåã³îíàõ

ВАЖЛИВО

РІШЕННЯ

ВИРОБНИЦТВО

«Україна ніколи ні на 
кого не нападала. А Росія 
сьогодні руйнує селища, мі-
ста, інфраструктуру, вби-
ває мирних людей. Росія, 
безумовно, – країна-агре-

енергоблоків ТЕС ДТЕК 
Енерго, які несуть сумар-
не навантаження 2427 МВт. 
Бурштинська та Курахівсь-
ка ТЕС працюють 5 блока-
ми. На Ладижинській ТЕС 
в роботі 2 енергоблоки. 
На Придніпровській, За-

порізькій, Добротвірській 
та Криворізькій ТЕС - по 
1 блоку. Луганська ТЕС, на 
жаль, не працює через бої в 
м. Щастя.

На складах всіх електро-
станцій компанії 528 тис. т
вугілля (без врахування за-
пасів Луганської ТЕС). На 
склади ТЕС забезпечено ре-
гулярний підвіз вугілля у 
достатній кількості. 

Наразі виключення 

ним закладам – лікарням, 
госпіталям та реабіліта-
ційним центрам у цих ре-
гіонах.

Також безкоштовно 
електроенергію отримува-

становить Луганська ТЕС, 
зупинена через військові 
дії. Також зупинене попов-
нення складів на Запорізь-
кій ТЕС через пошкод-
ження колії та зупинку 
залізничного сполучення 
в регіоні. Але Запорізь-

ка ТЕС і далі працює. На 
її складах акумульовано 
37 тис. т палива, їх виста-
чить на декілька тижнів. За 
цей час, разом із Міненер-
го та НКРЕКП буде вирі-
шуватися питання перехо-
ду на резервне паливо - газ. 
Енергетики ДТЕК Запорізь-
ка ТЕС роблять усе можли-
ве для безперебійного по-
стачання електроенергії і 
тепла в регіоні.

Для підтримання ро-
боти ТЕС ДТЕК Енерго в 
період військових дій ком-
панія домовилася про до-
даткову партію імпортно-
го вугілля з Польщі. 

В рамках контракту на 
імпорт палива, укладеного 
з вугледобувним підприєм-
ством Bogdanka, домовле-
но про постачання 60 тис. т
енергетичного вугілля з 
Польщі. Очікується, що 
воно надійде на ТЕС ДТЕК 
Енерго протягом березня.

Корум

Співробітники Корум 
працюють у віддаленому 
режимі.

Дружківський машино-
будівний завод продовжує 
працювати у робочі дні в 
однозмінному режимі. 

Завод «Світло Шахта-
ря» у Харкові наразі не пра-
цює.

Корум Шахтспецбуд 
працює на ШУ Покровсь-
ке у режимі 1, 2, 3 зміни, а 
4-а - у режимі чергування.

«Україна переживає 
найскладніший період 
своєї історії і бізнес до-
кладе максимум зусиль для 
допомоги державі та на-
селенню. Крім програми 
гуманітарної допомоги та 
підтримки армії, з березня 
ми забезпечимо усі медичні 
установи, відомства сило-
вих структур та виробни-
ків хліба у трьох регіонах 
безкоштовною електро-
енергією», - повідомив ге-
неральний директор ДТЕК 
Максим Тімченко.

Раніше Група ДТЕК 
оголосила про програму 
гуманітарної допомоги на-
селенню, яке постраждало 
від військових дій, а також 
заходи підтримки зброй-
них сил і сил територіаль-
ної оборони.

тимуть установи силових 
структур – Служби безпе-
ки України, Міністерства 
оборони, Міністерства вну-
трішніх справ та інших ві-
домств, які забезпечують 
безпеку та громадський по-
рядок.

Компанія забезпечить 
електроенергією також і ви-

робників хліба, розташова-
них у цих регіонах.

Раніше Група ДТЕК ого-
лосила про програму гу-
манітарної допомоги на-
селенню, яке постраждало 
від військових дій, а також 
заходи підтримки зброй-
них сил і сил територіаль-
ної оборони.

електроенергією», - повідо-
мив генеральний директор 
ДТЕК Максим Тімченко.

На період військових 
дій компанія не виставля-
тиме рахунки всім медич-

ної допомоги та підтримки 
армії, з березня ми забезпе-
чимо усі медичні установи, 
відомства силових структур 
та виробників хліба у трьох
регіонах безкоштовною 

«Україна переживає 
найскладніший період своєї 
історії і бізнес докладе мак-
симум зусиль для допомо-
ги державі та населенню. 
Крім програми гуманітар-

сор. Путін – воєнний зло-
чинець», – наголосив Рінат 
Ахметов.

Фонд Ріната Ахме-
това та всі бізнеси SCM 
об‘єднали зусилля для до-

помоги країні.
«Ми допомагаємо 

Україні, українській армії 
захистити суверенітет на-
шої країни та перемогти, а 
українцям – вижити та ви-

стояти», – заявив бізнес-
мен Рінат Ахметов.

Наразі всі бізнес-кон-
такти з Росією розірвано і 
жодного інтересу там не-
має і бути не може.

Ïðàöþºìî çàðàäè Óêðà¿íè Усі шахти та збагачувальні фабрики компанії 
працюють у штатному режимі. Гірники 
продовжують видобувати вугілля для підтримки 
української енергосистеми.
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Люди и уголь

До речі
Для тих, хто прагне вибратися з міcць активних бойових 
дій – Фонд Ріната Ахметова запустив telegram-канал «Будь у 
безпеці! Евакуація». 
Тут актуальна інформація щодо ситуації на кордонах та 
логістиці.
Долучитися можна тут – https://t.me/evacuationukraine

Шахтарі, енергетики, 
залiзничники, 
машинобудівники 
та інші працівники 
компанії роблять 
усе можливе, щоб 
підтримати Україну у 
ці важкі часи, надають 
щоденну допомогу 
всім, хто її потребує.

Ï³äïðèºìñòâà ÄÒÅÊ ïðîäîâæóþòü 
äîïîìàãàòè ðåã³îíàì ïiä ÷àñ âiéíè

ДІЄМО

Павлоградвугілля

ДТЕК Павлоградвугіл-
ля передав 65 тонн вугілля 
на потреби територіальних 
громад Дніпропетровщини. 
Це паливо піде, в тому чи-
слі, на опалення лікарень та 
інших соціальних об’єктів. 

Також залізничники 
філії «Павлоградвантаж-
транс» ДТЕК Павлоградву-
гілля допомогли своїй під-
шефній школі з Павлограда 
укріпити бомбосховище.

У гуртожитках ДТЕК 
Павлоградвугілля майже з 
перших днiв вiйни розміщу-
ють евакуйованих жителів 
з інших областей країни. 
Наразi там вже нема вiль-
них мiсць.

Крім того, у гуртожитку 
у Першотравенську розмі-
стили додатковий підрозділ 
місцевих рятівників ДСНС. 

З Павлоградської авто-
бази до Маріуполя спря-
мували чотири автобуси, 
заправили паливом. За кер-
мом – наші водії, які пра-
гнуть допомогти містянам 
дістатися безпечних тери-
торій. 

Також шахтарська авто-
база надала павлоградським 
рятувальникам бензовоз - 

для доправки дизельного 
палива.

«Білозерська»

ДТЕК шахта «Білозерсь-
ка» передала переселенцям 
70 ліжок з матрацами, под-
ушками та комплектами по-
стільної білизни у дитсадки 
міста Білозерського. Тут бу-
дуть приймати переселенців 
із регіонів, в яких точаться 
активні бойові дії. Та-
кож на шахті облашту-
вали укриття.

Курахівська ТЕС

У Кураховому, що на 
Донеччині, неподалік 
від лінії розмежуван-
ня, немає води. Через 
обстріли тут припини-
ли постачання каналь-
ної води з Південно-
донбаського водогону. 
Спільно з місцевою вла-
дою енергетики ДТЕК Ку-
рахівської ТЕС організують 
підвіз питної води із запасів 
фільтрувальної станції. 

Питну воду безкоштов-
но надають у пунктах роз-
ливу, завчасно повідомля-
ючи про графік та перелік 
пунктів розливу.

Також на Курахівській 
ТЕС подбали про бомбо-
сховище і його забезпечен-
ня усім необхідним – пит-
ною водою, генераторами 
та медикаментами. 

Запорізька ТЕС

У дні війни і наступу аг-
ресора працівники ДТЕК 
Запорізька ТЕС приєднали-
ся до оборони Енергодару. 

Енергетики разом з іншими 
захисниками міста, стали 
на захист його мешканців.

Для цього підприємст-
вом надано працівникам 
спецодяг, каски, речі для 
облаштування блокпостів. 
Енергетики беруть участь 
у патрулюванні міста, чер-
гують на блокпостах. Інші 

працівники зайняті збором 
їжі та теплих речей для за-
хисників міста.

ДТЕК Нафтогаз

ДТЕК Нафтогаз передав 
нафтопродукти для потреб 
місцевих громад на Пол-
тавщині. Йдеться про ста-
білізований газовий кон-
денсат зі свердловин, який 
для своїх потреб може ви-

користовувати комунальний 
транспорт.

Перші 600 літрів кон-
денсату та 200 літрів ма-
стила уже надійшли в роз-
порядження громади. 

«Корум Світло 
Шахтаря»

У Харкові зараз точать-
ся бойові дії, і співробітни-
ки ДТЕК роблять все мож-
ливе, щоб домогти людям, 
які опинилися в небезпеці.

Машинобудівний завод 
«Корум Світло Шахтаря» 
організував укриття для на-
селення. Зараз в ньому ціло-
добово перебувають близь-
ко 600 містян, в тому числі 
діти і немовлята.

Машинобудівники на-
дають потерпілим все необ-
хідне – місце для сну і від-
починку, харчування, меди-

каменти. Також підготували 
дрова на випадок відсутно-
сті тепла.

YASNO

Співробітники компанії 
D. Solutions (розвиває бренд 
YASNO ) допомогли в обла-
штуванні укриття для насе-
лення на базі школи № 26 
у Дніпрі.

Підтримали ініціатив-
ну групу - розчистили 
підвал школи для обла-
штування там бомбосхо-
вища, а також закупили 
необхідні медикаменти.

Станції мережі 
YASNO E-mobility на-
дають послуги з заряд-
жання електромобілів 
безкоштовно.

Енергетики героїч-
но повертають світло 
тисячам родин по всій 
країні. Так, 30 тисяч ро-

дин у Київській та Донець-
кій областях знову мають 
світло у своїх оселях.

За минулі вихідні ДТЕК 
відремонтував електроме-
режі для 28 тисяч родин 
у 28 містечках та селах 
Київської області. 

Зокрема, зі світлом по-
вністю або частково: Бро-
вари, Димер, Вишневе, Ва-
сильків, які постраждали 
через ворожі обстріли. 

Також повернули світло 
2 тисячі родин у Сєверному, 
Водяному, Опитному та То-
рецьку Донецької області. 

За вихідні ремонтникам 
двічі доводилося ремонту-
вати лінії, що їх живлять, 
тому що вони знову та знову 
пошкоджувались ворожими 
обстрілами.

YASNO спрямував 5 млн
гривень на гуманітарну до-
помогу.

Перші 500 тис. грн вже 
пішли на потреби благодій-
ного фонду «Мирний Київ», 
який забезпечує жителів 
столиці їжею, медикамен-
тами та іншими необхідни-
ми товарами. 

На ще понад 500 тис. 
гривень YASNO закуповує 
речі для тергромади Києва. 

Решту коштів буде спря-
мовано на першочергові по-
треби міст та громад.

ДТЕК ВДЕ

Компанія ДТЕК ВДЕ пе-
редала власний автомобіль 
Mitsubishi L200 на потре-
би територіальної оборони 
Миколаєва. 

ДТЕК ВДЕ продовжує 
співпрацювати з місцеви-
ми органами влади Украї-
ни та формує плани надання 
оперативної гуманітарної 
допомоги.

Разом з Фондом Ріната 
Ахметова ДТЕК ВДЕ пере-
дали Приазовському центру 
медико-санітарної допомо-
ги засоби індивідуального 
захисту: рукавиці (6 000 
пар), маски (9 000 шт.), ан-
тисептик (60 л).
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Общество

До речі

Під час воєнного стану зареєструвати новонароджену дитину 
можна у будь-якому РАГСі, незалежно від прописки батьків.

ЖИТТЯ ТРИВАЄ

ШЛЮБИ КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

УВАГА

10 марта – Светлану Ивановну ФЕДОРЕНКО, 
бывшего главного специалиста бухгалтерии 

ДТЭК Павлоградуголь.

9 марта – Геннадия Геннадьевича ДЕМЬЯНЕНКО, главного 
механика шахты шахтоуправления Терновское ДТЭК Павлог-
радуголь, кавалера знака «Шахтерская слава».
9 марта – Виталия Викторовича КОРИНЕВСКОГО, началь-
ника отдела по чрезвычайным ситуациям шахтоуправления 
Терновское ДТЭК Павлоградуголь.
9 марта – Елену Олеговну МИРОШНИЧЕНКО, мастера участ-
ка подготовительного производства и материального склада 
шахтоуправления Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь.
9 марта – Светлану Ивановну ЗАПАДНЮ, мастера участка 
технологического комплекса № 2 шахтоуправления Першотра-
венское ДТЭК Павлоградуголь. 
9 марта – Александра Ивановича МИЩЕНКО, начальника 
участка вентиляции и техники безопасности № 1 шахтоуправ-
ления Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь.
9 марта – Дмитрия Евгеньевича ПРИХОДЬКО, механика 
участка по добыче угля № 1 шахтоуправления Днепровское 
ДТЭК Павлоградуголь.
9 марта – Владимира Дмитриевича МЕЛЬНИЧУКА, бывшего 
директора ЦОФ «Павлоградская».
10 марта – Александра Павловича ЛЕЩЕНКО, помощника 
начальника участка подготовительных работ № 1 шахтоуправ-
ления Днепровское ДТЭК Павлоградуголь.
10 марта – Константина Анатольевича САЛИЯ, заместите-
ля начальника участка по добыче угля № 3 шахтоуправления 
Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь.
10 марта – Сергея Владимировича АБРАМОВА, мастера 
горного участка подготовительных работ № 4 шахтоуправления 
Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь.
11 марта – Валерия Анатольевича ХОЛЕНКОВА, заместите-
ля директора по охране труда шахтоуправления Днепровское 
ДТЭК Павлоградуголь.
11 марта – Андрея Васильевича ШПИЛЬКУ, главного ме-
ханика шахтоуправления Терновское ДТЭК Павлоградуголь.
11 марта – Майю Максимовну КРАСНОКУТСКУЮ, бывшую 
работницу дирекции по соцразвитию ПО Павлоградуголь.
12 марта – Евгения Юрьевича ВОЛОШИНА, начальника 
участка по добыче угля № 6 шахтоуправления Днепровское 
ДТЭК Павлоградуголь.
12 марта – Виктора Григорьевича СОПИЛЬНИКА, помощ-
ника начальника участка вентиляции и техники безопасности 
№ 1 шахтоуправления Днепровское ДТЭК Павлоградуголь.
13 марта – Николая Алексеевича КРАМЧАНИНОВА, заме-
стителя директора по производству филиала Павлоградская 
автобаза ДТЭК Павлоградуголь.
13 марта – Татьяну Николаевну РЕВУ, ведущего специалиста 
по учету травматизма и профзаболеваний службы по охране 
труда ДТЭК шахты «Белозерская».
14 марта – Романа Александровича ГОЛОВАТЮКА, на-
чальника участка по ремонту и содержанию дорог филиала 
Павлоградская автобаза ДТЭК Павлоградуголь.  
14 марта – Андрея Васильевича ОНИПКО, заместителя 
главного механика энергомеханической службы ДТЭК шахты 
«Белозерская».
14 марта – Павла Владимировича ЗАВГОРОДНЕГО, началь-
ника участка по добыче угля № 4 шахтоуправления Першотра-
венское ДТЭК Павлоградуголь.
14 марта – Дениса Васильевича ЛОБАНОВА, помощника 
начальника участка конвейерного транспорта № 2 шахтоуправ-
ления Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь. 
14 марта – Марию Владимировну БОЙКО, помощника 
начальника участка подготовительного производства и мате-
риального склада шахтоуправления Першотравенское ДТЭК 
Павлоградуголь. 
15 марта – Виталия Вячеславовича ГРОМОВА, мастера 
горного участка подготовительных работ № 1 шахтоуправления 
Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь.
15 марта – Александра Сергеевича ТЕРНИКОВА, заме-
стителя начальника участка автоматизации, связи и IT ДТЭК 
шахты «Белозерская».
15 марта – Галину Тимофеевну СОРОКИНУ, бывшего юри-
сконсульта ПО Павлоградуголь.
16 марта – Наталью Александровну ТЮТЮННИКОВУ, 
ведущего специалиста отдела по управлению персоналом 
Першотравенского ремонтно-механического завода. 
17 марта – Игоря Борисовича ПОТАПЕНКО, руководителя 
департамента по управлению персоналом угледобычи ДТЭК 
Энерго.

С Днем рождения!

С юбилеем!Â³ä ïî÷àòêó â³éíè 
íàðîäèëîñÿ 
344 äèòèíè

Â îáëàñò³ 
ñòâîðåíî ïîíàä 
ï³âòèñÿ÷³ ñ³ìåé

Óñ³ ðåéñè ó çàõ³äíîìó 
íàïðÿìêó ñòàëè 
åâàêóàö³éíèìè

Вони тільки народилися, а вже на війні. 
174 хлопчики та 170 дівчаток - саме 
стільки немовлят з’явилося на світ на 
Дніпропетровщині з початку війни в Україні. 
Про це розповіли у ДніпрОДА.

З 24 лютого у Дніпропетровській області 
зареєстровано 575 шлюбів, розповіли у 
ДніпрОДА. Також зазначили, що нині, під 
час воєнного стану укласти шлюб стало 
простіше.

Укрзалізниця робить всі рейси зі сходу в 
напрямку заходу України евакуаційними 
і закриває продаж квитків на них. Про це 
повідомили на сайті УЗ 3 березня.

«За останню добу на 
Дніпропетровщині народи-
лось 55 дітей – 23 хлопчи-
ки та 32 дівчинки. Загалом 
ві початку війни – 344 ма-
люка. Усі немовля побачи-
ли світ у лікарняних умовах. 
Жодного випадку пологів 
у підвалах чи бомбосхови-
щах», – розповіла головна 
спеціалістка відділу депар-
таменту охорони здоров’я 

Найбільше шлюбів 
зареєстровано у Дніпрі. 
Там утворилося 219 но-
вих сімей. У Кривому 
Розі – 121, Кам’янському 
– 53. У період воєнного 
стану реєстрація шлюбу 
відбувається за скороче-
ною процедурою. 

«Нині працівни-
ки відділів державної 
реєстрації актів цивіль-
ного стану стають свід-
ками справжньої любо-
ві. Наші співвітчизники 
одружуються та йдуть 
захищати життя україн-
ців, боронити рідні зем-
лі. У найскладніші часи 
допомагаємо мешканцям 
області із адміністратив-
ними послугами: реєстра-
цією шлюбу, народження 
дитини», – розповів на-
чальник Південно-Схід-
ного міжрегіонального 
управління Міністерст-
ва юстиції Іван Легостаєв. 

Дніпропетровської ОДА 
Олена Рибка. 

Вона додала – у медза-
кладах Дніпропетровщини 
надають допомогу жінкам, 
які евакуювалися з інших 
областей. Аби отрима-
ти консультацію лікаря чи 
пройти огляд, слід зверну-
тися до найближчого центру 
первинної медико-санітар-
ної допомоги.

Наразі зареєструва-
ти шлюб можна і в день 
подачі заяви, не очікую-
чи місячний термін. Її на-
речені подають особисто 
– до будь-якого відділу 
ДРАЦС або до виконав-
чого органу місцевих рад. 
Необхідно надати доку-
мент, що посвідчує особу.

Буває, що наречені не 
можуть з’явитися з поваж-
ної причини на реєстра-
цію шлюбу у встановле-
ний день. У такому разі 
строк переноситься за 
їх письмовою заявою на 
іншу дату, але не пізніше 
ніж за один рік від дня по-
дання заяви.

Іван Легостаєв до-
дав, що на період воєн-
ного стану Міністерство 
юстиції України звільнило 
громадян від сплати усіх 
зборів та платежів під час 
надання будь-яких адмін-
послуг.

Куди звертатися вагітним жінкам та 
породіллям 
«Наразі медичний заклад, який приймає породіль, має все 
необхідне для проведення пологів та перебування жінок із 
новонародженими дітьми. 
Пологовий будинок у Павлограді з облаштованим підвальним 
приміщенням. 
Ліки в наявності та в достатній кількості. Медична допомога 
надається своєчасно і безоплатно», - повідомляють у Павло-
градській міськраді. 
Там наголошують, що медики просять жінок, які прибули до 
Павлограда із новонародженими дітьми, повідомляти про себе 
на гарячу лінію міського голови: 0800404401, 0952254192.

Тепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, мо-
жуть безкоштовно користуватись наступними графіковими 
поїздами.
№1/2 Костянтинівка–Івано-Франківськ
№3/4 Запоріжжя–Ужгород
№5/6 Маріуполь–Рахів
№7/8 Київ–Чернівці
№15/16 Харків–Рахів
№17/18 Харків–Ужгород
№21/22 Харків–Трускавець
№25/26 Одеса–Рахів
№29/30 Київ–Ужгород
№31/32 Кривий Ріг–Ужгород
№35/36 Одеса–Перемишль
№37/38 Одеса–Ужгород
№41/42 Дніпро–Трускавець
№45/46 Краматорськ–Ужгород
№49/50 Київ–Трускавець
№55/56 Київ–Рахів
№57/59-№58/60 Київ–Ворохта, Чоп
№77/78 Одеса–Ковель
№81/82 Київ–Ужгород
№85/87-86/88 Новоолексіївка–Львів, Ковель (курсує до 
Запоріжжя)
№91/92 Київ–Львів
№95/96 Київ–Рахів
№97/98 Київ–Ковель
№114/113-142/141 Лиман–Львів
№119/120 Запоріжжя–Львів
№129/130 Кременчуг–Ворохта
№149/150 Полтава–Чернівці
№135/136 Одеса–Чернівці
№249/250 Київ–Чернівці
№749/750 Київ–Івано-Франківськ
№ 705 Дарниця–Київ Пас. – Львів
№ 715 Дарниця–Київ Пас.–Львів
№ 723 Харків – Львів
№ 747 Київ – Тернопіль.

Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для 
дітей, жінок та літніх людей. Час відправлення та маршрут 
поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.
Також Укрзалізниця призначає додаткові евакуаційні потяги. Ак-
туальну інформацію шукайте на офіційному сайті www.uz.gov.ua
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ПОРАДИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

ßê ³ äå îðãàí³çóâàòè 
áåçïå÷í³ óêðèòòÿ

«Найкраще укриття - 
захисні споруди, розта-
шовані по всій території 
області. Місця їх розта-
шування можна подиви-
тися на мапі. Пристосова-
ними сховищами можуть 
стати і будь-які підзем-
ні споруди: паркінги, ту-
нелі метро, каналізаційні 
люки, ливневі колекто-
ри», - зазначив заступник 
начальника Головного 
управління з реагуван-
ня на надзвичайні ситу-
ації у Дніпропетровській 
області Олександр Шев-
ченко.

Мешканці багатоквар-
тирних будинків можуть 

заздалегідь потурбуватися 
про облаштування сховища 
у підвалі. Зробити необхід-
ні запаси води, їжі. Подба-
ти про санітарно-побуто-
ві умови.

Якщо ситуація застала 
у квартирі, необхідно знай-
ти місце біля несучої сті-
ни - вона товстіша за інші. 
Найкраще - у «трикутнику 
життя». Він - на перетині 
двох таких стін. Як варіант 
- укритися у ванній кімнаті, 
але тільки якщо там немає 
газового котла.

«У жодному разі не 
сподівайтеся на сходо-
ві марші. У старих пане-
льних та цегляних будин-

ках вони - дуже ненадійне 
укриття. Виняток - новоз-
ведені споруди каркасного 
типу», - сказав Олександр 
Шевченко.

Він додав: якщо об-
стріли застали на вулиці, 
як укриття треба обирати 
місце якомога далі від бу-
динків. Це може бути кана-
ва, бетонний блок. Слід пе-
речекати небезпеку лежачи, 
накривши голову руками.

Якщо їдете у громад-
ському транспорті чи вла-
сному авто і почалися об-
стріли, негайно слід вийти 
з машини. Відбігти подалі 
від дороги і знайти місце 
для сховища.

● Перемикайтесь на місцеві та регіональні телеканали у 
 ваших областях. Там транслюють спільний проєкт – 
 єдиний марафон «Ми сильні разом».
● Слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо 
 radioplayer.ua (без тарифікації мобільних операторів і без 
 завантаження додатка).
● Більшість українських телеканалів мають власні канали 
 на Youtube.

► копії документів - паспорти, права, документи на 
 нерухомість та авто;
► кредитні картки та готівку; 
► дублікати ключів від будинку та авто; 
► невеликий радіоприймач з батарейками; 
► ліхтарик, батарейки, сірники, свічки; 
► мультитул, ніж, свисток; 
► кілька пакетів для сміття на 120 л; 
► блокнот та олівець, нитки, голки; 
► одяг: 2 комплекти нижньої білизни, 2 пари шкарпеток, 
 штани, сорочку або кофту, плащ-дощовик, шапку, 
 рукавички, зручне взуття; 
► намет, каремат, спальник; 
► засоби особистої та інтимної гігієни; 
► металеві казанок, флягу, ложку, чашку; 
► запас їжі на 2 дні: висококалорійні 
 солодощі, консерви, галети; 
► запас питної води на 2 дні. 
 В аптечку - шлункові, сердечні, 
 протизапальні, знеболювальні, 
 кровозупинні засоби, 
 пластирі та ліки, які 
 ви вживаєте. 
► Промаркуйте 
 свої речі, 
 написавши 
 ПІБ або кодове 
 слово.

 солодощі, консерви, галети; 
 запас питної води на 2 дні. 

 В аптечку - шлункові, сердечні, 
 протизапальні, знеболювальні, 
 кровозупинні засоби, 
 пластирі та ліки, які 
 ви вживаєте. 

 Промаркуйте 

 ПІБ або кодове 

На замітку
Що покласти до 
«тривожної валізи»?

Центр протидії дезінформації при 
РНБО України наводить перелік речей 
для «тривожної валізи»:

тирних будинків можуть для сховища.

Пам’ятка: як діяти, якщо почнеться 
штурм вашого міста
- Заздалегідь заклейте вікна скотчем.
- Клеїти слід всю поверхню вікна! Стрічка у стрічку, а 
   не хрест-навхрест. Не підходьте навіть до заклеєних вікон.
- Завжди тримайте свій телефон зарядженим.
- Будьте готові до того, що світло може вимкнутися.
- Використовуйте світломаскування у  нічний час.
- Якщо вмикаєте світло вночі, робіть так, щоб його не було вид-
    но з вулиці. Не позначайте ворогові своє місце перебування.
- Під час обстрілу залишайтеся на місці. 
- Не треба намагатися втекти з місця обстрілу, так ви 
   наражаєте себе на ще більшу небезпеку.
- Вибігати на вулицю при обстрілі небезпечно.

Що робити, якщо зникло мовлення національних телеканалів

Окупанти намагаються руйнувати телевізійні вежі. 
Тому, якщо у вас зник доступ до ефірних каналів, спробуйте такі варіанти: 

Інформація

● Українські телеканали розкодовані на супутнику, доступ до 
 мовлення безкоштовний.
● На платформі Sweet.TV відкрито доступ до шести національних 
 телеканалів: «1+1», «Новий канал», ICTV, СТБ, «Україна», 
 «Україна 24».
● Медіасервіс Megogo відкрив вільний доступ до каналів: 
 «UA:Перший», «1+1», «ICTV», «УНІАН ТБ», «Україна 24», 
 «5 канал», «24 канал»,  «Рада», «Інтер», BBC, World News.

Більшість осіб із деменцією живуть вдома, і ними опіку-
ються члени родини. Ця робота вимагає багато зусиль, та 
є виснажливою, попри усю нашу любов до них. Під час війни 
чи іншої катастрофи опікування такими людьми усклад-
нюється, тому особливо важливо дотримуватися низки 
рекомендацій, щоб справитися із новими викликами. Аме-
риканська психологічна асоціація підготувала кілька порад.

1. Встановіть у ваші телефони програми для геолокації рідних. 
Закріпіть надійно телефон на особі. Подбайте про зарядку 
телефонів. Завдяки цьому зростуть шанси знайти особу, якщо 
вона загубиться. 
2. Також ви можете підготувати записку із інформацією про вас, 
про особу, про її особливості, номери телефонів тощо. Так само, 
міцно закріпіть її.
3. Запевнюйте постійно особу, що все буде добре. Можливо, 
ви самі у це не вірите, але для особи із деменцією слід чути ці 
слова, щоб бути спокійнішою. Тримайте її за руку, або обнімай-
те за плечі, і спокійним і стишуючим голосом говоріть, що все 
буде добре. 
4. Не сперечайтеся. Натомість, погодьтеся із її досвідом та у 
відповідний спосіб стиште особу та відволічіть. Наприклад: «Так, 
шум у сховищі дуже голосний. Давай пошукаємо разом місце, де 
тихіше. А тепер подивимося разом наш фотоальбом».
5. Наближайтеся до особи лише спереду, і називайте її по імені. 
Не підходьте ззаду, не робіть різких рухів тощо. 

ßê ä³ÿòè ó ñèòóàö³¿ êàòàñòðîôè, ÿêùî âè îï³êóºòåñü îñîáîþ ç äåìåíö³ºþ

Щоб підтримати осіб із деменцією під 
час катастроф, слід зробити наступне:

6. Щоб відволікти увагу особи, знайдіть вихід для її тривоги. Це 
може бути ходіння разом, або залучення до простих задач – щось 
перебирати, перекладати, нанизувати тощо. 
7. Реагуйте радше на емоції, які виразила особа, ніж на слова, які 
вона сказала. За агресивними словами, звинуваченнями, образа-
ми, ховається тривога та страх. Тому: «Все добре. Я тут, з тобою».
8. Попередьте блукання особи. Не залишайте її саму. Попередьте 
людей навколо та попросіть допомоги у разі потреби. Зважайте 
на сигнали, які попереджають про намір піти: стишення особи, 
розмови про те, що треба йти додому, або навпаки, збудження. 
9. Перемістіть особу у тихіше чи безпечніше місце, якщо можли-
во, та намагайтеся підтримати розклад харчування, сну, прийому 
медикаментів. 

У Дніпропетровській області все спокійно і тихо. Важливі дер-
жавні об’єкти, критична інфраструктура – під охороною Сил 
тероборони та силовиків. Система протиповітряної оборони 
працює, надійно захищає небо над регіоном. Про це розповіли 
представники територіальної оборони регіону та нагадали 
основні правила поведінки цивільних громадян.
«Зараз усе спокійно. Прольоти ворожої авіації здійснювалися 
далеко від нашої області. Проте не слід ігнорувати сигнали 
тривоги. Адже траєкторія польоту може змінитися у будь-який 
момент. Чуєте сирену - спускайтеся у сховище», – зазначив 
представник регіонального управління Сил тероборони «Схід» 
Андрій Шульга.
Він нагадав: якщо рухаєтеся власним авто через блокпости, 
обов’язково дотримуйтеся процедури їх перетинання. Слід 
знизити швидкість та вимкнути фари. Під’їхавши до чергового, 
зупинитися, якщо буде така вимога. Далі – вчасно виконувати 
його вказівки. Наприклад, надати документи чи дати змогу 
візуально оглянути транспортний засіб.
Під час комендантської години слід перебувати вдома. Об-
меження на пересування у Дніпропетровській області діють 
з 20:00 до 06:00.

Основні правила 
поведінки

Застререження

Спеціально облаштовані сховища, підвали житлових будинків, 
тунелі метро, підземні паркінги, окремі місця у власній оселі. Все 
це може стати укриттям під час обстрілів, розповіли у ДніпрОДА. 
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«Придбаю автобус, 
щоб рятувати людей»

Допомагають не лише 
речами чи продуктами. В 
одній з місцевих груп Пер-
шотравенська у Фейсбук 
можна зустріти оголошен-
ня, де люди пропонують 
безкоштовно доглянути за 
дітьми захисників Батьків-
щини, допомогти у пошит-
ті бронежилетів. Тернівча-
ни з місцевого молодіжного 
центру «InTern», не покла-
даючи рук, плетуть маску-
вальні сітки. «Хлопці захи-
щають нас, а ми оберігаємо 
їх! Тернівчани та тернів-
чанки, пишаємось кожним 

з вас!», - підписали вони 
фотозвіт про це.

Зварювальники пропо-
нують варити протитанко-
ві їжаки, працівники СТО 
– безкоштовно обслугову-
вати автівки захисників та 
волонтерів. 

«Придбаю автобус. 
Щоб рятувати людей, ви-
возити біженців», - таки-
ми об’явами з усіх куточ-
ків України переповнені 
соціальні мережі. Кожен 
хоче допомогти своїми про-
фесійними уміннями та на-
вичками.

Справжні подвиги зараз 
чинять не лише українські 
захисники, але й праців-

ники «тилу» - ті, хто забе-
зпечує українців світлом, 
теплом, водою, хто рятує 

життя, ремонтує та віднов-
лює знищені ворогом мере-
жі. Лікарі, комунальники, 

водії, енергетики, шахтарі, 
залізничники, продавці, пе-
карі. Одним словом, усі – 
хто у цей важкий час про-
довжує виконувати свою 
буденну, але таку важли-
ву сьогодні роботу. Часом 
– під вибухами та постріла-
ми. (Про те, як допомагають 
країні працівники компанії 
ДТЕК, детальніше читайте 
на стор. 2, 3, 4).

Понад 6 мільярдів 
зібрали для потреб 
Збройних сил

Станом на 2 березня, 
українці та іноземці перека-
зали вже понад 6 млрд грн
на спеціальний рахунок, 
який Національний банк 
відкрив для підтримки 
Збройних сил України. Про 
це повідомили у прес-служ-
бі регулятора. Більша ча-
стина коштів, які надійшли 
на спецрахунок, надходи-

ли з України у гривнях. 
Водночас 253,5 млн грн 
надійшло з-за кодону у іно-
земній валюті.

Зірки українського 
спорту перераховують свої 
призові кошти на підтрим-
ку нашої армії та держави.

Не відстають і звичай-
ні українці. Так, на Буко-
вині 82-річний дідусь пере-
рахував українській армії 
усі свої накопичення – 
100 тис. грн і 10 тис. до-
ларів. Шевчук Микола Гри-
горович дуже хоче, щоб 
Україна перемогла і допо-
міг нашим ЗСУ.

25 лютого уряд на-
дав можливість україн-
цям, які отримали кошти 
за програмою «єПідтрим-
ка», направляти їх на по-
треби армії. За три дні на 
потреби армії перерахува-
ли 1,5 млрд грн, отриманих 
за програмою «єПідтрим-
ка». Про це у Telegram-ка-
налі 28 лютого повідомив 
міністр цифрової тран-
сформації Михайло Фе-
доров.

Українці за кордоном 
роблять великі справи

Величезну підтримку у 
ці страшні дні Україна от-
римує від своєї діаспори 
по всьому світу. 

Наприклад, син мого 
знайомого живе у Німеч-
чині. З перших днів війни 
він активно долучився до 
патріотичного руху. Бере 
участь в організації мітин-
гів на підтримку України, 
які вже стали масовими та 
проходять у різних німець-
ких містах. Мій знайомий 
скептично мовив: «А який 
сенс? Німеччина відмов-
ляє нашій країні у зброї». 
На що його син відповів: 
«Впевнений, що саме су-
спільство може змусити 
німецьких політиків змі-
нити свою позицію «па-
цифістів». І дійсно, вже 
наступного дня після цієї 
розмови, Німеччина вирі-
шила направити Україні 
велику партію озброєння. 

Прод., начало на стр. 1

Тернівчани з місцевого 
молодіжного центру 
«InTern» плетуть 
маскувальні сітки. 

Пункт збору гуманітарної допомоги у Павлограді. 

Збір речей, необхідних для допомоги територіальній обороні, 
військовим, лікарням, біженцям наразі триває.

Акція протесту на підтримку 
України в Ісландії. З мікрофоном – 
Юлія Коломоєць.
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На Буковині пенсіонер Микола Шевчук перерахував українській 
армії 100 тис. грн і 10 тис. доларів.

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

Запасів інсуліну вдосталь
На Дніпропетровщині вдосталь запасів інсуліну, сповіщають у 
прес-службі МОЗ. Необхідні препарати люди можуть придбати 
в аптеках.
Однак спершу варто зателефонувати на гарячу лінію МОЗ за 
номером 0 800 60 20 19.
Оператор прийме заявку, підкаже в якій аптеці шукати інсулін, 
або, за можливості, доставлять препарат через волонтерів. 
«В умовах війни з РФ, питання номер один — це логістика, яку 
доводиться відстежувати та опрацьовувати майже щогодини. 
Але ми продовжуємо забезпечувати ліками українців та робимо 
все, що від нас залежить. Список аптек буде оновлюватися 
та поповнюватися. Його можна знайти за посиланням —  
https://bit.ly/apteky_insul », - повідомляють в прес-службі МОЗ.
Також там нагадали, що з 1 жовтня минулого року змінився 
механізм отримання інсулінів хворими на цукровий діабет. 
Отримати препарат тепер можна у будь-якому місті в аптеці, 
яка уклала договір із НСЗУ. 
Крім того, за новим рецептом на інсуліни не доведеться щоразу 
звертатися до ендокринолога. Якщо не потрібно вносити зміни 
до індивідуальної програми лікування, його зможе виписати й 
сімейний лікар.

Просять подбати про самотніх людей
Міська влада Павлограда звернулась до павлоградців з про-
ханням не залишатися байдужими до тих людей, яким потрібна 
допомога. 
«У ці важкі часи є люди, які потребують особливої уваги і турбо-
ти. Соціальні працівники міста обслуговують на дому 307 самот-
ніх людей похилого віку. Якщо вам відомо про одиноких людей, 
які не в змозі самостійно себе обслуговувати, повідомляйте, 
будь ласка їх дані за телефоном: 0995322188», - звертаються 
до місцевих мешканців у Павлоградській міськраді.

Підприємців попереджають:  
не створюйте напруги! 
Влада Павлограда просить місцевих мешканців повідомляти 
про крамниці, де не працюють термінали. 
«На жаль, є торгівельні мережі, підприємці, які у важкий для 
нашої країни час замість підтримки людей створюють зони 
напруги. Так, замість розрахунку банківською карткою вимага-
ють лише готівку і пояснюють свої дії технічними проблемами 
в роботі окремих банків. 
Ми перевірили. Жодних проблем у банків, які працюють на 
території України немає! Банківська система працює стабіль-
но! Просимо вас, шановні земляки, у разі відмови приймати 
у вас банківську карту, негайно повідомляти на гарячу лінію 
міського голови Павлограда т. 0800404401; 0952254192. Міри 
будуть прийматися швидко і жорстко», - запевнюють земляків 
у міськраді.

Розрахуйтеся за комуналку вчасно!
З таким проханням до місцевих мешканців звертається Павло- 
градська міська рада: «Міська влада вживає всі можливі захо-
ди, щоб місто було забезпечене водою, світлом, теплом, щоб 
вчасно вивозилося сміття... У посиленому режимі працюють 
усі комунальні підприємства. Реагування на аварійні ситуації 
швидке і дієве. Просимо вас вчасно розраховуватись за кому-
нальні послуги. Банківська система працює.
Ми маємо усвідомлювати, що зупинка фінансування призведе 
до комунального колапсу в місті.
Обов’язково сплатіть за послуги! Ми на вас розраховуємо».

У Першотравеньку працює центр 
гуманітарної допомоги
На базі колишнього дитячого садочка «Берізка» на вул. Чай-
ковського, 21 міська влада Першотравенська організувала 
центр гуманітарної допомоги біженцям з територій, які 
перебувають у зоні бойових дій. Про це повідомяє відділ з 
питань внутрішньої політики та інформації Першотравенської 
міськради.
У центрі небайдужі мешканці міста можуть надати переселен-
цям допомогу у вигляді одягу, продуктів харчування, медика-
ментів та засобів гігієни. Також надається допомога військовим.
З прийманням та сортуванням гуманітарної допомоги допо-
магають працівники управління праці та соціального захисту 
населення, територіального центру та міського відділу освіти.
«Велика вдячність всім, хто відгукнувся та допоміг тим, кому 
зараз найбільш складно», - дякують першотравенцям на сайті 
міськради. 
Грошову допомогу можна надавати на такий розрахунковий 
рахунок:
UA 77305299000002600605052746
ЄДРПОУ 38737202
МФО 305299
АТ КБ «ПриватБанк»
Громадська організація «Центр сприяння розвитку міста Пер-
шотравенська».

Перевірка на 
порядність

Звісно ж, перевірку на 
сміливість та порядність 
під час війни проходять не 
всі. Знаходяться ті, для кого 
війна – час легкої поживи. 
Перш за все – це мароде-
ри, що грабують магази-
ни, вламуються у приватне 
житло. Поки що мародер-

Син мого знайомого та 
його друзі не обмежуються 
лише мітингами – у своєму 
місті вони зібрали уже кіль-
ка автомобілів допомоги 
українським захисникам 
та біженцям.

Такі акції на підтрим-
ку своєї держави українці 
проводять у різних куточ-
ках планети. Лише серед 
моїх знайомих – це Флори-
да (США), Корсика та Бор-
до у Франції. Колишня го-
ловна редакторка «Вісника 
шахтаря» Юлія Коломоєць, 
яка нині мешкає в Ісландії, 
також активно бере участь у 
акціях на підтримку україн-
ців. Використовуючи свій 
журналістський досвід, 
вона розповідає своїм євро-
пейським знайомим та дру-
зям, що насправді коїться 
в Україні та закликає інші 
держави підтримати нашу 
країну у захисті Європи від 
російських окупантів. 

І насправді, усі ці сло-
ва підтримки та мітинги 
– велика справа, адже це 
– реальний вплив на дум-
ку політиків, які ухвалю-
ють важливі рішення для 
нашої перемоги.

Людяність – у ставленні  
до тварин
Справжня людяність проявляється у ставленні до тварин. 
Зараз ця красива та висока фраза набула реального змісту. 
Багато українців вимушені залишити свої домівки, тікаючи від 
обстрілів російських окупантів. 

Люди їдуть без речей, але везуть із собою своїх улюбленців. 
Чотирилапих, хвостатих, яких вони приручили, за яких мають 
відповідальність. Та, на жаль, не усі читали «Маленького принца» 
Екзюпері. У соціальних мережах багато оголошень з проханням 
врятувати тварин, яких залишили їхні власники, тікаючи у більш 
безпечні місця. У перші дні війни російські війська бомбардували 
відомий на всю країну Екопарк Фельдмана у Харкові. Багато тварин 
загинули та постраждали. Інших місцеві мешканці розібрали по 
домівках, щоб дати їм прихисток.
Так, сьогодні українці намагаються врятуватися, але разом з цим 
ми маємо врятувати і свою людяність, щоб не стати подібними до 
ворогів, які зараз плюндрують нашу землю. 

ловлюють та примотують 
харчовою плівкою до стов-
пів, щоб їхні обличчя могли 
побачити усі.  

У той же час багато 
українців показують по-
ведінку, достойну справж-
ніх Людей. Так, у соцмережі 
розійшлися світлини з Киє-
ва, де у розбитиму холодиль-
нику з газованими напоя-
ми люди залишають гроші, 

сті. Слава Україні!» 
Облетіло інтернет і ві-

део, де у Тернополі чоловік 
роздає їжу людям, біженцям, 
що стоять у заторах. Каже, 
в дорозі згодиться. 

Великі сервіси та сай-
ти, закордонні та українські, 
роблять для українців без-
коштовними ефірні телека-
нали, серіали, мультфільми, 
аудіокниги.

Ілон Маск нещодавно 
відправив в Україну пер-
шу партію станцій супут-
никового інтернету StarLink. 
Винахідник заявив, що про-
довжує підтримувати нашу 
державу.

Гімн України виконують 
на сцені головної опери світу 
- ньюйоркскій Метрополітен 
Опера. А жовто-блакитний 
прапор тепер здіймається на 
головних спортивних зма-
ганнях по усьому світу.

Уся ця підтримка – дуже 
важлива, щоб вистояти, щоб 
не зневіритися, щоб пере-
могти сили зла, що вторгли-
ся на нашу землю. Добро 
має неодмінно перемогти! 
Слава Україні!

Ліна ЧЕРНИХ

До теми

ством займаються переваж-
но окупанти. Та, на жаль, 
такі злочинці трапляються 
і серед місцевих мешкан-
ців. Українці також знайш-
ли спосіб боротьби з ними. 
Так, деяких мародерів від-

взявши собі пляшку з водою.
А в Одесі продавці рин-

ку, які зараз займаються 
волонтерством, залишили 
товар та записку: «У кого 
немає грошей – беріть без-
коштовно по мірі необхідно-

Величезну підтримку Україна отримує 
від своєї діаспори по всьому світу.



18
9 - 15 березня 2022 №10 (1512)

Общество

ЗВЕРНЕННЯ

«Íå â³ääàìî íàøå ì³ñòî!»
Таке зверненням до павлоградців ухвалили 
депутати місцевої ради, щоб спростувати 
низку фейків, які деморалізують населення.

«Окупанти запускають 
чергову хвилю безглуздих 
фейків, щоб деморалізува-
ти місцеве населення. Ви 
можете отримати інформа-
цію, нібито мер міста разом 
з депутатами міської ради 
ухвалили рішення сесії про 
признання окупаційної вла-
ди. Це фейк!» - наголошу-
ють у Павлоградській місь-
кій раді.

Щоб спростувати цю 
інформацію, голови депу-

татських фракцій «Слу-
га народу», «Європейсь-
ка солідарність», «ВО 
«Батьківщина», «Громад-
ська сила», «Пропозиція», 
«Блок Вілкула «Українсь-
ка перспектива», «Опози-
ційна платформа - За жит-
тя» ухвалили звернення до 
громади міста Павлограда:

«Шановні павлоградці! 
Ми, обрані вами депутати 
міської ради, відповідально 
заявляємо, що категорично 

засуджуємо російську аг-
ресію в Україні. Що жоден 
депутат не має сумнівів у 
перемозі України над во-
рогом і прикладає макси-
мум зусиль для допомоги 
військовим, теробороні, 
медичним закладам мі-
ста. Капітуляція, зрад-
ництво, очікування пораз-
ки - це не наш шлях! Не 
довіряйте дезінформації! 
Павлоградці! Не віддамо 
наше місто! Захистимо 
Україну! Об’єднаймося 
в боротьбі проти ворога! 
Разом ми сила! Разом до 
перемоги!»

СИТУАЦІЯ

Техніку знищено, во-
рог зазнав значних втрат. 
Про це повідомив голова 
Дніпровської облради Ми-
кола Лукашук.

«Ми розуміємо їхні 
плани, знаємо про наміри. 
Розвідка та ЗСУ працюють 
і працюють потужно. Тут 
Україна. Була, є і буде. «Рус-
ский мир» і Дніпропетров-
щина, як і вся Україна - речі 

Çàòðèìóþòü äèâåðñàíò³â 
òà ìàðîäåð³â
У Дніпропетровській обласній раді 
розповіли про ситуацію у регіоні (станом на 
5 березня). Зокрема про те, що 5 березня 
десантно-штурмові війська зупинили 
ворожу колону, яка намагалася прорватися 
на Дніпропетровщину з Харківської області 
(м. Балаклія). 

не сумісні», - наголосив Лу-
кашук.

На вокзалі Дніпра вста-
новили намети для обігріву 
людей, які чекають евакуа-
ційний потяг, також розгор-
нули дві польові кухні.

Поліцейські регіону за 
добу затримали 11 дивер-
сантів та 4 мародерів. Їх до-
правили до відділів поліції 
та СБУ.

Зокрема троє підозрю-
ваних, яких затримали у 
Дніпрі та Павлограді, були 
озброєні автоматом Калаш-
никова, гранатою Ф-1 та 
гвинтівкою Мосіна.

За минулу добу затри-
мали й чотирьох мародерів. 
У Кривому Розі - двох лю-
дей з магнітними ключами 
та пристроями для відчи-
нення дверей. Ще двох чо-
ловіків - у Новомосковсь-
ку. Вони пошкодили замки 
у гаражі та викрали два мо-
педи», - розповів Володи-
мир Богоніс.

Мешканців Дніпропе-
тровщини закликають до-
тримуватися комендантсь-
кої години. З 20:00 до 06:00 
- перебувати вдома.

Правоохоронці нага-
дали правила перетину 
блокпостів. Водіям по-
трібно зменшити швид-
кість, вимкнути фари, 
увімкнути аварійне світ-
ло. Пред’явити докумен-
ти та, за потреби, відкри-
ти багажник для огляду. 
Здійснювати фото- та ві-
део зйомку заборонено.

Також у поліції нага-
дують - не можна зніма-
ти стратегічні об’єкти та 
військову техніку.

ПОСЛУГИ

«На сьогодні дер-
жавні установи роблять 
все, щоб навіть в умовах 
воєнного стану мешканці 
в березні отримали свої 
виплати. Частина нара-
ховуватиметься на бан-
ківські картки. Працюємо 
над тим, аби люди змогли 
отримувати допомогу й 
на руки. Такі розрахун-
ки здійснюватиме Укр-
пошта», – зазначила ди-
ректорка департаменту 
соціального захисту на-
селення ДніпрОДА Оле-
на Кришень.

Для людей, які не виї-

ßê îòðèìàòè ãðîøîâó 
äîïîìîãó ÷åðåç Óêðïîøòó

На період воєнного 
стану в Україні 
продовжуватимуть 
виплати соціальної 
допомоги через 
Укрпошту. 
Мешканцям 
Дніпропетровщини 
розповіли, куди 
звертатися та як 
діяти, аби отримати 
кошти. 

жджали та перебувають 
за постійним місцем по-
мешкання, нічого не змі-
ниться. Вони отримува-
тимуть пенсію, субсидію, 
соціальну допомогу вдо-
ма. Або можуть забрати 
кошти у своїх відділеннях 
Укрпошти.

Порядок дій для меш-
канців, які змушені були 
евакуюватися, наступний:

1. Потрібно зателефо-
нувати до контакт-цен-
тру Укрпошти за номе-
ром 0800 300 545. Можна 
звертатися до Пенсійного 
фонду – 0 800 503 753 або 

передати інформацію через 
особистий кабінет.

2. Слід повідомити 
нову адресу. А ще пріз-
вище, ім’я та по батькові 
одержувача грошової до-
помоги, паспортні дані, 
контактний номер телефо-
ну. Зазначити спосіб отри-
мання виплат: за адресою 
або у відділенні Укрпошти.

До речі

Виплата пенсій за лютий 
здійснюється у період з 4 
по 14 березня. Банківська 
система працює.

ЗВЕРНЕННЯ

Це, зокрема, офіцій-
ні інтернет-ресурси в 
м. Тернівка:
● Офіційний сайт Тер-
нівської міської ради 
h t tps : / / te rn ivka- rada .
dp.gov.ua/ua
● Офіційна сторінка ви-
конавчого комітету Тер-
нівської міської ради в ме-
режі Фейсбук. 
● Офіційний телеграм-ка-
нал міста Тернівка для ін-
формування жителів про 

Òåðí³â÷àí ïðîñÿòü äîâ³ðÿòè 
ëèøå îô³ö³éí³é ³íôîðìàö³¿
На офіційному сайті Тернівської міської ради опублікували 
звернення до місцевих мешканців. Тернівчанам радять довіряти 
інформації лише з офіційних джерел.

повітряну тривогу https://t.
me/sirenavikonkomternivka
● Також там нагадують те-
лефони гарячої лінії місь-
кого голови: 0 800 507 180 
та (05632) 6 95 17.

«У разі виявлення на 
вулицях міста підозрілих 
осіб, розміток, позначок та 
інших міток, – терміново 
звертайтеся за номерами 
гарячих ліній: 066 280 13 10
або 050 456 40 45.

Слід пам’ятати: в жод-

ному разі не можна знімати 
на фото та відео блокпости, 
дислокацію та пересування 
військової техніки. Розго-
лошення такої інформації 
може допомогти ворогові.

Будьте пильними та 
згуртованими!

А також, усю оператив-
ну інформацію слід шука-
ти на офіційних ресурсах 
державних органів влади 
та міністерств України», 
- йдеться у повідомленні.

ДОПОМОГА

В умовах запровадження 
воєнного стану працівники 
Першотравенського тери-
торіального центру надання 
соціальних послуг продовжу-
ють працювати та надавати 
допомогу найбільш вразли-
вим верствам населення, а 
саме одиноким громадянам 
похилого віку та особам з 
інвалідністю.
Про це розповіли у Першо-
травенському територіаль-

Терцентр у Першотравенську обслуговує 
малозабезпечених громадян

ному центрі надання соціальних 
послуг.  Там зазначили, що 
соціальні працівники відділен-
ня соціальної допомоги вдома 
надають соціальну послугу 
догляду вдома 74 громадянам 
похилого віку та особам з ін-
валідністю.
Допомагають придбати продо-
вольчі, промислові товари та 
медикаменти, організовують 
надання медичної допомоги 
підопічним відділення.

На кошти місцевого бюджету 
придбано 80 продуктових на-
борів для малозабезпечених 
мешканців Першотравенсь-
ка, яким надаються соціальні 
послуги в  установі.  Вар-
тість одного набору склала 
300 грн. 
Працівники установи також 
надають допомогу в органі-
зації прийому гуманітарної 
допомоги у КНЗ «Берізка» від 
небайдужих першотравенців.

ФОТОФАКТ

11 вантажівок, заповнені най-
необхіднішим, вирушили із 
Дніпропетровщини до інших 
областей. Тих, що найбільше 
постраждали від війни. Гум-
конвой везе теплі речі, харчі, 
ліки, сповістили у ДніпрОДА.
«З Дніпропетровщини від-
правили гуманітарний кон-
вой. Він має доставити до 
регіонів, що постраждали 
від бомбувань, найнеобхідні-
ше: їжу, речі, медикаменти», 
– розповів голова Дніпро-
петровської ОДА Валентин 

Відправили гуманітарний вантаж до інших регіонів

Резніченко.
У 20-тонних вантажівках – ма-
карони, крупи, борошно, кон-
серви, вафлі та печиво. А ще 
– подушки, ковдри, матраци. 
Вода і медикаменти.

Нагадаємо, 24 лютого Росія 
розпочала повномасштабне 
військове вторгнення на те-
риторію України. З початку 
війни РФ завдає авіаудари 
по цивільній інфраструктурі.
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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
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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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Куплю/продам

Работа

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;

ВАЖЛИВО

«Просимо бути вкрай обереж-
ними! Якщо ви бачите такі по-
відомлення на дверях квартир 
або біля приватних будинків, на 
паркані - зніміть та знищіть їх, 
- зазначають на підприємстві. 
АТ «Дніпропетровськгаз» на-
гадує, що показання лічильника 
необхідно передати до 5 числа. 
Зробити це можна через такі 
онлайн-сервіси:
- особистий кабінет на сайті 
104.ua;
- додаток 104.ua. 

Ãàçîâèêè ïðîñÿòü íå â³ðèòè 
ï³äîçð³ëèì îñîáàì òà ïåðåêðèâàòè 
ãàç ïðàâèëüíî
Фахівці «Дніпропетровськгазу» звертаються до мешканів області 
з попередженнями. Перш за все, вони наголошують, що не 
надсилають  жодних паперових повідомлень мешканцям міста з 
проханням передавати дані на невідомі номери телефону.

Не потрібно фотографувати 
лічильник та передавати ніякі 
дані на невідомий номер!
«Крім цього,  просимо бути 
пильними! Якщо ви помітили 
підозрілих осіб біля вашого 
будинку, ШГРП (жовті шафи) чи 
ГРП (цегляні будівлі для регулю-
вання тиску газу), що працюють 
під виглядом представників 
газової  компанії  терміново 
телефонуйте 102. 
Усі фахівці Дніпропетровськ-
газу пересуваються на брен-

дованих автомобілях, мають з 
собою посвідчення працівника, 
одягнені у спецодяг з логоти-
пом компанії», - нагадують у 
«Дніпропетровськгазі».
Також газовики закликають 
не перекривати крани та 
засувки газу на стояку біля 
будинків та під’їздів під час 
сигналу «Повітряна тривога». 
Це небезпечно!
Мешканці за відсутності газу, 
можуть залишити кран від-
критим, а прилад ввімкненим. 

Якщо хтось зі споживачів бла-
китного палива забув вимкнути 
вдома газові  прилади,  при 
відновленні газопостачання є 
ймовірність виникнення пожежі, 
вибуху, або летальних випадків 
від отруєння чадним газом!
«Звертаємо увагу, що під час 
повітряної тривоги (сирени), 
якщо ви перебуваєте у по-
мешканні, необхідно здійснити 
профілактичні заходи: закрити 
вікна, вимкнути всі електричні 
та нагрівальні прилади, пере-
крити газ у ВАШІЙ квартирі 
або приватному будинку. У 
разі виявлення витоків газу 
- негайно телефонуйте за но-
мером 104», - кажуть на під-
приємстві.

В нашій країні зараз воєнний стан. Але питання 
щодо сплати комунальних платежів залишаєть-

ся актуальним і за такої ситуації. Чула, що у такий період 
можна не сплачувати комуналку. Та чи не буде нараховува-
тися пеня за несплату, щоб після врегулювання ситуації не 
довелося платити з переплатою?

Валентина Петрівна, м. Першотравенськ

Питання про сплату чи не сплату  комунальних 
платежів у  період воєнного стану, дійсно, дуже 

актуальне. І наразі по ньому ухвалено відповідне рішення. Таким 
чином, нарахування та стягнення штрафів або пені, інфляційних 
нарахувань, відсотків річних у разі несвоєчасної або неповної 
оплати за житлово-комунальні послуги населенням - заборонено. 
Водночас надання комунальних послуг у разі несплати або опла-
ти не у повному обсязі припинено не буде. Відповідне рішення 
ухвалено на засіданні Уряду. 

В Міністерстві розвитку громад та територій України зазначили, 
що уряд видав постанову, що забороняє нарахування та стягнення 
штрафів/пені за несвоєчасну або неповну оплату послуг ЖКГ насе-
ленням. Та також повідомили, що уряд України оперативно реагує 
на виклики та ухвалює рішення в умовах нових реалій. Відтак, від-
булося засідання Кабінету Міністрів, під час якого розглянули ряд 
важливих питань, у тому числі — ті, що належать  до компетенції 
Мінрегіону. Зокрема, щодо сплати житлово-комунальних послуг 
в умовах воєнного стану. Питання, яке має бути врегульоване, 
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виходячи з обставин сьогодення, і те, що люди не повинні нести 
додатковий фінансовий тягар. Відтак уряд забороняє нарахування 
та стягнення штрафів або пені, інфляційних нарахувань, відсотків 
річних у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-ко-
мунальні послуги. Також заборонено припиняти надання кому-
нальних послуг у разі їх несплати або оплати не у повному обсязі. 
Таку Постанову ухвалено, щоб захистити інтереси людей у період 
воєнного стану і стосується усіх комунальних послуг без винятку.

Водночас у Міністерстві розвитку громад та територій було за-
значено, що сплата за комунальні послуги є у сьогоднішніх умовах 
великою допомогою та підтримкою комунальним службам, які 
працюють зараз у надскладних умовах і потребують ресурсів.

БЕЗПЕКА

ЗШ № 1 - вул.Озерна,59,
ЗШ № 4 - вул. Корольова Сергія,3,
ЗШ № 5 - вул. Верстатобудівників 5В,
ЗШ № 6 - вул. Героїв України, 8В,
ЗШ № 8 - вул.Західнодонбаська, 8,
Павлоградський міський ліцей - вул. Західнодонбаська, 29а,
ЗШ № 11 - вул.Кільцева, 8А,
ЗШ № 15 - вул. Синельникова Кирила, 2А,
ЗШ № 12 - вул. Дніпровська, 243,
ЗШ № 19 - вул.Малиновського, 2,
ЗШ № 20 – вул. Дніпровська, 400Б,
Гімназія № 1 (ЗШ № 18) - вул. Преображенська, 4А,
ДНЗ № 3 «Теремок» - вул.Заводська, 21,
ДНЗ № 5 «Ластівка» - вул. Нова, 4Б,
ДНЗ № 6 «Дюймовочка» - вул. Челюскінців, 4,

Óêðèòò³â á³ëüøàº У Павлоградській міській раді надали оновлену інформацію щодо наявності підвалів - 
сховищ у закладах освіти міста, які, за необхідності, можна використовувати як укриття:

ДНЗ № 7«Буратіно» - вул. Озерна, 79,
ДНЗ № 28 «Дружба» - вул. Миру, 71Б,
ЗДО № 47 «Журавонька» - вул. Кільцева, 8,
ДНЗ № 53 «Гвоздичка» - вул. Верстатобудівників, 10А,
ДНЗ № 60 «Ювілейний» - вул. Новоросійська, 12,
КПНЗ «Станція юних натуралістів» - вул. Соборна, 15,
МНВК - вул. Преображенська, 12А,
КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва» - вул. Г. Світличної, 64,
Міський культурно-дозвільницький центр - вул. Центральна, 61,
«Шкіряна рукавичка» - вул. Ушинського, 12,
Західно-Донбаський професійний ліцей - вул. Промислова, 11 та 
вул. Дніпровська, 571,
Павлоградський коледж Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка» - вул. Світличної Ганни, 63.
Також облаштовані додаткові сховища на території Павлограда, де, у 

разі оголошення повітряної тривоги, можуть ховатися жителі міста:
- колишня швейна фабрика - вул. Шевченка, 120;
- центральний ринок - вул. Горького;
- колишня військова частина (4-поверхова будівля) - вул. Хар-
ківська, 1/29;
- колишній гуртожиток по вул. Сташкова, 3;
- будівля колишньої «ОРАНТИ» біля міськвиконкому - вул. Собор-
на, 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;
- на території заводу Павлоградхіммаш - вул. Харківська, 15;
- на території заводу Палмаш - вул. Преображенська.

А хто з приятеля перекинувся в ворога, той, 
значить, і раніше не був приятелем і не буде.

Іван Франко
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До речі

Як допомогти 
пережити 
травматичний 
досвід старшим 
дітям
● Найчастіше після пережитого 
травматичного досвіду, підлітки 
відчувають сором і можуть мріяти 
про помсту. 
● Травмуюча подія для підлітків 
може призвести до радикаль-
них змін їхнього світогляду. У 
деяких підлітків спостерігається 
саморуйнівна або небезпечна 
поведінка.
● Дитину такого віку необхідно 
заохочувати до обговорення 
її тривог, вираження страху та 
суму. Разом шукати відповіді на 
важливі питання, дискутувати. 
Головне - залучити до діалогу. 
● Важливо пояснити, що усі їхні 
почуття є нормальними, в тому 
числі злість. 
● Допомагати фільтрувати ін-
формацію, бо вміння аналізувати 
у підлітків ще не сформоване. 
● Допомагати звільнятися від 
сильних емоцій. Говоримо під-
літкам, що плакати - нормально, 
кричати - нормально, злитися - 
нормально. 
● Оскільки злість дає сильну 
напругу в тілі, слід користуватися 
будь-якою можливістю випустити 
її через фізичну діяльність або 
гру. 
● Набагато легше переживати 
те, що відбувається, коли ми мо-
жемо впливати на ситуацію, від-
чуваємо причетність до спільної 
справи. Зараз підлітки активно 
допомагають онлайн. Наприклад, 
відслідковуючи фейки.
У тривозі завжди задіяне тіло. 
Обійми - стратегічно важливий 
ритуал.
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

«Аби допомогти впоратися з 
тривогою та стресовими ситу-
аціями, уряд запустив онлайн-
платформу психологічної під-
тримки «Розкажи мені». Там 
працюють і фахівці з Дніпропе-
тровщини. Кожен, хто цього по-
требує, може залишити заявку та 
поспілкуватися з психологом», 
– сказала заступниця директора 
департаменту охорони здоров’я 
ДніпрОДА Тетяна Квітницька.

Тетяна Квітницька додала: 
нині медична галузь Дніпропе-
тровщини працює стабільно. 
Мешканцям області у повному 
обсязі надають стаціонарну, ам-
булаторну, екстрену допомогу. 
Лікарні забезпечені необхідни-
ми медикаментами.

 «Війна – великий стрес для 
кожної людини. Не всі можуть 

самотужки з ним упоратись. У 
цей час маємо бути сильними. 
Намагатися побороти страх. По-
винні прийняти: ми у стані вій-
ни. Заспокоїти близьких, обій-
мати і любити. Відволікати від 
поганих думок», – розповіла ди-
ректор обласної психіатричної 
лікарні Світлана Мороз.

За її словами, кожна людина 
проходить декілька стадій стре-
су, додала вона. Спочатку – шок. 
На зміну приходять злість, апатія, 
депресивний стан. Лише після на-
стає адекватне сприйняття про-
блеми, а за цим – спроба її ви-
рішення.

Побороти паніку допоможуть 
заспокійливі ліки. Як варіант – 
зробити фізичні вправи, декіль-
ка глибоких вдихів та видихів, 
сказала Світлана Мороз.

Всеукраїнська онлайн-платфор-
ма «Розкажи мені» має сайт. Туди 
можна потрапити за посиланням 
https://tellme.com.ua
Також мешканці мешканці Дніпропе-
тровської області можуть звернутися 
за допомогою на «гарячу лінію»: 
(056) 753 43 71, 0 800 501 701. 

Справка «ВШ»

Òóò ìîæíà 
îòðèìàòè 
ïñèõîëîã³÷íó 
äîïîìîãó

В Україні запустили онлайн-платформу «Розкажи 
мені». Там цілодобово надають безкоштовні 
психологічні консультації. Скористатися можуть і 
мешканці Дніпропетровщини.

«Мамо, ми будемо жити?» - 
питають діти, коли цілодобово 
чують про бойові дії в рідній 
державі, коли переглядають з 
батьками світлини та відео,  у 
яких жахіття війни, коли пере-
бігають в укриття під час по-
вітряної тривоги.

Дитяча психіка – найвраз-
ливіша. Діти добре відчувають 
будь-які зміни у поведінці своїх 
батьків, навіть якщо ті вдають, 

Ùî êàçàòè ìàëåíüêèì ä³òÿì
що нічого не відбувається. Як 
правильно пояснити дитині те, 
що зараз війна, що тривож-
на сирена, вибухи та пострі-
ли – це знак йти до укриття, 
а головне – як заспокоїти? У 
жодному разі не приховуйте 
правди, будьте відвертими, не 
вигадуйте свої варіанти подій, 
а головне – запевніть їх у тому, 
що зробите все, аби їх захи-
стити!

Часто людям, які перебувають у стре-
совому стані, під час сильної втоми, 
важко приймати підтримку: вони 
просто не можуть до кінця усвідомити 
свій стан і потреби. 
■ Найкраща підтримка це та, якої 
людина потребує саме зараз. Тому 
для початку варто запитати: «Як ти? 
Як я можу тебе зараз підтримати?»
■ Треба бути готовим до відмови 
в різкій формі. Реагуємо спокійно й 
даємо людині видихнути.
■ Роздратування може бути марке-
ром того, що людина вже не може то-
лерувати емоції, які її переповнюють. 
Можна поділитися власним досвідом 
вивільнення негативних емоцій і за-
пропонувати спробувати. 
■ На високому рівні стресу ми мо-
жемо забувати про їжу. Тому можна 

Як підтримувати близьких

просто запитати, коли людина во-
станнє їла чи пила, коли спала. 
■ У деяких ситуаціях надавати 
підтримку без потреби не варто. 
Можемо просто заважати. Інколи 
найкраща підтримка - це ваша власна 
безпека і здоров’я. 
■ Добрі слова, слова любові, вдяч-
ність, приємні спільні спогади - це 
все також може підтримати у скрутну 
хвилину.
Наразі багато людей серед цивільно-
го населення потребують емоційної 
підтримки.
Тому Міністерство освіти і науки 
України запускає щоденні онлайн 
зустрічі о 13:00 та 20:00 на https://
facebook.com/eduhub.in.ua/ з сер-
тифікованими психологами Асоціації 
інноваційної та цифрової освіти.

Поради


