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Житлові субсидії під час війни
Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує: 
Мінсоцполітики захистив усі пільгові виплати для українців. В 
Україні діє особливий порядок нарахування та виплати грошових 
допомог, пільг та житлових субсидій під час воєнного стану.
Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які було призна-
чено раніше, автоматично продовжуються на весь час воєнного 
стану + 1 місяць після його скасування.
Отримувачам таких пільг не потрібно звертатись до органів 
соцзахисту населення для їх продовження.
Якщо ви вимушено переселилися з місця проживання, Мінсоц-
політики централізовано спрямує кошти до «Ощадбанку» та на 
ваш банківський рахунок.
Якщо ви отримували виплати через «Укрпошту», ви отримаєте 
грошовий переказ через міжнародну платіжну систему «MY 
TRANSFER».

Скасування деяких банківських 
обмежень для фізичних осіб
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: 
Національний банк України скасував деякі обмеження для 
фізичних осіб.
Військовослужбовці можуть відкривати рахунки та здійснювати 
верифікацію на підставі військового квитка.
Українці, які перебувають на територіях, яким загрожує тимча-
сова окупація, можуть знімати зі своїх рахунків готівку у націо-
нальній та іноземній валюті без обмежень (за умови наявності 
коштів у відділенні банку).
Здійснювати перекази на рахунки благодійних фондів можна не 
тільки у гривнях, а й в іноземній валюті.
У випадку надходження коштів з-за кордону в російських рублях 
або білоруських рублях дозволяється обмін цих коштів на іншу 
валюту для її подальшого зарахування на рахунок клієнта.

Доплату за препарати 
інсуліну скасовано
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: 
Уряд постановив на період воєнного стану надавати інсулін 
безкоштовно.
Зміни у питаннях реімбурсації (процесу, за допомогою якого 
система охорони здоров’я впливає на доступність лікарських 
препаратів та медичних послуг для населення) лікарських за-
собів, зокрема щодо доплат за препарати інсуліну:
- суб’єктам господарювання за договорами про реімбурсацію 
здійснюється повне відшкодування вартості (реімбурсація) 
препаратів інсуліну з держбюджету;
- доплата з пацієнтів не стягується, положення щодо часткового 
відшкодування вартості препаратів інсуліну, розрахунку суми 
доплати за препарати інсуліну, що сплачуються пацієнтами 
аптечному закладу, - не застосовуються. 
Список аптек, де в умовах війни можна отримати інсулін, можна 
знайти за посиланням https://bit.ly/apteky_insul
Аптеки з інсуліном також можна знайти за допомогою сервісу 
Tabletki.ua: https://tabletki.ua/uk/

Мінцифри запускає радіо в Дії
Раніше Міністерство цифрової трансформації України спільно 
з MEGOGO запустили Дія.TV, щоб українці завжди мали доступ 
до українського телебачення.
Відтепер у Дії можна слухати і радіостанції онлайн.
Спільно з Національною суспільною телерадіокомпанією України 
Міністерство запускає Дія.Радіо. Слухати його можна будь-де 
та будь-коли, навіть якщо у вашому місці перебування немає 
радіосигналу.
Щоб слухати Дія.Радіо, зайдіть у Дію та натисніть «Послуги». 
Виберіть Дія.Радіо. Залишайтеся у курсі правдивих новин, де 
б ви не були.

НОВИНИ

Продовження на стор. 16-17

«Ó òàê³ òðèâîæí³ ãîäèíè 
áóäüòå óâàæíèìè 
äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ»

З цими словами звернулися до мешканців Західного Донбасу медичні працівники. 
Лікарі застерігають - війна не зупиняє захворювань. Тому зараз вкрай важливо 
піклуватися про себе та своїх близьких, підтримувати тих, хто поряд. І вчасно 
звертатися по медичну допомогу. Ми зібрали корисні рекомендації, які можуть 
допомогти у цей тяжкий період зберігати стабільний фізичний та психічний стан.

«Доброго спокійного 
дня, шановні земляки! Дя-
куємо нашим захисникам! 
У такі тривожні години, 
будьте уважними до сво-
го здоров’я! Пам’ятайте 
правило «золотої години»: 
чим скоріше звернетесь за 
медичною допомогою, тим 
більше можливостей збе-
регти здоров’я та життя! 
Гострі порушення крово-
обігу, гіпертонічний криз, 
гостра хірургічна патоло-
гія, вірусні захворювання 
та інше - війна, на жаль, 
не зупиняє хвороби. За-
раз постійно важка стре-
сова ситуація для усіх, 

підтримуйте та допома-
гайте один одному. Вжи-
вайте ліки, консультуйтесь 
із сімейними лікарями, при 
незвичних болях у серці, 
порушеннях мови, запа-
мороченнях, сильному го-
ловному болю, слабкості 
у кінцівках, болю у жи-
воті - негайно до лікаря! 
Усі медичні заклади пра-
цюють. Перемога близько. 
Разом все подолаємо! Тіль-
ки бережіть себе та своїх 
рідних. Слава Україні!», - 
звернулися до мешканців 
Західного Донбасу медич-
ні працівники.

І справді, перемога 

країни зараз залежить від 
кожного українця. Діти, 
звичайно, потребують 
більше уваги. Але тільки 
здорові дорослі можуть за-
хистити та вберегти їх. На 
жаль, не всі витримують 
величезний стрес, який 
спричинила війна. 

Так, нещодавно в од-
ному із сіл на Дніпропе-
тровщині стався жахли-
вий випадок – жінка, не 
витримавши психологіч-
ної напруги, намагалася 
вкоротити життя собі та 
двом своїм малим дітям. 

На щастя, сусіди почу-
ли дитячі крики і встигли 
врятувати усіх трьох. Хоча 
психічний стан мами на-
разі потребує стаціонар-
ного лікування. А діти, за 
великим рахунком, зали-
шилися самі.

Такі випадки, звісно, 
траплялися й за мирного 
часу. Але тепер ризик де-
пресій, нервових зривів, 
серцевих захворювань 
став значно вищим. А отже 
першочергове завдання 
кожного дорослого - сте-
жити за своїм здоров’ям.
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На боротьбу з агресором сьогодні став весь цивілі-
зований світ, Україна відчуває підтримку наших 
партнерів та міжнародної спільноти. Чим далі, тим 
більшу підтримку ми отримуємо, яку закладаємо у 
фундамент для перемоги України. Енергетики про-
довжують тримати удар та оборону на своєму фронті, 
аби забезпечити безперебійну роботу критичної 
інфраструктури України.

Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК
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Сьогодні, коли Україна живе і працює в умовах повномасштабної 
війни, нашою ключовою цінністю, як і протягом усіх 17 років, 
є люди. У ситуації воєнного стану Група ДТЕК працює, щоб 
підтримати Україну, та дбає про захист і безпеку не лише 
співробітників та їхніх членів сімей, а також мешканців регіонів 
присутності.

ÄÒÅÊ äîïîìàãàº 
ðåã³îíàì Óêðà¿íè

В УМОВАХ ВІЙНИ

В умовах війни Група 
ДТЕК робить свій внесок в 
енергетичну безпеку Украї-
ни та продовжує тримати 
енергетичний тил країни 
у надійних руках. А також 
здійснює заходи для під-
тримки українців в умовах 
війни та надання гуманітар-
ної допомоги. 

Енергетики ДТЕК продовжують повертати світло в домівки 
українців

Організували евакуацію понад 2000 співробітників та членів 
їх сімей із зони бойових дій

Отримали спеціальну 
партію терміналів 
супутникового інтернету 
STARLINK
Енергетики ДТЕК отримали 50 таких терміналів. 
Вони будуть використані насамперед для під-
тримання роботи електромереж і оперативного 
відновлення енергопостачання у регіонах, які 
найбільше постраждали від війни.
Поставку терміналів в Україну організувала 
компанія Ілона Маска на прохання Міністерства 
цифрової трансформації.

Придбали засоби надання першої 
медичної допомоги для потреб 
територіальної оборони
Компанія здійснила закупівлю 1000 спеціальних кровоспинних 
джгутів турнікетів, які можуть врятувати життя українців.
Передача представникам територіальної оборони на територіях 
присутності компанії буде здійснена в найшвидші терміни.

Допомагають 
забезпечувати зв’язок для 
тероборони Львівщини
Компанія передала територіальній обороні 
Львівщини засоби зв’язку - портативні радіо-
станції.
Це дозволить підтримувати, наскільки можливо, 
безпеку в містах та селищах Львівської області.
В інших областях, в тому числі тих, де трива-
ють активні бойові дії, енергетики, шахтарі та 
машинобудівники дбають про укриття, житло 
для біженців, харчування та медикаменти тощо.

Здійснюють радіаційний контроль
Підприємства ДТЕК Енерго долучилися до екологічної ініціативи 
щодо вимірів радіаційного контролю в різних регіонах України.
З 7 березня прийнято рішення на ТЕС ДТЕК Енерго в регіонах 
присутності проводити щоденне вимірювання радіаційного фону. 
Ці дані тричі на день передаються та доступні на інтерактивній 
мапі організацій «Save Dnipro»:
https://www.saveecobot.com/platform/dtek
Також дані підсумкових вимірювань публікуються на сайті ДТЕК 
Енерго.
Враховуючи останні атаки агресора на ядерні об’єкти в Україні, 
зокрема, на Запорізькій АЕС, дана ініціатива дозволить посилити 
радіаційний контроль у різних регіонах України.

Підтримують захисників та 
переселенців
ДТЕК Енерго передав місцевій районній військовій адміністра-
ції у Вінницькій області ліжка, матраци та подушки для потреб 
переселенців.
Територіальній обороні – захисне облаштування – блоки, арма-
туру, мішки із золою.
Станційні профілакторії, бази відпочинку, гуртожитки приймають 
нині переселенців зі Сходу. Їм енергетики передають все необ-
хідне – холодильники, мікрохвильовки, кулери та воду.

Отримують IT-допомогу від 
міжнародних партнерів
Фахівці Групи ДТЕК роблять все можливе в режимі 24/7, щоби 
забезпечити стабільну роботу ІТ систем компанії. У цьому їм до-
помагають міжнародні партнери, які у цей складний час надають 
технології та рішення для забезпечення ефективної роботи IT 
інфраструктури всіх бізнесів.
ІТ фахівці ДТЕК розпочали додаткову міграцію критичних користу-
вачів на хмарні сервіси. Тут допомогла залученість багаторічних 
партнерів – компанії Microsoft, яка на час воєнних дій надала 
безкоштовно додаткових 16 000 ліцензій хмарного продукту 
Microsoft M365.
Робота української енергосистеми залежить і від роботи таких 
систем, як SAP ERP, що використовуються як у видобутку та 
транспортуванні вугілля, так і у виробництві та розподіленні 
електроенергії для населення. Щоб сприяти їх стабільній роботі, 
компанія SAP допомагає Групі ДТЕК з підтримкою систем, хмар-
ними рішеннями та експертизою.
Окрім того, компанією Cisco було надане додаткове обладнання 
та програмне забезпечення для розгортання корпоративної ІР-
телефонії на резервному сайті.
ІТ-інфраструктура бізнесів Групи ДТЕК неодноразово зазнавала 
кібер- та DDOS-атак. Сучасні системи безпеки допомагають ІТ 
фахівцям з кібербезпеки гідно протистояти таким атакам. Група 
ДТЕК вдячна партнеру CheckPoint за можливість розгорнути 
необхідні засоби захисту у резервному центрі обробки даних.

12 березня смт Баришівка, що на Київщині, 
зазнало ворожого ракетного обстрілу, який 
залишив без світла 130 родин. Щойно енерге-
тики отримали дозвіл на безпечне проведення 
робіт від ЗСУ – одразу взялися до відновлення 
електромереж. 
Напередодні, 11 березня вдалося відновити 
електропостачання для ще 7000 будинків Київ-
щини. 
Минулого тижня світло також з’явилось у 
4,9 тисяч родин у 13 населених пунктах Донець-
кої області та 5,4 тисяч родин у 11 містечках і 
селах Київської області.

Найскладніша ситуація зберігається у Маріуполі, 
де через відсутність можливості здійснити ре-
монт електромереж без світла лишається понад 
200 тисяч родин. А також у Бучанській, Ірпінській, 
Макарівській та Броварській громадах Київщи-
ни. Ситуація ускладнена активними бойовими 
діями у цих містах, що не припиняються вже 
понад тиждень.
Фахівці ДТЕК роблять усе можливе, щоб по-
вернути світло всім, кого позбавили його через 
бойові дії – взаємодіють з ЗСУ та Територіальною 
обороною, щоб оперативно здійснювати ремон-
ти мереж, працюють поблизу місць бойових дій.

Група ДТЕК надає евакуйованим всю необхідну 
підтримку: транспортну, медичну, консульта-
ційну. 
Тим, хто потребує – організовано розміщення 
на спеціально облаштованих базах, які компанія 
підготувала для прийому людей.
На цих базах евакуйовані забезпечені харчу-
ванням, питною водою, медикаментами та усім 

необхідним для тривалого перебування. На 
місці людям надається медична та психологіч-
на допомога, для дітей облаштовані місця для 
навчання та ігор.
Група ДТЕК продовжує вивозити співробітників 
з найбільш небезпечних зон. Зокрема, нама-
гається організувати евакуацію співробітників 
та їх сімей з Маріуполя та Харкова.

Фахівці ДТЕК роблять усе можливе, щоб повернути світло всім, кого позбавили його через бойові дії – 
оперативно здійснюють ремонти мереж, працюють поблизу місць бойових дій.

Компанія здійснила закупівлю 1000 спеціальних кровоспинних 
джгутів турнікетів, які можуть врятувати життя українців.
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БУДЬТЕ УВАЖНІ!

ÄÒÅÊ Äí³ïðîâñüê³ åëåêòðîìåðåæ³ òóðáóºòüñÿ 
ïðî êë³ºíò³â 

В умовах війни на території України влада, суспільство 
й бізнес об’єдналися в боротьбі проти російської агресії. 
Зокрема, Фонд Ріната Ахметова, Метінвест, ДТЕК та інші 
компанії SCM допомагають українцям вижити, постачаючи до 
постраждалих регіонів гуманітарні вантажі. Про все це в інтерв’ю 
американському Forbes розповів акціонер Групи Метінвест Рінат 
Ахметов.

Ð³íàò Àõìåòîâ 
â³äïîâ³â íà 
ïèòàííÿ Forbes

ІНТЕРВ’Ю

– У воєнний час наша 
компанія працює у воєн-
ному режимі. Зараз наша 
головна мета – допомог-
ти українцям вижити й ви-
стояти.

– Чим займаються 
ваші працівники? Їм ще 
платять?

– Так, платять. Сьогод-
ні всі наші бізнеси скон-
центровані на тому, щоб 
допомагати людям. У мене 
в голові не вкладається, як 
у 2022 році може бути таке, 
що Маріуполь перебуває у 

повній блокаді, що люди 
змушені ховатися у цехах 
наших заводів. Не можна 
без сліз слухати й без сліз 
говорити про те, що люди 
топлять сніг і п'ють талу 
воду, щоб не померти. І що 

у центрі Європи від зне-
воднення під завалами по-
мерла 6-річна дівчинка.

– Як ви використовує-
те міжнародні зв'язки?

– СКМ – міжнарод-
на компанія. І кожен наш 
співробітник зараз викори-
стовує всі свої зв'язки та 
можливості, щоб доносити 
нашим міжнародним пар-
тнерам правду про те, що 
гинуть і страждають мир-
ні українці, про те, яка тра-
гедія відбувається в нашій 
країні.

– Як ви допомагаєте 
Україні та українцям?

– Мій Благодійний 
фонд допомагає україн-
цям вижити – водою, про-
дуктами, медикаментами, 
будь-якою допомогою, яку 
ми можемо дати тут і зараз.

А бізнеси СКМ допома-
гають армії та територіаль-
ній обороні. Допомагають 
захищати наш суверенітет, 
нашу свободу й незалеж-
ність. Допомагають пере-
могти.

– Як ви працюєте з ін-

шими бізнес-лідерами?
– Я працюю зі своєю 

компанією та зі своїми 
людьми. І я роблю все, що 
можу. Упевнений, решта 
роблять так само.

– Чи зв'язуєтесь 
ви з кимось із лідерів 
російського бізнесу? Чи 
висловлювалися якісь 
побоювання з приводу 
поведінки Путіна? Хтось 
казав про спробу витісни-
ти його?

– Ні, таких контактів і 
розмов я ні з ким із пред-
ставників російського біз-
несу не веду.

– Як ви допомагаєте 
Зеленському?

– Ми допомагаємо 
насамперед Україні та 
українцям. Як я вже сказав: 

ми допомагали, допома-
гаємо і будемо допомага-
ти мирним людям. І ми 
допомагатимемо нашій 
армії та територіальній 
обороні зупинити воєн-
ну агресію проти нашої 
країни.

– Як ви особисто за-
раз живете?

– Я в Україні та не 
збираюся нікуди їхати. 
Живу я зараз із тими 
самими почуттями, що 
й кожен українець – в 
очікуванні, що війна в 
нашій країні закінчиться 
нашою перемогою. І ми 
зможемо почати віднов-
лювати нашу країну, щоб 
зробити її щасливою та 
квітучою. Зі свого боку 
я не пошкодую на це ні 
сил, ні коштів.

прагнуть?
– Те, що відбувається 

– воєнний злочин і злочин 
проти людства щодо Украї-
ни та українців. Яким не-
має ані пояснень, ані ви-
правдань.

– Ця війна виходить 
за межі України, чи на-
цілений Путін на Євро-
пу та США?

– Путін націлений на 
країни, де є демократія, 
свобода, незалежність. А 
це означає, що його ме-
тою можуть бути всі країни 

вільного світу. Якщо Украї-
на разом із вами його не 
зупинить, то ніхто не знає, 
хто буде наступним.

– Як працює ваша 
компанія у цей час?

– Що має зробити 
Захід/світ, щоб зупини-
ти Путіна?

– Зараз ми бачи-
мо безпрецедентне 
об’єднання західного 
світу. За що величезне 
дякую нашим міжна-
родним партнерам. Що 
ще вони можуть і мають 
зробити? Я думаю – все, 
про що просить Україна, 
просить український на-
род та український пре-
зидент.

– Що, на вашу дум-
ку, було б перемогою 
для України?

– Повне припинення 
бойових дій, повне виве-
дення російських військ 
із території України та 
повне відновлення дер-
жавних кордонів Украї-
ни в межах, визнаних 
міжнародним правом. 
Тобто включно з Кри-
мом та Донбасом.

– Чому російські 
війська стріляють у 
мирних жителів, об-
стрілюють цілі жит-
лові райони та руйну-
ють міста? Чого вони 

У Кривому Розі та інших містах області невідомі люди під 
виглядом працівників комунальних служб намагаються потрапити 
до будинків та квартир жителів. Це можуть бути шахраї або 
мародери. Співробітники ДТЕК Дніпровські електромережі наразі 
не проводять роботи на дому у клієнтів. У компанії закликають: не 
відкривайте двері та повідомте про такі випадки у поліцію.

«Останнім часом зафік-
совані випадки, коли до лю-
дей звертаються сторонні 
особи, які представляються 
співробітниками компанії 
ДТЕК Дніпровські елек-
тромережі. 

Закликаємо наших клі-
єнтів бути пильними. Звер-
таємо увагу: наш персонал 
з кінця лютого не прово-
дить зняття показів або ін-

ших робіт, які вимагають 
потрапляння у будинки та 
квартири клієнтів. У та-
ких випадках радимо звер-
татися в поліцію», - звер-
нулися до клієнтів ДТЕК 
Дніпровські мережі.

Також там нагадують, 
що для безпеки клієнтів 
та співробітників усі цен-
три обслуговування клієн-
тів тимчасово закриті. Але 

фахівці готові приймати 
звернення та відповідати 
на всі запитання через ди-
станційні канали обслуго-
вування: соцмережі, кол-
центр (056/066/067/063) 
790-99-00, чат-боти Viber 
та Telegram та Viber-канал 
інформування «ДТЕК info 
ДНЕМ».

Використовуйте лише 
офіційні канали інформації.

Сьогодні всі наші бізнеси сконцентровані на 
тому, щоб допомагати людям. У мене в голові 

не вкладається, як у 2022 році може бути таке, що 
Маріуполь перебуває у повній блокаді, що люди 
змушені ховатися у цехах наших заводів. Не можна 
без сліз слухати й без сліз говорити про те, що люди 
топлять сніг і п'ють талу воду, щоб не померти. І що у 
центрі Європи від зневоднення під завалами 
померла 6-річна дівчинка.

Мій Благодійний фонд допомагає українцям 
вижити - водою, продуктами, медикаментами, 

будь-якою допомогою, яку ми можемо дати тут 
і зараз. А бізнеси СКМ допомагають армії та 
територіальній обороні. Допомагають захищати наш 
суверенітет, нашу свободу й незалежність. 
Допомагають перемогти.
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Родилась Любовь Ни-
колаевна в Хмельниц-
кой области. Когда де-

вочке исполнилось 13 лет, 
ее семья переехала на Дон-
басс. В 1981 году наша геро-
иня окончила десятилетку в 
одной из школ Доброполь-
ского района и поступила на 
курсы бухгалтеров в Конс-
тантиновке. В 1982 г. она 
уже работала в селе Славян-
ка на железной дороге мон-
тером пути, а в 1985 вышла 
замуж и переехала вместе 
с мужем в Першотравенск. 
После декретного отпуска 
трудилась в УЖКХ в озе-
ленении и асфальтобетон-
щиком. А в 1996 г. устрои-
лась на техкомплекс-1 ШУ 
Першотравенское, когда 
услышала, что требуются 
рабочие на породовыбор-
ку. Времена тогда были не-
простые – экономический 
кризис, многие предприя-
тия закрывались, были пе-
ребои с зарплатой. Но в 
угольной отрасли, по срав-
нению с другими, ситуация 
была куда лучше, ощуща-
лось больше стабильности. 

«Недогруз или 
перегруз угля - камень 
преткновения всех 
операторов-новичков»

«В учениках на породо-
выборке проходила месяц, а 
после уже трудилась на рав-
ных с остальными коллега-
ми. Работа была несложная, 
но требовала много внима-
ния и физического напряже-
ния. Полулежа на мостиках 
мы на движущейся ленте 
отделяли породу от угля. За 
те 9 лет, что я здесь провела, 
без отрыва от производства, 
приобрела еще две профес-
сии – грузчика и оператора 
управления пульта. 

Потом 5 лет трудилась 
грузчиком. Нужно было 
следить за погрузкой угля 
и латать дыры в вагонах до-
сками. В то время вагоны 
были изношены, все в дыр-
ках. Мы залезали вовнутрь 
и закрывали все прорехи, 

чтобы не просыпался уголь. 
Иногда за смену уходил це-
лый КРАЗ досок, но мы не 
жаловались. Работа есть ра-
бота, и ее нужно было вы-
полнять.

Когда же уволился наш 
оператор пульта управле-
ния, стали искать ему за-
мену. Я была одной из пре-
тенденток на это место. Как 
оказалось, такая профессия 
не каждому по плечу, не все 
справлялись с обязанностя-
ми оператора. Трудностей 
было немало, одна из них 
– это правильная погрузка 
вагонов, без перегрузов и 
недогрузов. Новичкам, осо-
бенно поначалу, очень не-
просто отмерять необходи-
мое количество угля, чтобы 
было тютелька в тютельку. 
А ведь еще, кроме загрузки 
вагонов, нужно качать по-
ступающий из шахты уголь 
в бункер, следить за всеми 
лентами конвейеров, что-
бы не допустить аварий-
ные ситуации, поддержи-
вать контакт с диспетчером, 
вовремя сообщать о сбоях 
в работе и непредвиденных 
ситуациях», - рассказывает 
Любовь Николаевна. 

Она достаточно быстро 
освоила все навыки опера-
тора управления пульта. 
Порой ошибалась, но бы-
стро все исправляла, дела-
ла выводы, чтобы не повто-
рять ошибок в дальнейшем.

«Наверное, мне повез-
ло больше, чем моим пред-
шественникам. В 2011 году, 
когда я приступила к рабо-
те оператора, у нас шла ак-
тивная модернизация про-
изводства. ДТЭК Энерго 
– ответственная и надеж-
ная компания, для которой 
важно создать безопасные и 
современные условия рабо-
ты для своих сотрудников. 
На нашем участке внедря-
лись цифровые техноло-
гии, заменялось устаревшее 
оборудование, проводилась 
автоматизация труда. Нам 
установили новые весы, две 
камеры, компьютеры. Зна-
чительно легче стало рабо-

О ЛЮДЯХ

«Íà òåõêîìïëåêñå 
ðàáîòàåì âñåé 
ñåìüåé»

тать, и производительность 
труда выросла в разы. 

Раньше погрузка ваго-
нов происходила вслепую. 
А сейчас у нас видеокаме-
ры: одна на весовой, другая 
на улице, и мы видим ва-
гоны и уголь, который сы-
плется. Уже по внешнему 
виду угля можно опреде-
лить: тяжелый он или лег-
кий, сколько подавать тонн, 
чтобы избежать перегрузов 
в дальнейшем и не замед-
лять производственный 
процесс. Ведь грузиться 
нужно строго по графику, 
вписываться во все норма-
тивы. Потому что за смену 
через нас, порой, проходит 
много угля – до 72 вагонов», 
- объясняет специфику сво-
ей работы наша героиня.  

«Нахожу время и 
для внучек, и для 
любимого увлечения»

Любовь Николаевна 
успешно освоила все про-
фессиональные навыки 
оператора и теперь делит-
ся своим опытом с другими. 
Ее первой ученицей стала 
младшая дочь, Оля. Стар-
шая же дочка, Юля вот уже 
несколько лет работает ма-
шинистом конвейера и счи-
тается молодым и перспек-
тивным специалистом.

«В июле прошлого года 
к нам на техкомплекс на 
должность оператора пуль-
та управления пришла моя 
младшая дочь. Вот я и взя-
лась за ее обучение. Мне ка-
жется, натаскивать посто-
роннего человека проще, 
можно быть более снисхо-
дительным. А вот со свои-
ми приходится быть строже 
вдвойне. Дочь к моим сове-
там прислушивалась и схва-
тывала все буквально на 
лету. Первое время я толь-
ко рассказывала и показыва-
ла, потом, во вторую смену, 
давала понемногу грузить 
вагоны. Обращала ее внима-
ние на те ошибки, которые 
часто допускают новички, 
подсказывала, как грамотно 

избежать перегрузов, сколь-
ко нужно засыпать тонн на 
первый люк, чтобы потом 
меньше досыпать уголь в 
вагон. Сейчас Оля доста-
точно профессионально вы-
полняет свои обязанности.

Старшая дочь, Юля, так 
же, как и младшая, в свое 
время работала токарем 
на ПРМЗ, а три года назад 
устроилась к нам машини-
стом конвейера. На данный 
момент она в декретном от-
пуске, к Новому 2022 году 
она преподнесла мне пре-
красный подарок - родила 
внучку Еву.

Так что свободного вре-
мени не так уж и много: по-
мимо работы и повседнев-
ных домашних хлопот, у 
меня есть еще важное дело 
– стараюсь быть хорошей 
бабушкой для уже четырех 
внучек: Вики (самой стар-
шей), Леры (11 лет), Жени 
(7,5 лет) и самой младшень-

кой Евы. 
И все же стараюсь не за-

брасывать и свое любимое 
увлечение – вязание спи-
цами. Для дочек и внучек 
вяжу костюмчики, свите-
рочки, кардиганы. Пом-
ню, как пыталась связать 
свои первые пинеточки, для 
меня это было сложнее все-
го. Это сейчас в интернете 
много мастер-классов по вя-
занию, схем и всевозмож-
ных узоров. А во времена 
моей юности все приходи-
лось делать методом проб и 
ошибок. Научила меня вя-
занию много лет назад де-
вочка маляр-штукатур, ко-
торая в нашем подъезде 
делала ремонт. Я настоль-
ко хотела освоить это ру-
коделие, что первое время 
даже не спала ночами, вя-
зала без остановки. Вязала 
много, сначала своим до-
черям – и когда они ходили 
в школу, и когда сами ста-

Вот уже 25 лет на техкомплексе ШУ Першотравенское трудится 
Любовь Бривка. Начинала она с породовыборки, потом была 
грузчиком, а последние 12 лет является одним из лучших 
операторов пульта управления участка технологического 
комплекса поверхности № 1 (УТПК-1). Не отстают от мамы 
и ее дочери, которые тоже работают на техкомплексе. Для 
младшей дочки, Оли, Любовь Николаевна стала грамотным 
и требовательным наставником, обучив ее премудростям 
профессии. А старшая, Юля, пополнила ряды молодых 
специалистов среди машинистов конвейера.

ли мамами. Потом дело до-
шло и до внучек. Вот и сей-
час вяжу костюмчик внучке, 
жаль, что времени не так уж 
и много остается на это», - 
устало улыбается наша ге-
роиня.

Кстати, Любовь Никола-
евна еще и прекрасный цве-
товод - разводит комнатные 
растения. Особенно ей нра-
вятся лилии и шлюмберге-
ры (рождественники). У нее 
их около 30, с разной рас-
цветкой, разными формами 
листьев. Есть еще и лимон-
ник, плющ, кактус. Каждые 
выходные Любовь Никола-
евна обязательно выделяет 
время для ухода за расте-
ниями. Главный ее помощ-
ник в этом - британец Боня, 
вполне воспитанный котик. 
Он очень хорошо усвоил, 
что цветы нужны для кра-
соты и их нельзя трогать. 

Леся ВЛАСЕНКО

Любовь Бривка с любимыми внучками.
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Общество

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко 
заявив, що Україні вдається дотримуватись 
своєї мети та постачати газ на довоєнному 
рівні, а запланована інтеграція української 
електричної мережі з європейською дасть 
Україні додаткові 15% запасів енергії, які 
Україна могла б залучити, якщо Росія атакує 
електростанцію чи розподільчу лінію. І він 
додав свій заклик до посилення санкцій проти 
російського експорту енергоносіїв.

БЕЗПЕКА

21 марта – Елену Николаевну ЧУРИНЦЕВУ, 
заместителя начальника участка подготовки производства и 

материальный склад ДТЭК шахты «Белозерская».

17 марта – Алексея Ивановича СУХОГО, заместителя ди-
ректора по сервисам службы по сервисам шахтоуправления 
Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь, кавалера знака 
«Шахтерская слава». 

17 марта – Ивана Петровича СТАШКО, начальника участка 
конвейерного транспорта № 3 шахтоуправления Терновское 
ДТЭК Павлоградуголь.

17 марта – Евгения Владимировича СТОВОЛОСА, масте-
ра горного участка вентиляции и техники безопасности № 1 
шахтоуправления Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь.

18 марта – Юрия Николаевича КОНОВАЛОВА, заведую-
щего горными работами шахтоуправления Терновское ДТЭК 
Павлоградуголь, кавалера знака «Шахтерская слава».

18 марта – Александра Анатольевича РУДЕНКО, механика 
участка шахтного транспорта № 2 шахтоуправления Днепров-
ское ДТЭК Павлоградуголь.

18 марта – Мирослава Васильевича ЛЯЩЕНКО, начальни-
ка участка стационарного оборудования № 2 шахтоуправления 
Днепровское ДТЭК Павлоградуголь.

19 марта – Александра Александрович НЕКРАСОВА, за-
местителя главного механика шахтоуправления Терновское 
ДТЭК Павлоградуголь. 

20 марта – Дениса Юрьевича ЕФИМОВА, руководителя 
службы по промышленной безопасности ДТЭК Павлогра-
дуголь.

20 марта – Геннадия Михайловича ГАРКУШУ, Почетного 
гражданина Павлограда, бывшего заместителя технического 
директора ПО Павлоградуголь, бывшего первого секретаря 
Павлоградского ГК КПУ. 

20 марта – Евгения Александровича МАШОШИНА, по-
мощника начальника участка монтажно-демонтажных работ 
шахтоуправления Днепровское ДТЭК Павлоградуголь.

20 марта – Владимира Александровича ЗАГАЛАЕВА, 
начальника смены производственной службы № 1 шахтоу-
правления Терновское ДТЭК Павлоградуголь. 

20 марта – Евгения Николаевича ЯКОВЛЕВА, ведущего 
горного инженера по горным работам, технологическая 
служба шахтоуправления Терновское ДТЭК Павлоградуголь.

20 марта – Ивана Ивановича ВЛАСОВА, мастера горного 
участка шахтного транспорта № 1 шахтоуправления Першо-
травенское ДТЭК Павлоградуголь.

21 марта – Максима Валерьевича ШИШОВА, руководителя 
департамента по техническому развитию ДТЭК Энерго.

21 марта – Михаила Евгеньевича РАШИТОВА, электросле-
саря подземного участка по добыче угля № 1 шахтоуправления 
им. Героев космоса ДТЭК Павлоградуголь, кавалера знака 
«Шахтерская слава». 

21 марта – Елену Анатольевну БОЙКОВУ, ассистента 
аппарата управления шахтоуправления Терновское ДТЭК 
Павлоградуголь.

22 марта – Елену Алексеевну ДУБРОВСКУЮ, техника-
технолога технологического отдела Першотравенского ре-
монтно-механического завода. 

22 марта – Юрия Николаевича ЖУКА, участкового маркшей-
дера маркшейдерской службы ДТЭК шахты «Белозерская».

С Днем рождения!

С юбилеем!Óêðà¿íà çàêëèêàº 
ñâ³ò äîïîìîãòè íàø³é 
åíåðãåòè÷í³é ñèñòåì³ òà 
óíèêíóòè ÿäåðíî³ êàòàñòðîôè

Міністр енергетики 
та керівники 
енергетичних 
компаній виступили 
на спеціальній 
сесії Всесвітнього 
економічного 
форуму.

Вони закликають Євро-
пу допомогти підтримувати 
енергопостачання та при-
пинити купувати російські 
енергоносії.

Ядерна загроза

Японія стурбована ри-
зиком аварії на ядерних 
об’єктах, як це було на Фу-
кусімі.

Глава Міжнародно-
го енергетичного агентст-
ва каже, що світ стикаєть-
ся з енергетичним шоком, 
якого не було від початку 
1970-х років.

Політичні та бізнес-лі-
дери, які відповідають за 
енергетичну систему Украї-
ни, закликали західні ком-
панії та уряди допомогти їм 
підтримувати постачання 
електроенергії, забезпечи-
ти безпеку ядерних об’єктів 
та посилити тиск на Росію 
з метою припинення війни.

«Росія руйнує наше 
життя, нашу землю, нашу 
інфраструктуру, але вони 
ніколи не зруйнують нашу 
внутрішню єдність і сво-
боду», - заявив заступник 
міністра з питань євро-
пейської інтеграції Міне-
нерго Ярослав Демченков 
на спеціальному круглому 
столі з енергетичної кризи в 
Україні, скликаному Всес-
вітнім економічним фору-
мом 11 березня.

Звертаючись до десят-
ків керівників енергетич-
них компаній і галузевих 
організацій по всьому світу, 
Демченков сказав, що, не-
зважаючи на більш ніж 
два тижні війни з моменту 
вторгнення Росії, Україна 
значною мірою змогла під-
тримувати працездатність 
своїх енергосистем.

Він закликав на допомо-
гу Західну Європу та решту 
світу. При цьому наголосив 
на ризиках, якщо об’єкти 
атомної енергетики Украї-
ни будуть атаковані чи ви-
ведені з ладу.

«Найбільша загроза, 
яка може вразити всю Єв-
ропу, - це ядерна», - сказав 
Демченков. – Росія пере-
тнула всі червоні лінії, діє 

як ядерний терорист. Ми 
всі боїмося ядерної війни, 
але зараз у нас вперше в 
історії велика війна у країні 
з понад десятком ядерних 
реакторів і тисячами тонн 
радіоактивного відпрацьо-
ваного палива».

Він додав: «Щодня Єв-
ропа балансує на межі ядер-
ної катастрофи через дії 
Росії. Якщо ми не зупини-
мо її зараз, це буде погір-
шуватися».

Розповідаючи про 
країну, яка особливо до-
бре розуміє ризики безпе-
ки атомних електростанцій, 
Тацуя Теразава, голова Ін-
ституту економіки енерге-
тики Японії, порівняв си-
туацію в Україні з тією, що 
виникла на атомній стан-
ції «Фукусімі», яка зазнала 
аварії рівно 11 років тому.

«Це [«Фукусіма»] було 
викликано цунамі, стихій-

ним лихом. Але дуже при-
кро, що цього разу ще одна 
ядерна катастрофа може 
бути викликана людськи-
ми вчинками. Тому це нас 
дуже хвилює», - мовив він 
на зустрічі.

Він сказав, що відклю-
чення електроенергії на 
атомній станції та відсут-
ність персоналу для вирі-
шення надзвичайної ситу-
ації становлять серйозну 
небезпеку.

«Військова атака може 
в будь-який момент виве-
сти з ладу електропостачан-
ня атомної електростанції в 
Україні, і ми надзвичайно 
стурбовані».

Міністр Демченков за-
кликав іноземні держави 
переконати Росію створи-
ти 30-кілометрові деміліта-
ризовані зони навколо всіх 
ядерних об’єктів.

«Дій швидко та рішу-
че. Кожен день затримки 
збільшує ризик аварії та по-
тенційної ядерної катастро-
фи», – сказав він.

МЕА попереджає 
про «великий 
енергетичний шок»

Підкреслюючи вплив 
війни на глобальне поста-
чання енергії, голова Між-
народного енергетично-
го агентства (МЕА) Фатіх 

Біроль сказав: «В усьо-
му світі, я вважаю, що ми 
маємо дві основні безпосе-
редні проблеми: як підтри-
мувати глобальну енерге-
тичну безпеку, але в той же 
час як мінімізувати, якщо 
не звести нанівець, російсь-
кі енергетичні надходжен-
ня».

«Справа в тому, шанов-
ні колеги, що Росія сьогодні 
є найбільшим експортером 
нафти у світі та найбіль-

шим експортером природ-
ного газу у світі, і я вва-
жаю, що з цими подіями 
ми цілком можемо вступи-
ти в період великого енер-
гетичного шоку, який може 
порівняти з тим, що ми ба-
чили в 1970-х роках».

МЕА оприлюднило 
план із 10 пунктів щодо 
зменшення залежності Єв-
ропи від російського при-
родного газу.

Генеральний директор 
ДТЕК Максим Тімченко за-
явив, що Україні вдається 
дотримуватись своєї мети 
та постачати газ на довоєн-
ному рівні, а запланова-
на інтеграція української 
електричної мережі з євро-
пейською дасть Україні до-
даткові 15% запасів енергії, 
які Україна могла б залучи-
ти, якщо Росія атакує елек-
тростанцію чи розподіль-
чу лінію.

І він додав свій заклик 
до посилення санкцій про-
ти російського експорту 
енергоносіїв.

Міністр Демченков 
і керівники українських 
енергетичних компаній 
ДТЕК і Нафтогаз опри-
люднили власний пере-
лік запитів про допомогу 
від решти світу, почина-
ючи від негайного ембар-
го на російську нафту, газ 
і СПГ, закінчуючи поста-
чанням в Україну запча-
стин для енергетичної ін-
фраструктури. Демченков 
зазначив, що Європа та ре-
шта світу зацікавлені в до-
помозі Україні.

«Війна, яку він розпо-
чав в Україні, для Путіна – 
це зіткнення цивілізацій. 
Україна – це не мета, Захід 
– це мета і мішень. Україна 
– це поле битви, і тут вирі-
шується майбутнє Європи. 
Майбутнє Європи постав-
лено на карту».
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Актуальна інформація

ПОРАДИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Австрія
Муніципальний транспорт Відня 
відтепер безкоштовний. 

Бельгія 
Безкоштовний проїзд на заліз-
ниці SNCB (Національна заліз-
нична компанія Бельгії). Можли-
во дістатися у будь-який пункт 
призначення у Бельгії та за її 
межами. 
Для безкоштовного проїзду на 
швидкісних потягах:
- TGV та Thalys звертайтеся 
до міжнародних кас SNCB для 
отримання спеціального білету. 
- Eurostar звертайтеся до персо-
налу терміналу Channel Terminal 
на вокзалі Brussels – Midi.

Словаччина
Залізнича компанія ZSSK та 
перевізник Slovak Lines без-
коштовно надають українцям 
послуги.

Ми зібрали корисну інформацію, яка 
стосується евакуації. Вона допоможе тим, 
хто вирішив рятувати себе та близьких, 
виїхавши з України за кордон. Ці поради 
підготували спеціалісти Фонду Ріната 
Ахметова «Будь у безпеці!»

ßêùî âèð³øèëè åâàêóþâàòèñÿ çà êîðäîí

Підготувала Олена ТИЩЕНКО

Що взяти з собою в автівку 
при евакуації?
● Ковдру або спальник на кожного, каремат;

● Аптечку;

● Воду (1-3 л на особу);

● Зарядки та живлення від розеток автомобіля;

● Домкрат, набір ключів, вогнегасник, «крокодили» для зарядки 
   акумулятора, рукавички, знак аварійної зупинки, 
   світловідбивний жилет;

● Пальне у металевій каністрі;

● Запасне колесо;

● Туристичну лопату;

● Запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини;

● Буксирувальний трос;

● Автомобільний компресор.

Процес отримання статусу біженця може тривати 
у середньому близько 6 місяців. На цей період 

необхідно здати свій паспорт відповідним інституціям.
Протягом перших шести місяців після подачі 
заявки немає права працювати. Якщо не надали 

статус біженця протягом 6 місяців, є право отримати 
довідку для роботи.

Ïåðåë³ê êðà¿í, ÿê³ çðîáèëè äëÿ óêðà¿íö³â 
áåçêîøòîâíèé ïðî¿çä íà çàë³çíèö³

Щоб скористатись цією можливістю - покажіть український паспорт.

Евакуація з дітьми
● Якщо ви вирішили евакуюватися з зони бойових дій із дити-
   ною, пам'ятайте, що у натовпі дитина може розгубитися, 
   а ви можете втратити її з поля зору. Попередьте її про це 
   і навчіть, як поводитись в екстреній ситуації. 
● Записка з вашою контактною інформацією дозволить поліції чи 
    іншим дорослим зв'язатися з вами і швидше повернути дитину.

Як діяти після перетину кордону 
України - алгоритм 
Є три варіанти для громадян України наразі:

Право на законне перебування до 90 днів в країнах ЄС. 
Інституції рекомендують не поспішати подавати заявку на 

біженство, якщо у вас є де зупинитись і є фінансові можливості.

Механізм тимчасового захисту - покликаний змен-
шити бюрократичні процедури до мінімуму та при-

швидшити процес (уточнюйте у залежності від країни) 
передбачає:
- Отримання посвідки на 1 рік на проживання на період 
   тимчасового захисту. 
- Доступ до роботи. Вимоги про 6 місяців у цьому випадку немає.
- Доступ до освіти. Діти до 18-ти років мають право навчатись 
    у закладах освіти на рівні з громадянами країни перебування.
- Забезпечення житлом (заселення у центр чи надання засобів 
  для проживання).
- Доступ до соціального забезпечення та медицини.
- Можливість отримати статус біженця у майбутньому. 

Статус біженця (лише у тій країні, кордон 
якої ви перетнули).

Де подати заявку на отримання статусу біженця?
- Під час в'їзду до країни. Повідомити офіцера 
   прикордонної служби.
- Якщо на пункті перетину кордону великі черги, 
   запитайте, де знайти найближче відділення
   Прикордонної служби.

1.

3.

2.

1.

2.

Статус біженця гарантує:
► Посвідку на проживання, що буде діяти як мінімум 3 роки.

► Спеціальний документ для подорожей між країнами ЄС.

► Право на працевлаштування та освіту.

► Право на визнання українських дипломів.

► Право на соціальне забезпечення та медичні послуги.

Угорщина 
Безкоштовний проїзд на MAV-
START по всій території країни.

Польща
Безкоштовні внутрішні пере-
везення здійснюються другим 
класом у потягах TLK та IC PKP 
Intercity. Перед поїздкою необ-
хідно отримати безкоштовний 
квиток у касі або у кондуктора. 

Грузія
Безкоштовний проїзд на всіх 
маршрутах країни.

Німеччина
Deutsche Bahn безкоштовно пе-
ревозить українських біженців з 
Польщі до Німеччини. 

Франція
Безкоштовний проїзд  на потя-
гах SNFC.

Нідерланди
Безкоштовний денний квиток, 
дійсний 24 години на будь-який 
потяг.

Фінляндія
Фінський залізник перевізник 
VR. 

Чехія
Безкоштовний проїзд на Leo 
Express та CD. Додатково, CD 
виконує гуманітарні рейси від 
польсько-українського та сло-
вацько-українського кордону 
до Чехії.

Важливо 
знати:

І пам’ятайте - Україна завжди чекає на вас! 
Відбудовуймо прекрасну країну разом - одразу після перемоги!

Я у ЄС. Як отримати 
тимчасовий захист?
Рада ЄС EU ухвалила рішення щодо надання ТИМЧАСОВОГО 
ЗАХИСТУ українцям та членам їх сімей. Захист дається на один 
рік. Рада ЄС може подовжити максимум на рік або скасувати 
це рішення. Це не стосується біженства!

Переваги, які надає тимчасовий захист:
● Право на працю (реєстрація ПП - приватний підприємець, 
   відкриття компанії)
● Право на соціальний захист (забезпечення житлом та 
    харчуванням) та соціальну допомогу (грошову тощо)
● Право на державне медичне страхування
● Освіта для осіб віком до 18 років, мовні курси

Як отримати допомогу?
1. Впродовж 90 днів із моменту в'їзду до території ЄС треба 
обрати країну, де хочете просити тимчасовий прихисток. 
Неважливо, через яку країну ви потрапили до ЄС. Якщо, напри-
клад, через Польщу, ви можете попросити такий прихисток у 
Німеччині чи будь-якій іншій країні ЄС. Отримати прихисток у 
ЄС можна лише ОДИН РАЗ.
2. Для отримання допомоги необхідно ТЕРМІНОВО після приї-
зду до міста або регіону, де плануєте жити, звернутися до поліції 
або Червоного хреста. Червоний хрест надає одразу допомогу 
у харчуванні, житлі та всьому іншому. 
Не шукайте та не орендуйте житло самостійно. Одразу звер-
тайтеся по допомогу. 
3. На кордоні, під час в`їзду до ЄС, прослідкуйте, щоб у вашому 
паспорті був штамп з ДАТОЮ в`їзду. Це ваш доказ, що ви виїхали 
з України під час війни, а не до.
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НАУКА ВИЖИВАННЯ

Як уникнути переохо-
лодження в умовах війни

Так сталося, що пого-
да цього березня виявила-
ся примхливою. І на зміну 
теплому лютому прийшли 
по-справжньому зимові бе-
резневі морози, пронизли-
вий вітер та опади. 

В умовах війни, коли 
цивільне населення змуше-
не проводити значну части-
ну доби у холодних підвалах 
і сховищах, а в деяких на-
селених пунктах - без опа-
лення, газу і електричної 
енергії, теплої води, підви-
щується ризик зазнати пе-
реохолодження. Що слід ро-
бити при гіпотермії, а яких 
дій краще уникати, як убез-
печити себе - відділ охоро-

ни здоров’я Павлоградсь-
кої міськради опублікував 
рекомендації Міністерст-
ва охорони здоров’я щодо 
цього.

Переохолодження вини-
кає тоді, коли температура 
тіла людини опускається 
нижче нормальної 36,6 °C 
до критичних для життя по-
казників. Найпоширенішою 
причиною є довготривалий 
вплив низьких температур 
навколишнього середови-
ща, а найбільш вразливою 
групою є зневоднені чи фі-
зично виснажені люди. Тож 
зараз дуже важливо не лише 
самим берегтися від пере-
охолоджень, а й допомага-
ти переживати похолодан-
ня тим, хто цього потребує.

«Ó òàê³ òðèâîæí³ ãîäèíè áóäüòå 
óâàæíèìè äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ»

Ознаки та симптоми 
переохолодження зазвичай 
з’являються повільно 
і можуть включати:
- озноб;
- зниження фізичної активності;
- нечітку мову або бурмотіння;
- повільне, поверхневе дихання;
- слабке наповнення пульсу;
- незграбність або відсутність координації;
- сонливість;
- сплутаність свідомості або втрату пам’яті;
- втрату свідомості;
- яскраво-червону/синю, холодну шкіру.

1) Якщо в місці, де ви пере-
буваєте, є протяги, пере-
йдіть у місце, де їх немає. 
Рекомендовано шукати 
укриття в сухих та теплих 
місцях. У разі, якщо це не-
можливо, постарайтеся 
утеплити кінцівки, шию та 
голову. 
2) Якщо ваші речі змокли, 
якомога швидше перевдяг-
ніться у сухі. Щоб відновити 
кровообіг, зробіть прості 
вправи ногами і руками. За 
можливості випийте теплий 
солодкий чай, з’їжте багату 
на білок їжу. 
3) Бажано сидіти не на са-
мій землі, а постаратись 
розмістити під собою до-
шки або каремати чи по-

Що робити, якщо у вас переохолодження:

кривала.
Варто споживати багато те-
плої рідини для запобігання 
зневодненню. Для уникнен-
ня переохолодження варто 
одягатися шарами: білизна 
(спідня білизна, шкарпетки, 
термобілизна); середній шар 
(светр, кофта тощо); верхній 
одяг (куртка, штани, шарф, 
шапка, рукавички). Утім, в 
умовах війни це не завжди 
можливо. Тож якщо у вас 
немає можливості утеплити-
ся одягом, використовуйте 
ковдри. Якщо і їх немає, по-
просіть допомоги у сусідів 
або тих, хто перебуває поруч 
із вами - у крайніх випадках 
ви можете грітися, тулячись 
один до одного.

Перебування тривалий час 
у бомбосховищах та різно-
манітних укриттях, як пра-
вило, є не дуже комфортним 
як для психологічного, так і 
для фізичного стану. Одним 
з наслідків тривалого пере-
бування у незручних позах 
може бути виникнення болю 
у спині.
Для зменшення дискомфорту 
можна скористатися кількома 
простими порадами:
- по можливості, вдавайтеся 
до будь-якої фізичної актив-
ності (робіть знайому гімна-
стику, рухи, які є можливими 
в умовах перебування тощо), 
уникайте рухів, які провоку-
ють біль;
- спробуйте зігріти ділянки 
спини, що болять, це може 
знизити інтенсивність болю;
- якщо це можливо, попросіть 
б л и з ь к и х  п о м а с а ж у в а т и 

Як допомогти собі при болях у спині

ділянку спини, яка болить.
Загалом до 90% випадків болю 
у спині будуть відповідати 2 
типам. Спробуйте визначити,  
який саме у вас, і дотримуйтесь 
наступних рекомендацій:
1-й тип болю у спині:  біль 
з’являється або посилюється 
у положенні сидячи чи при 
нахилі тулуба вперед. Ходити 
зазвичай легше, ніж сидіти. 
Полегшення наступає, коли ви 
нахиляєтесь назад.
Рекомендуємо у такому ви-
падку використовувати роли 
(валики) під поперек у поло-
женні лежачи і сидячи; ходити, 
наскільки у вас є можливість це 
робити. І, звичайно, уникайте 
положення сидячи і нахилів 
вперед.
2-й тип болю у спині:  біль 
проходить або зменшується 
при нахилі вперед та у поло-
женні сидячи. Посилюється 

при прогині в по-
переку назад, при 
тривалому стоянні 
або ходьбі.
У такому випадку вар-
то намагатись уникати 
тривалого перебування 
в  положенні  стоячи. 
Якщо це неможливо, 
переступайте часті-
ше з ноги на ногу, не 
напружуйте коліна 
(трохи згинайте ноги в колінах), 
спробуйте поставити ногу на 
будь-яку імпровізовану під-
ставку; уникати положень, в 
яких руки підняті над головою. 
З ліків можна застосовувати не-
стероїдні протизапальні засоби 
(НПЗЗ), наприклад, диклофе-

при прогині в по-
переку назад, при 
тривалому стоянні 
або ходьбі.
У такому випадку вар-
то намагатись уникати 
тривалого перебування 
в  положенні  стоячи. 
Якщо це неможливо, 
переступайте часті-
ше з ноги на ногу, не 
напружуйте коліна 

нак чи ібупрофен. Вони можуть 
вживатися як у таблетованій 
формі, так і місцево, у формі 
гелю. Важливим аспектом є 
прийом цих ліків після їжі, за-
для попередження проблем зі 
шлунком. Не зловживайте ними 
і читайте інструкцію.

Догляд за немовлям 
у часи війни
Одні із найбільш вразливих категорій під час війни, яким осо-
бливо потрібно дбати про своє здоров’я – мами немовлят та 
самі новонароджені.
Для немовляти єдиним джерелом інформації є мама та люди, 
які поруч. Тому, у першу чергу, мамі слід дбати про свій фі-
зичний та емоційний стан. Мамі необхідно дихати, рухатися, 
співати та плакати за потреби. 
Намагатися зберегти грудне вигодовування: теплий одяг, по-
більше рідини, частіше прикладати дитину до грудей. У випад-
ку втрати молока, необхідно продовжувати прикладати дитину 
до грудей після того, як погодували альтернативною їжею. 
Другим важливим фактором збереження психіки малюка є 
дотримання режиму сну та прийому їжі. Обов’язково будьте 
у тілесному та зоровому контакті з немовлям, частіше усмі-
хайтеся, пригортайте дитину. Відтворіть всі можливі забавки 
та ігри, якими ви займалися вдома.
Якщо є можливість, хоча б раз на день виходьте з дитиною 
на свіже повітря.
Неймовірно заспокійливу силу для немовляти має голос мами 
або дорослого, який є гарантом безпеки малюка. Співайте 
колискові.
Головні задачі мами зараз – безпека, спокій та харчування 
для дитини та неї самої. Якщо жінка не дбатиме про себе, то 
згодом у неї не буде достатньо сил піклуватися про дитину.

Чого не варто робити при переохолодженні:
● Не намагайтеся зігрітися занадто швидко. Не зігрівайте 
 руки й ноги, розтираючи їх. 
● Не вживайте алкоголь і тютюн. Перший сприяє посиленій 
 тепловіддачі, а куріння тютюну - звуженню судин, що 
 призводить до посилення переохолодження.

Прод., початок на стор. 1
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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

Якщо поруч з вами мешкає 
жінка, яка наразі залишається 
сама з дитиною, запропонуй-
те їй допомогу з доставлення 
продуктів, питної води, пам-
персів та інших необхідних 
речей. Підтримуйте ї ї  мо-
рально, догляньте малюка, 
поки жінка подбає про себе 

Чим допомогти мамі з маленькою дитиною
або поспить годинку. 
У бомбосховищах можете до-
помогти їй облаштуватися у 
більш теплому та тихому місці, 
подбати про пиття,  бажано 
– тепле. Зважайте, що жінка 
може соромитися або просто 
фізично не матиме можливості 
зробити це з дитиною на руках.

Якщо поруч є кілька мам з ма-
люками, їх можна розмістити 
поруч, щоб вони мали змогу 
об’єднуватися та підтриму-
вати одна одну. 
І, звісно ж, за можливості 
жінки з немовлятами мають 
виїхати у більш безпечне 
місце.

Надати підтримку іншій лю-
дині може лише людина, яка 
перебуває у кращому емоцій-
ному стані. Тож намагайтеся 
зберігати спокій і поводитися 
з близькими так, як у звичайні 
часи. Ви маєте стати для них 
опорою. 
● Не діліться своїми сумні-
вами щодо поточної ситуації, 
безпеки тощо, навіть якщо 
вони у вас є. 
● Будьте поруч,  якщо це 
можливо. Або, якщо можли-
вості фізично дістатися до 
близьких немає, залишайтесь 
на зв'язку. Переконуйте, що з 
вами все добре - щоб принай-
мні за вас не хвилювались. 
● Інформаційна гігієна - най-

Як подолати моральне виснаження та підтримати близьких

важливіша навичка сьогодні, 
адже в хаосі людина не може 
діяти раціонально і може за-
вдати шкоди собі та оточуючим. 
Якщо ваші рідні постійно чита-
ють новини, попросіть їх обме-
житись офіційними джерелами 
та за можливості відволікайте 
від новин на поточні справи. 
● Залучайте близьких до кори-
сної діяльності, до повсякденної 
рутини, до звичних занять. 
Приділіть час здоров'ю. Зро-
біть разом зарядку. Займіться 
побутом. 
● Уникайте конфліктних тем. 
Спілкуйтесь тільки на ті теми, 
на які ваша точка зору співпа-
дає. Навіть якщо хтось з рідних 
має іншу точку зору на поточну 

ситуацію, краще промовчати 
або перевести мову, аніж 
сваритись. 
● Якщо трапилось непоправ-
не, перш за все, подбайте 
про безпеку тих, хто живий. 
Не підтримуйте розмови про 
те, що можна було б зробити 
в минулому, щоб змінити те-
перішнє. Розмовляйте тільки 
про конкретні речі, які можна 
зробити тут і зараз, щоб по-
кращити ситуацію.
● Також розмовляйте з рід-
ними про щось приємне, 
що не стосується поточної 
ситуації. Про родинні спога-
ди. Мрійте разом про те, що 
будете робити, коли війна 
скінчиться.

Правила, яких важливо дотримуватись

● За будь-якої нагоди спимо, 
 навіть якщо для цього 
 треба випити заспокійливе.
● П’ємо воду. Зневоднений 
 організм не може боротися 
 зі стресом. Вода потрібні-
 ша за їжу.
● За можливості, починаємо 
 вживати препарати із вмі-
 стом магнію та вітаміну В6. 

 Це зміцнить «оборону» нашої 
 нервової системи.
● Робимо інформаційні паузи.
● Відключаємо жалість щодо 
 всього матеріального. По-
 стійний сум за минулим жит-
 тям, за втраченими ма-
 теріальними цінностями 
 ще більше підживлює тривогу 
 і «вирубує» наш мозок, чим і 

 користується ворог, зни-
 щуючи інфраструктуру.
● Рятуйтеся гумором. Це 
 надійний щит для мозку, 
 щоб трохи знизити рівень 
 кортизолу.
● Обіймайтеся, говоріть 
 близьким «я тебе лю-
 блю». Такі слова допома-
 гають зберігати сили.

Про психологічну допомогу дітям та підліткам, а також контакти психологів 
детальніше викладено у попередніх публікаціях «ВШ».

До речі

Амбулаторії у Павлограді працюють 
за новим графіком
Через комендантську годину амбулаторії міста працюють за 
новим графіком (станом на 7 березня). У будні з 8:00 до 16:00. 
По суботах в амбулаторіях працюють чергові лікарі до 14:00. 
У неділю - черговий лікар приймає пацієнтів до 14:00 у Центрі 
первинної медико-санітарної допомоги (вул. Соборна, 115). 
Усі амбулаторії міста працюють у штатному режимі. Продов-
жується прийом ковідних пацієнтів.

Лікарі, які консультують онлайн
Обласний центр громадського здоров’я Дніпропетровської 
обласної ради повідомляє, що нині у регіоні є перелік лікарів, 
які консультують телефоном чи онлайн. Таблиця з переліком 
лікарів за посиланням: https://bit.ly/342LYZC
Таблиця оновлюється цілодобово і відкрита для всіх. 
Знайти потрібного лікаря та отримати консультацію також 
можна і через бот у Telegram: https://t.me/Doc2rbot
Таблиця з лікарями створена командою @INgeniusUA, до-
повнена спеціалістами Український центр охорони здоров'я 
- UHC, у співпраці з консультантами НСЗУ (Національна служба 
здоров'я України).
Також українці можуть отримати безкоштовну медичну консуль-
тацію через контакт-центр МОЗ 0-800-60-20-19.
На сьогодні до контакт-центру залучені медичні працівники 
таких спеціальностей як: психологи, терапевти, кардіологи, 
пульмонологи, гінекологи, хірурги та педіатри.

Важливо

Медичний чатбот «Турбота» із пошуку лікарів для пацієнтів 
працює за посиланням https://t.me/Doc2rbot. 
Більше контактів консультантів із ГВ у різних містах України 
можна переглянути за посиланням http://breastfeeding.org.ua/
about/uateam/index.html.

Корисні телефони
Отримати безоплатну консультацію з грудного вигодовування (ГВ) можна тут:

Гаряча лінія громадської організації «НРПГВ Молочні ріки 
України», тел./viber:

+38 095 613 20 96, +38 097 412 11 17; 

тел.: +38 093 137 25 88.

Ліна Барська, міжнародна сертифікована консультантка 
з грудного вигодовування, педіатр, м. Харків, viber: 

+38 067 696 71 09.

Тамара Зейналли, доула, консультант з грудного 
вигодовування, viber:

 +38 093 038 28 83.
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До речі
Володимир Богоніс наголосив, що поліція суворо відстежує 
водіїв напідпитку: «Звертаюся до громадян, які розслабилися 
і вважають, що можуть хильнути чарку. Поліція буде 
виписувати протоколи. Автомобілі – ставити на штраф 
майданчик. Вживати алкоголь та в нетверезому стані їздити 
за кермом для вас може бути дуже дорого».

Будьмо пильними!

освіта

міські справи

Мешканц³ рег³ону допомагають 
пол³ц³¿ виявляти диверсант³в

Понад 200 шк³л Дн³пропетровщини 
розпочали дистанц³йне навчання

У Першотравенську говорили про 
життя м³ста п³д час воºнного стану

Мешканці Придніпров’я допомагають 
виявляти диверсантів, розповів 
заступник начальника ГУ Нацполіції у 
Дніпропетровській області Володимир 
Богоніс. За його словами, таких 
підозрюваних в області затримують щодня.

Навчальні заклади регіону повертаються до 
навчального процесу. Станом на 12 березня 
роботу онлайн вже розпочали понад 200 
шкіл області. 

10 березня відбулась загальноміська 
нарада міського голови Першотравенська 
з керівниками підприємств, організацій та 
установ міста. Про це йдеться на офіційному 
сайті міськради.

«Батьки дуже дисци-
пліновано дослухаються 
до усіх наших порад та ре-
комендацій. В області за-
вершуються вимушені дво-
тижневі канікули. Заклади 
освіти можуть розпоча-
ти дистанційне навчання», 
– сказав директор депар-
таменту освіти та науки 
ДніпрОДА Олексій Полто-
рацький.

Він додав, що у регіоні 
834 школи, у яких навча-
ються понад 340 тис. учнів. 
Майже чверть із закладів се-
редньої освіти вже повер-
нулися до онлайн-уроків. 
Решта з 14 березня або про-
довжать вимушені каніку-
ли, або розпочнуть робо-

Оксана Вінницька ви-
словила вдячність всім ко-
лективам за сумлінну пра-
цю та витримку в умовах 
воєнного стану. 

Начальник відділення 
поліції № 3 Синельниківсь-
кого РУП ГУНП у Дніпро-
петровській області Мак-
сим Гога зазначив, що 
поліцейські Першотра-
венська несуть службу у 
посиленому режимі і за-
кликав присутніх в умо-
вах воєнного стану утри-
муватись від некоректних 
публічних висловлювань, 
у тому числі й у соціаль-
них мережах. 

або військові частини. Ні-
бито хочуть відвезти туди 
допомогу. До нас такі звер-
нення надходять. Ми їх пе-
ревіряємо», – розповів Во-
лодимир Богоніс.

Він попросив власни-
ків дронів не підіймати їх 
у небо без спеціального до-
зволу. Тим, хто хоче засто-
сувати обладнання та свої 

ту дистанційно. Рішення 
кожна громада приймати-
ме окремо.

А ще запрацюють он-
лайн усі 53 профтехи, 61 
коледж, 21 вищий навчаль-
ний заклад. Дитсадки поки 
що закриті.

«Учні-переселенці та-
кож зможуть розпочати на-
вчання на Дніпропетров-
щині. Для цього батькам 
потрібно звернутися до 
будь-якої обраної школи із 
заявою», – запевнив Олек-
сій Полторацький. 

Для випускників шкіл 
цього року скасували ЗНО, 
а для учнів 9 та 4 класів – 
державну підсумкову ате-
стацію. 

Заступник міського 
голови - начальник місь-
кфінуправління Тетяна Ма-
каренкова поінформувала 
щодо нарахування заробіт-
ної плати, оформлення від-
пусток тощо в умовах воєн-
ного стану. Нормативними 
документами визначено 
дії роботодавця на період 
воєнного стану. Керівни-
кам бюджетних установ і 
комунальних підприємств 
надається право визначати 
працівників, які працюва-
тимуть дистанційно, вико-
нуючи свої обов`язки у по-
вному обсязі, або будуть 
переведені в режим про-

від двох третин тарифної 
ставки встановленого пра-
цівникові тарифного розря-
ду (посадового окладу). 

Начальник управління 
праці та соціального захи-
сту населення Сергій Яко-
віненко доповів, що у лю-
тому першотравенцям були 
виплачені всі державні до-
помоги.

Директор Першотра-
венського МЖКП Іри-
на Кривенко повідомила, 
що підприємству віднов-
лено можливість прово-
дити оплату комунальних 
послуг на рахунки АТ КБ 
«Приватбанк», користу-
ючись послугою «Приват 
24» - «Єдина квитанція». 
Так само зберігається мож-
ливість проведення оплат 
через каси підприємства та 
за реквізитами на рахунок 
ОТП банку.

вміння з користю, слід звер-
нутися до територіальної 
оборони.

«Звертаюся до тих, хто 
хоче з дронів подивитися 
на результати авіаударів. 
Без дозволу Ради оборони 
злітати заборонено. Дрони 
порушників будуть посад-
жені або збиті», – сказав 

стою. До 31 березня на те-
риторії України оголоше-
но карантин, що дає право 
взяти відпустку без збе-
реження заробітної пла-
ти більш ніж на 15 кален-
дарних днів. Працівникам, 
які не вийшли на роботу 
за нез`ясованих обставин 
(виїзд з території), дні від-
сутності не оплачуються, 
але їх не звільняють до 
з`ясування обставин. По-
становою КМУ керівникам 
державних органів, підпри-
ємств, установ та організа-
цій, що фінансуються або 
дотуються з бюджету, до 
припинення чи скасуван-
ня воєнного стану в Україні 
в межах фонду заробітної 
плати, передбаченого у 
кошторисі, надано право 
самостійно визначати роз-
мір оплати часу простою 
працівників, але не нижче 

«Кожного дня затри-
муємо підозрюваних у ди-
версіях. Когось підтверд-
жуємо, когось відпускаємо. 
Більшість виявляємо завдя-
ки пильності наших гро-
мадян. Вони бачать чу-
жих людей. Або нетипову 
поведінку автомобілістів. 
Які, наприклад, питають, 
де розташовані блокпости 

Володимир Богоніс.
За його словами, поліція 

Дніпропетровщини несе 
службу у черговому режи-
мі. Кількість злочинів не 
зростає. За добу затриму-
ють 1-2 мародерів. Меш-
канці регіону сумлінно 
дотримуються комендант-
ської години.

події

Всі важливі державні об’єкти 
інфраструктури під охороною
У Дніпропетровській області всі важливі державні об’єкти 
інфраструктури взяті під охорону. Їх пильнують підрозділи 
територіальної оборони, ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції. Про 
це розповів представник регіонального управління сил ТРО 
«Схід» Андрій Шульга.
«Зберігайте спокій. Не ігноруйте сигнал тривоги – пере-
ходьте в укриття», – закликав мешканців Дніпропетровської 
області Андрій Шульга.
Він попросив не знімати на фото та відео наслідки авіау-
дарів.
«Не потрібно розміщувати це в соцмережах, телеграм-
каналах, групах або скидати рідним. Це може допомогти 
противнику скоригувати авіаатаку», – наголосив він.
Андрій Шульга додав, що в області виявляють мародерів 
та диверсантів. Про підозрілих людей слід повідомляти до 
Нацполіції.

Відкрили ще один пункт збору 
На минулому тижні у Павлограді відкрили ще один пункт збо-
ру гуманітарної допомоги для військових та територіальної 
оборони: Центр надання соціально-психологічної допомоги, 
вул. Горького,155 (відомий у місті як Центр допомоги уча-
сникам АТО/ООС, родинам загиблих, ВПО), телефон для 
довідок: 095 808 81 50.
Також продовжують працювати інші пункти збору допомоги:
	Будинок ветеранів (ім. Кірова);
	БК Машинобудівників;
	Центр творчості (ПХЗ);
	Школа 15 (ПШБ).

Інтерактивна карта підкаже корисну 
інформацію
Перезапущено сайт Opir.org з картою місць, де можна за-
правитися, купити ліки та продукти.
Під час війни ресурс також став актуальним, адже за допо-
могою інтерактивної мапи дозволяє знайти найнеобхідніше:
	Аптеки (включаючи аптеки, в яких є інсулінові препара-
ти).
	АЗС.
	Відділення Нововї Пошти.
	Джерела питної води.
	Зоомагазини.
	Продуктові магазини.
	Пункти гуманітарної допомоги (їжа, одяг).
	Пункти медичної допомоги.
	СТО та автосервіси.
	Укриття.

Тепло подають у штатному режимі
Про це сповістили у Павлоградській міській раді. Там за-
значили, що на гарячу лінію міського голови звертаються 
мешканці зі скаргами про відключення теплопостачання. 
«Повідомляємо, що всі підприємства, відповідальні за жит-
тєзабезпечення Павлограда, у тому числі й теплогенеруючі, 
працюють у штатному режимі. Але під час оголошення «По-
вітряної тривоги», що, на жаль, досить часто відбувається 
останніми днями, котельні міста призупиняються. Це ро-
биться за вимог безпеки. Після сигналу «Відбій повітряної 
тривоги» нормальний режим роботи котелень негайно 
відновлюється», - пояснили у міській раді.

Соціальні виплати отримають у 
повному обсязі
Пенсії, субсидії, різні види державної допомоги – соцви-
плати у Дніпропетровській області проводять у звичному 
режимі. Діють усі пільги, розповіли у ДніпрОДА.
«Усі соціальні виплати мешканці Дніпропетровщини отриму-
ють у стовідсотковому обсязі. І на банківські картки, і готів-
кою – через Укрпошту або відділення соціального захисту. 
Заявку на грошову компенсацію при народженні дитини 
можна зробити в електронному вигляді – через «єМалятко». 
Отримати її – на діючий рахунок у Приватбанку», – зазначила 
заступниця голови Дніпропетровської ОДА Ольга Горб.
За бажанням, замість грошей батьки отримують «пакунок 
малюка». Бебі-бокси видають і в пологовому будинку, і у 
службі соцзахисту за місцем проживання.

До речі
Виплату пенсій у банківських відділеннях подовжено до 
20 березня, у поштових відділеннях до 25 березня.
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Разное

Наша адреса: 51400 

м. Павлоград, вул. Соборна,127 

Тел: (0563) 26-76-64, (099) 204-41-31

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, 
не поділяючи думку автора. Відповідальність за достовірність матеріалів несе автор, 
за рекламу - рекламодавець.Газета набрана і зверстана в комп’ютерному відділі 

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. №2216511

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»

ОБЪЯВЛЕНИЯ             Реклама

Работа

 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;

ТУРБОТА

«До нас звертаються ті, 
хто приїхав із «гарячих то-
чок» країни. Допомагаємо 
із притулком, їжею, ліками 
та речами. Відправляємо 
гуманітарні вантажі до охо-
плених боями територій, 
коли нам дають «зеле-
ний коридор», – розповіла 
керівниця обласної органі-
зації Товариства Червоно-
го Хреста Людмила Лашко.

Пункти збору гу-
манітарної допомоги Това-
риства Червоного Хреста 
створили у Дніпрі, Кривому 
Розі, Кам’янському, Ніко-
полі, Павлограді. В обла-
сному центрі вони діють за 
адресами: вул. Робоча, 73, 
вул. Роторна, 23а.

×åðâîíèé õðåñò äîïîìàãàº á³æåíöÿì 
³ ìåøêàíöÿì «ãàðÿ÷èõ òî÷îê»

На Дніпропетровщині діють пункти збору 
гуманітарної допомоги Товариства Червоного 
Хреста. Там збирають речі, ліки, продукти, які потім 
відправляють до «гарячих точок». Допомагають із 
найнеобхіднішим біженцям із інших областей.

«До наших пунктів при-
ходить багато людей. При-
носять теплі речі, продук-
ти. Долучитися до доброї 
справи може будь-хто», – 
сказала Людмила Лашко.

Телефон Дніпропе-

тровської обласної органі-
зації Товариства Червоного 
Хреста України – 067 829 
00 79. Грошову допомогу 
приймають на банківську 
картку 5169 3305 2317 8421.

Служба розшуку Черво-

ного Хреста України прий-
має звернення від тих, хто 
розшукує своїх близьких, за 
телефонами: 066 250 99 57, 
096 304 43 75. Та на елек-
тронну пошту: rfl @redcross.
org.ua.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

«Мешканці області з ро-
зумінням поставилися до 
прохання не викладати у 
соцмережі фото і відео з на-
слідками ворожих обстрілів 
під час тривоги. Вдячні їм 
за це. Проте слід виявляти 
ще більшу обережність. На-
приклад, не обмінюватися 
такими даними у месенд-

Íå ïîøèðþéòå ³íôîðìàö³þ ïðî 
îáñòð³ëè ó ìåñåíäæåðàõ òà ÷àòàõ!
Мешканців області ще раз закликали 
не викладати у соцмережі фото і відео 
обстрілів з прив’язкою до місцевості. Не 
розповсюджувати знімкси у месенджерах 
та навіть невеличких внутрішніх чатах. 
Розголошенням такої інформації 
можна ненавмисне допомогти ворогові 
скоригувати удар наступного разу.

жерах і чатах», – зазначи-
ла речниця повітряного ко-
мандування «Схід» Ірина 
Баранова.

Військові попереджа-
ють: обмінюватися знім-
ками обстрілів не можна 
навіть у локальних чатах – 
будинку чи під’їзду, шкіль-
них та робочих групах.

«Ворожі інформатори 
можуть бути де завгодно. 
Тож від вашої обережно-
сті залежить безпека і жит-
тя близьких та рідних, всіх 
нас», - наголосила Ірина Ба-
ранова.

Важливо

Фахівці нагадують: під час 
роботи сирени потрібно 
залишатися в укриттях. У 
цей час будь-які зйомки об-
стрілів взагалі заборонені.
Після завершення сигналу 
повітряної тривоги можна 
зняти наслідки обстрілу, 
але тільки крупним планом, 
без прив’язки до місце-
вості. Слідкувати, аби не 
потрапили у кадр елемен-
ти адресних табличок, су-
пермаркетів, впізнаваних 
споруд. У жодному разі не 
можна повідомляти адресу 
ударів чи координати. Щоб 
не дати наводку ворогові.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

жерах і чатах», – зазначи-
ла речниця повітряного ко-

Укрзалізниця запустила новий вебресурс для пасажирів
За посиланням 
https://uz-vezemo.com 
відтепер можна знайти 
актуальну інформацію щодо:

- евакуаційних рейсів;
- міжнародних маршрутів;
- роботи вокзалів;
- черг на пунктах перетину
   кордонів з країнами 
   Європейського Союзу.

Укрзалізниця постійно працює над розширенням 
актуальної інформації на офіційних майданчиках компанії:
https://t.me//UkrzalInfo (Telegram),
https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link (instagram)
https://invite.viber.com/?g2=AQBgIvwsDq4L5U7SXvbbSQcgC4lJvY5zb3McD5sPC
CqIFzlgrzf8k%2FeJoaKwJp7e(Viber),
https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia (Facebook),
https://www.uz.gov.ua (офіційний сайт),
https://uz-vezemo.com/ (сайт для пасажирів),
https://zalizna-dopomoga.info (відправка гуманітарної допомоги залізницею).
Контакт-центр: 0 800 503 111, 044 465 33 44.

В Укрзалізниці нагадують прості правила евакуації:

1. Оберіть потрібний маршрут - перелік поїздів публікуємо близько 21:00 
на офіційному телеграм-каналі: https://t.me/UkrzalInfo
2. Дістаньтеся до вокзалу, там безпечно - звідти ми вас вивеземо. 
3. Із собою мати невелику сумку, 1,5 л води, документи та що найнеобхід-
ніше для дітей.
4. Ваших домашніх улюбленців ми теж довеземо.
Важливо: на вокзалі стежте за повідомленнями на табло, оголошеннями з 
гучномовців, уточнюйте інформацію у працівників або волонтерів. 
Під час очікування рейсу ви можете отримати їжу, воду та першу медичну 
допомогу. 
Посадка до поїзда: спочатку пасажири з квитками, діти, жінки, потім усі інші.
Також компанія вже розробляє план перевезення усіх людей додому після 
закінчення бойових дій.

Важливо

ЗАХИСТ

«Я тут, керівники міст та гро-
мад тут. Ми нікуди не біжи-
мо. Ми захищатимемо нашу 
країну скільки потрібно. Сьо-
годні дуже багато дезінфор-
мації. Давайте читати тільки 
офіційні канали», – сказав 
Резніченко.
Він подякував всім мерам міст 
Дніпропетровщини.
«Усі  працюють у єдиному 
механізмі. У нас справжня си-
нергія», – розповів Валентин 
Резніченко.
А мешканців Дніпропетров-
щини закликав дотримува-

Ðàäà îáîðîíè 
Äí³ïðîïåòðîâùèíè 
ïðàöþº 24/7
Рада оборони Дніпропетровської 
області працює щодня цілодобово. 
Про це розповів голова ДніпрОДА 
Валентин Резніченко. Він зазначив, що 
між очільниками регіону, міст, районів, 
громад - повна взаємодія.

тися самодисципліни і  не 
ігнорувати сигнали повітряної 
тривоги.
«Не просто так дається по-
вітряна тривога. Привчіть 
себе спускатися в укриття. 
Виконуйте правила. Це зараз 
дуже важливо. Від самодисци-
пліни залежить ваше життя», 
– наголосив очільник регіону.
За словами Валентина Рез-
ніченка, мешканці Дніпропе-
тровщини сумлінно дотриму-
ються комендантської години. 
Рівень злочинності в регіоні 
знизився у рази.
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Общество

АКТУАЛЬНО

Там нагадали - щоб отримува-
ти достовірну місцеву інформацію 
(у тому числі з питань внутрішніх 
переселенців), підписуйтесь на 
сторінку у Facebook «Павлоград 
офіційний» https://www.facebook.
com/pavlogradmrada

З будь-яких питань ви мо-
жете звертатися до координа-
тора по роботі з евакуйованим 
населенням:

т. 095 799 14 39 (Вікторія)
● Якщо ви не маєте родичів, 
знайомих і вам ніде зупинитись 
- звертайтесь до Центру допо-
моги евакуйованому населенню 
(лікарня № 1, відділення «Клініка 
дружня до молоді») за адресою: 

вул. Шевченка, 63, т. 068 615 67 89
«Клініка, дружня до молоді», тел. 
067 757 96 53 ГО клуб «Імпульс».
● Якщо ви потребуєте допомо-
ги у вигляді речей, предметів по-
буту - звертайтесь до Центру гу-
манітарної допомоги: Будинок 
ветеранів (колишній БК ім. Кіро-
ва), вул. Центральна, 49.
● Якщо ви маєте потребу у гаря-
чому обіді - на вас чекають у Те-
риторіальному центрі соціального 
обслуговування з 11 до 15 годи-
ни за адресою: вул. Робоча, 136, 
т. 066 795 91 65.
● Якщо маєте проблеми зі 
здоров’ям: дорослі та діти звер-
таються до КНП «ЦПМСД м. Пав-

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïåðåñåëåíö³â, 
ÿê³ ïðèáóëè äî Ïàâëîãðàäà 
У Павлоградській міській раді надали корисні 
контакти для співвітчизників, які прибули з інших міст 
України. За цими контактами людям допоможуть 
вирішити побутові, медичні та інші проблеми.

лограда» за адресою Соборна, 115.
Контактна особа - директор за-
кладу Дуднікова Олена Іванівна, 
т. 050 164 41 82.
● Проблемні питання вам допо-
можуть вирішити у відділі охоро-
ни здоров'я: т. 099 773 53 92.
● Вагітних жінок просять звер-
нутись до КНП «Павлоградський 
пологовий будинок» за адресою: 
вул. Шевченка, 102. Контактні 
особи: директор закладу Ку-
цевол Наталя Олександрівна, 
т. 050 583 48 15. Добродєєва Оле-
на Борисівна, т. 050 511 93 56.
● Щоб діти шкільного віку мо-
гли відновити навчання, потріб-

но звернутися до відділу освіти 
Павлоградської міської ради (вул. 
Соборна, 42а). Контактна осо-
ба: Томчук Наталія Петрівна, 
т. 095 512 37 38.
● Якщо вам потрібна послуга 
з прання, ви можете її отримати 
з 9:00 до 15:00 години у кому-
нальній установі «Моя Родина» 
- вул. Дніпровська, 585 (мікро-
район Ливмаш, у дворі амбу-
латорії № 5) та у школі № 9 - 
вул. Озерна, 87 (центральна ча-
стина міста).

Цілодобово працює гаря-
ча лінія міського голови: 0800 
404 401; 095 225 41 92.

Корисні контакти для 
людей, які прибули 
із зони бойових дій 
у Першотравенськ
На офіційному сайті Першотра-
венської міської ради опублікували 
важливу інформацію для пересе-
ленців, що вимушено переїхали до 
шахтарського міста.
● Якщо вам необхідна допомога 
з пошуком житла або гуманітарна 
допомога у вигляді речей, про-
дуктів харчування чи предметів 
побуту, звертайтесь за адресою: 
вул. Чайковського, 21 (колишній 
дитсадок «Берізка», контактна осо-
ба: Ганна Петрівна, т. 066 749 82 90)
або за адресою: Ювілейна, 31 
(будівля клубу юних техніків, кон-
тактна особа: Тетяна Іванівна, 
т. 050 175 71 50).
● Для отримання роз'яснень 
та консультацій щодо вирішення 
соціальних питань звертайтесь до 
Першотравенського управління 
праці та соціального захисту насе-
лення за адресою: вул. Кобзаря, 15а
(контактна особа: Сергій Олексі-
йович, т. 066 766 52 14).
● Медичну допомогу ви можете 
отримати у закладах охорони 
здоров’я за адресою: вул. Шах-
тарської Слави, 1 (т. реєстратури 
(05633) 52036, (05633) 51233, 
т. приймального покою 050 769 
52 62).
● Правоохоронні питання вам 
допоможуть вирішити у Першотра-
венському відділенні поліції. У разі 
якщо ви потребуєте захисту або 
побачили підозрілих осіб, невідомі 
предмети, залишені без нагляду, 
телефонуйте на спецлінію поліції 
«102» або за телефоном чергової 
частини: 095 522 65 25.

До речі

Павлоградцям нагадують: якщо у вас є можливість здати в оренду житло 
для людей, які прибувають з інших територій, просимо вас повідомити на 
гарячу лінію міського голови.

В тему

ВАЖЛИВО

1. «Достовірна інформація, 
яку сказали знаючі люди від тещі 
братового кума: сьогодні в Києві/
Харкові/Львові буде хімічна ата-
ка/наступ/місто заллють раке-
тами. Виїжджайте терміново».

Бо такої «інфи» було вже ба-
гато, вона з'являється щодня, 
створює паніку і нічого більше. 
Хто міг/хотів, той уже виїхав/
виїжджає. Ніхто не почне виї-
жджати через ваш панічний пост. 
Але напруження такі повідом-
лення посилюють. А отже, ви 
лише зіграєте на руку ворогу. 

2. «Ці переселенці/біженці 
втекли, і ще й просять допомо-
ги/житла/інформації/волонтерсь-
кої допомоги/моральної допомо-
ги. Зрадники, хай радіють, що не 
під обстрілами».

У кожного свій рівень пси-
хологічної стійкості, свої жит-

Ñ³ì òèï³â ïîâ³äîìëåíü 
ó ñîöìåðåæàõ, 
ùî ìîæóòü íàøêîäèòè
Центр протидії дезінформації надає рекомендації 
щодо того, якій інформації наразі не потрібно 
довіряти та поширювати.

тєві обставини, свої причини, 
щоб виїхати з країни. Опини-
тися без грошей, речей, близь-
ких, їжі, житла у чужому місті/
країні - дуже страшно, особли-
во з дитиною. Давайте не міря-
тися горем і не бити своїх. Горе 
у нас спільне.

3. «Десь там дуже погано, 
терміново потрібна допомога, 
прочитав про це пост, скопіював 
дослівно без вказання джерела, 
розбирайтеся самі»

Це видимість допомоги, яка 
лише шкодить і заплутує. Розу-
мно постити тільки ті прохання 
про допомогу, де ви особисто бе-
рете участь в організації. Чужа 
інформація може бути не акту-
альною або фейковою. 

4. «Ті, хто виїхав у безпечне 
місце, ви взагалі робите щось? 
Робіть!»

Ви не знаєте, хто, що і де ро-
бить, і ніхто не має вам про це 
звітувати. Але такими постами 
ви демотивуєте тих, хто допома-
гає. Багато з тих, хто виїхав, зби-
рають гуманітарну допомогу, ор-
ганізовують мітинги, працюють 
на інформаційному фронті тощо.

5. «Все дуже погано, ми про-
граємо, але нам про це не гово-
рять».

Такі пости запускає в наш ін-
фопростір ворог, щоб демотиву-
вати нас. Жодної користі такі по-
сти не несуть.

6. Копія новин з якогось ЗМІ 
або телеграм-каналу без вказан-
ня джерела. На запитання, звідки 
інформація, людина відповідає, 
що всі питання до цього ЗМІ.

Увага! Коли ви будь-що роз-
міщуєте в соціальних мережах 
, усі питання до вас, а джерело 
- це ви. Особливо якщо не вка-
зуєте, звідки взято інформацію. 

7. Будь-яка інформація з по-
дачею, що «це приховують», «це 

нікому не кажуть», «джерело у 
вищих колах по секрету повідо-
мило», «ми всі не здогадуємося, 
а насправді отак».

Це маніпуляція і теорії змо-
ви. У такій формі ворогу найпро-
стіше вкинути будь-який фейк 
розгубленим людям, які не во-
лодіють мінімальною інформа-

ційною грамотністю. Не ведіть-
ся на такі маніпуляції.

Отже, перш ніж що-небудь 
розмістити в соціальних мере-
жах або у приватних повідомлен-
нях, спробуйте зрозуміти, якого 
результату ви можете досягти 
цим. І пам’ятайте про критичне 
мислення! 

Як розпізнати бота
Сьогодні надходить багато повідомлень, що на сторінки людей у соцмере-
жах приходить багато запитів на «дружбу» від сотень і навіть тисячі ботів. У 
жодному разі не додавайте! Це провокація і спроба зламати вашу сторінку.
Можливі ознаки бота:
- відсутність аватару/розмита фотографія на аватарі/абстракція замість фото;
- відсутність декількох фотографій однієї й тої ж людини в різних ракурсах, 
а натомість - абстракція або групові фотографії з великою кількістю людей;
- відсутність власного контенту/публікацій, замість цього - регулярні репости;
- відсутність або мала кількість лайків під власними публікаціями;
- недостовірна або зовсім не заповнена інформація в профілі («про себе», 
«місце роботи» тощо).
Будьте пильними! Росія розгорнула повномасштабну інформаційну війну.

До відома


