
У бомбосховищі 
народилася 
Вікторія

Рівень 
злочинності 
знизився у 8 разів

стор. 3 стор. 4 стор. 18

Підприємства 
ДТЕК 
допомагають 
регіонам

Загальнонаціональна хвилина 
мовчання - щоранку о 9:00
16 березня Президент України Володимир Зеленський під-
писав Указ «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за 
загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
проти України».
«З метою вшанування світлої пам’яті, громадянської відваги 
і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу 
воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із за-
хисту державного суверенітету та територіальної цілісності 
України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної 
агресії Російської Федерації проти України, постановляю: 
започаткувати проведення щоденно о 9 годині 00 хвилин 
загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, 
загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
проти України», - йдеться у документі.

Воєнний стан в Україні продовжено
Президент України Володимир Зеленський підписав закон 
про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 
березня на 30 діб, повідомляє Верховна Рада України.
«Цим законом продовжено строк дії воєнного часу в Україні 
з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 
діб», - ідеться у повідомленні.

Водіям заборонили використовувати 
відео реєстратори
За інформацією управління зв’язків з громадськістю ЗСУ, 
українським водіям машин та мотоциклів тепер не можна 
користуватися відеореєстраторами. Заборона стосується 
фото та відеозйомки:
- доріг загального користування;
- об’єктів загального призначення;
- об’єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень;
- розташування, зосередження чи переміщення військових 
частин (підрозділів) сил оборони.
Заборона діє для усіх регіонів країни, особливо там, де від-
буваються бойові дії.
Це рішення військового командування доведене до представ-
ників військових адміністрацій, вони мають наголошувати на 
цьому перед громадськістю.

Уряд затвердив програму допомоги 
вимушеним переселенцям
Виплачуватимуть гроші вимушеним переселенцям, які за-
реєструвались у громадах. Із 30 березня можна буде реєстру-
ватися через «Дію»:
Держава виплатить кожному переселенцю 2 тис. грн.
3 тис. грн на кожну дитину, яку перевезли у більш безпечний 
регіон.
Підприємствам платитимуть 6 500 грн за кожного працевла-
штованого переселенця.
Сім’ї, які прихистили у себе переселенців, отримуватимуть 
450 грн компенсації на місяць за кожну людину.

Офіційно набути статусу 
безробітного стане можливо за 
допомогою «Дії»
Про це повідомляє Мінекономіки з посиланням на ухвалу 
Кабміну.
Всі безробітні отримуватимуть допомогу, що їм надається. 
Але людину можуть зняти з реєстрації в Центрі зайнятості, 
якщо вона відмовиться від виконання суспільно-корисних 
робіт. Усі безробітні, згідно з постановою, зобов’язані брати в 
них участь на вимогу військового командування або місцевих 
адміністрацій.

НОВИНИ

Продовження на стор. 16-17

Íà âîºíí³ ðåéêè

Економіка країни поступово оговтується після раптового вторгнення російських 
окупантів. Бізнес та інфраструктура, які призупинилися у перші дні війни, відновлюють 
свою роботу, зокрема й у Західному Донбасі. Багато підприємців трансформують свою 
справу, щоб допомогти військовим. Або ж роблять усе можливе, щоб забезпечити 
життєдіяльність тилу, як, наприклад, компанія ДТЕК. Все це посилює економічну 
спроможність України та наближає перемогу над агресором.

На минулому тижні 
представники централь-
ної влади та керівники на 
місцях звернулися до гро-
мадян, закликавши усіх по 
можливості відновлювати 
активність, щоб максималь-
но стабілізувати роботу еко-
номіки.

Рішення, що 
допоможуть 
адаптуватися бізнесу

«Разом з усім світом ми 
продовжуємо кувати нашу 
перемогу. Для цього еконо-
міка України стає на воєн-
ні рейки. Енергетична без-

пека та робота критичної 
інфраструктури, оборонно-
промисловий комплекс, аг-
ропромисловий комплекс, 
логістика, успішна робота 
цих секторів – це так само 
невід’ємні складові нашої 

перемоги», - зазначив у 
зверненні до нації прем’єр-
міністр Денис Шмигаль.

Підтримали свої слова і 
рішеннями, які мають допо-
могти бізнесу адаптуватися 
до роботи у воєнний час.

Цитата
недели:

23 -29 березня 2022 

№12 (1514) Кожен із тисяч працівників нашої компанії 
працює на максимумі та робить для 
перемоги те, що може.

Ільдар Салєєв, генеральний директор ДТЕК Енерго

Підприємства України повертаються до роботи і 
перепрофілюються, щоб наблизити перемогу
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ДТЕК закликає країни Заходу, НАТО та 
Організацію Об’єднаних Націй негайно 

закрити небо над усіма українськими 
АЕС. Ми повинні заборонити будь-яке 
використання авіації, дронів або крилатих 
ракет у 30-кілометровій зоні навколо всіх 
п’яти атомних електростанцій. Це виходить за 
рамки безпеки України. На кону – доля сотень 
мільйонів життів. 

Максим Тімченко

Наші жінки – це наші герої. Вони 
народжують у бомбосховищах, вони щодня 

без паніки ведуть дітей до укриття під час 
повітряної тривоги та вигадують різні розваги, 
щоб уберегти дитячу психіку від жахів війни. 
Сьогодні всі жінки України стали захисницями 
своєї землі. І кожна на своєму місці робить 
свій внесок у спільну перемогу. Хтось у ЗСУ, 
хтось як волонтер, хтось продовжує виконувати 
свою звичайну, але таку потрібну зараз роботу 
– у лікарнях, аптеках, магазинах, різних 
компаніях.

Дмитро Сахарук

Російська війна в Україні не лише впливає на життя мільйонів українців, а й має 
широкомасштабний вплив на всю Європу. Енергетика стала основною проблемою у 
війні, що призвело до стрімкого стрибка цін на нафту та газ у всьому світі. Заклики ввести 
абсолютне ембарго на російські вуглеводні як інструмент додаткового тиску на Путіна та 
економіку Росії набирають обертів на Заході.

15 березня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук виступив на організованому 
Глобальним договором ООН заході Target Gender Equality LIVE, який був присвячений 
правам жінок та гендерній рівності. Враховуючи ситуацію в Україні, виконавчому 
директору ДТЕК було надано право першого слова відразу після відкриття заходу.

Ìàêñèì Ò³ì÷åíêî: «Óêðà¿íà ìàº ÷è íå íàéá³ëüø³ 
çàïàñè âóã³ëëÿ òà ãàçó â ªâðîï³, òîìó íàì 
ïîòð³áíî êîíñîë³äóâàòè âñ³ çóñèëëÿ, ùîá íàðåøò³ 
çàáåçïå÷èòè åíåðãåòè÷íó áåçïåêó Óêðà¿íè»

Äìèòðî Ñàõàðóê: «Ãîëîâíå ïðàâî, ÿêå çàðàç 
õâèëþº óêðà¿íñüêèõ æ³íîê – öå ïðàâî íà æèòòÿ»

ПЕРСПЕКТИВА

АКТУАЛЬНО

Дмитро Сахарук на-
голосив, що питання ген-
дерної рівності, жіночого 
лідерства, права жінок на 
рівну оплату праці, права 
будувати кар’єру на рівні 
з чоловіками, є важливи-
ми темами мирного часу.

«Але, на жаль, сьогод-
ні Україна та всі її жін-
ки живуть в умовах по-
вномасштабної війни, яку 
розв’язала Росія. І тому 
для десятків мільйонів 
українських жінок у ці дні 
в пріоритеті зовсім інші 
права. Право мати живу, не 
вбиту російською ракетою, 
дитину. Право мати живо-
го, не вбитого російською 
кулею, чоловіка. Право 
мати живих, не похованих 
під завалами будинку, який 
зруйнувала російська бом-
ба, родичів. І, врешті-ре-
шт, фундаментальне право 

на життя для самих жінок. 
Головне, чого хочуть за-
раз українські жінки – це 
просто вижити і щоб ви-
жили їхні сім’ї», - зазна-
чив Дмитро Сахарук.

За його словами, управ-
ління Верховного коміса-
ра ООН з прав людини 
станом на 14 березня за-

Робін Данніган зазна-
чила, що США «працюва-
ли з Європою та Україною 
над з’єднанням ENTSO-E, 
що є просто неймовірним 
здобутком за такий корот-
кий проміжок часу». Пані 
Данніган також додала, що 
«ДТЕК, Нафтогаз та Міні-
стерство енергетики Украї-
ни забезпечили безпере-
бійну роботу з початком 
військових дій, 24 лютого».

Максим Тімченко звер-
нув увагу на роботу енерге-
тичної галузі України в ізо-
ляційному режимі 21 день 
поспіль. Він акцентував 
увагу на стійкості системи, 
незважаючи на захоплен-
ня Запорізької АЕС та руй-
нування росіянами ліній 
електропередач (близько 
1,3 млн українців не ма-
ють електроенергії через 
постійні обстріли). ДТЕК 
готовий збалансувати си-
стему з потужностями ТЕС 

реєструвало 1761 постра-
ждалого серед цивільного 
населення в Україні: 636 
убитих та 1125 поранених. 
Серед убитих - 127 чоло-
віків, 91 жінка, 10 хлопчи-
ків та 6 дівчаток, а також 
30 дітей та 372 дорослих, 
чия стать поки що невідо-
ма. У той же час Дмитро 

у випадку, якщо деякі бло-
ки АЕС (наприклад, ситу-
ація на Запорізькій АЕС) 
вийдуть з експлуатації.

У разі перебоїв у по-
стачанні вугілля ряд ТЕС 
ДТЕК перейде на газ. Ви-
добуток вугілля ДТЕК під-
тримує на дуже високому 
рівні (вищому, ніж навіть 
довоєнний). Це приклад 
того, як компанія забезпе-
чує стабільну роботу га-
лузі та захищає енергетич-
ний фронт. «Треба думати 

Сахарук зазначив, що за 
даними української влади 
лише в Маріуполі – місті, 
яке перебуває у повній 
блокаді російської армії, 
за час військової агресії та 
постійних бомбардувань 
загинуло понад дві тисячі 
мешканців.

«Наші жінки – це наші 
герої. Вони народжують у 
бомбосховищах, вони щод-
ня без паніки ведуть дітей 
до укриття під час повітря-
ної тривоги та вигадують 
різні розваги, щоб убе-
регти дитячу психіку від 
жахів війни. Сьогодні всі 
жінки України стали захи-
сницями своєї землі. І кож-
на на своєму місці робить 
свій внесок у спільну пере-
могу. Хтось у ЗСУ, хтось як 
волонтер, хтось продовжує 
виконувати свою звичай-
ну, але таку потрібну зараз 

не лише про технічну ста-
більність, а й про фінансо-
ву», – прокоментував Мак-
сим Тімченко, зазначивши, 
що на сьогоднішній день 
у ДТЕК рівень окупності 
становить лише близько 
30-35%.

«Коли російські війсь-
ка атакували АЕС, вони пе-
ретнули «червону лінію». 
Було диво, що російсь-
кі снаряди не потрапили 
в реактор або його опор-
ну систему Запорізької 

роботу – у лікарнях, апте-
ках, магазинах, різних ком-
паніях», – наголосив ви-
конавчий директор ДТЕК.

Окрім того, Дмитро Са-
харук закликав міжнарод-

АЕС, найбільшої атомної 
електростанції в Європі. 
Тепер ніхто не знає, якою 
може бути їхня наступна 
ціль. Однак на кону занад-
то багато, щоб покладати-
ся лише на удачу. Людст-
во пережило Чорнобиль і 
Фукусіму, але тепер Росія 
загрожує світу ще однією 
катастрофою, ще більшого 
масштабу.

«ДТЕК закликає краї-
ни Заходу, НАТО та Ор-
ганізацію Об’єднаних На-
цій негайно закрити небо 
над усіма українськими 
АЕС. Ми повинні забо-
ронити будь-яке викори-
стання авіації, дронів або 
крилатих ракет у 30-кі-
лометровій зоні навколо 
всіх п’яти атомних елек-
тростанцій. Це виходить 
за рамки безпеки України. 
На кону – доля сотень міль-
йонів життів», – додав 
Максим Тімченко.

ну спільноту запровадити 
безпілотні зони над усіма 
українськими АЕС а також 
прийняти рішення про по-
вне ембарго російської на-
фти та газу.

ректор Нафтогаз), д-р Пол 
Салліван (старший науко-
вий співробітник Глобаль-
ного енергетичного центру 
Атлантичної ради) і Дебра 
Каган (видатний науковий 
співробітник Трансатлан-
тичної мережі лідерів).

«У нас достатньо вугіл-
ля та газу, Україна має чи 
не найбільші запаси вугіл-
ля та газу в Європі. Нам не-
обхідно консолідувати всі 
наші зусилля для забезпе-
чення енергетичної безпе-
ки України», – сказав Мак-
сим Тімченко.

Генеральний дирек-
тор ДТЕК Максим 
Тімченко взяв участь 

в онлайн-дискусіях Atlantic 
Council «Наслідки війни 
росії на енергетичну безпе-
ку». Серед інших учасників 
обговорення були: посол 
Джон Гербст (старший ди-
ректор Євразійського цен-
тру Атлантичної ради), 
Робін Данніган (заступ-
ник помічника секретаря 
з Бюро з питань Європи та 
Євразії Держдепартамен-
ту США), Юрій Вітренко 
(головний виконавчий ди-
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Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко висловив співчуття 
рідним та близьким загиблих співробітників Групи ДТЕК, а 
також побажав якнайшвидшого одужання всім працівникам, які 
отримали поранення.

Â³ä ïî÷àòêó ðîñ³éñüêî¿  àãðåñ³ ¿  çàãèíóëî 
9 ñï³âðîá³òíèê³â ÄÒÅÊ,  ùå 10 -  ïîðàíåíî

ВТРАТИ

Максим Тімченко 19 бе-
резня.

Серед загиблих - шах-
тарі ДТЕК Павлоградву-
гілля.

Працівники дільни-
ці з ремонтно-відновлю-
вальних робіт ШУ ім. Ге-
роїв космосу Володимир 

Безуглий, електрослюсар 
підземний та Олександр 
Жепан, гірник з ремонту 
гірничих виробок.

Гірник підземний 
УПР-1 ШУ Тернівське 
Богдан Брюханов.

Вони героїчно загину-
ли, захищаючи Батьків-
щину. Висловлюємо щирі 
співчуття рідним, близь-
ким та колегам загиблих 
співробітників компанії.

Вічна пам'ять Героям!

ли. Компанія забезпечить 
родинам загиблих всю не-
обхідну допомогу, випла-
ти та компенсації. Окрім 
того, поранені співробіт-
ники отримають всю не-
обхідну допомогу під час 
лікування», - сказав гене-
ральний директор ДТЕК 

«З болем та сумом діз-
нався про загибель наших 
співробітників. Загалом за 
час війни ми втратили вже 
дев’ятьох наших колег. Ще 
десятьох - було поранено. 
Висловлюю найщиріші 
слова співчуття рідним та 
близьким колег, які загину-

КОМУНІКАЦІЯ

Ключові тези з брифін-
гу:

«Український народ та 
Збройні Сили України де-
монструють героїчний опір 
російсько-окупаційним 
військам. Ми також боремо-
ся на енергетичному фронті, 
щоб забезпечити стабільну 
роботу енергетичної систе-
ми України».

«Україна достроково 
зробила ключовий крок 
до енергетичної незалеж-
ності від агресора – 16 бе-
резня відбулася технічна 
синхронізація української 
енергосистеми з ENTSO-E.
Це означає, що Україна те-
пер має власну енергетич-
ну «подушку безпеки», щоб 
мінімізувати будь-які пору-
шення в українській енер-
госистемі. Зазвичай про-
цес синхронізації займає 
від семи до десяти років. 
Україна досягла цього лише 
за п’ять років».

«Великий внесок зроби-
ли теплові електростанції, 
зокрема ТЕС ДТЕК Енерго. 

ÄÒÅÊ ïðîâ³â ïðåñ-áðèô³íã äëÿ ì³æíàðîäíèõ ÇÌ²
У четвер, 17 березня, енергетична безпека України стала темою 
щотижневого онлайн-брифінгу генерального директора ДТЕК 
Максима Тімченка. У ньому взяли участь представники понад 40 
медіа-видань з ЄС та інших країн світу.

Незважаючи на війну, уча-
сники енергетичного сек-
тору надзвичайно наполе-
гливо працювали протягом 
останніх трьох тижнів, щоб 
виконати остаточні техніч-
ні зобов’язання щодо син-
хронізації ENTSO-E».

«Остаточним доказом 
того, що наша система є 
надійною, а отже, її мож-
на синхронізувати з ЄС, 
стала зупинка двох енер-
гоблоків Запорізької АЕС, 
в результаті її захоплен-
ня російськими військови-
ми, та екстрене введення в 
експлуатацію додаткових 
п’яти теплових енергобло-
ків ДТЕК, що довело, що 
енергосистема України має 
гнучкість і стійкість, аби за-
безпечити стабільну робо-
ту навіть у найскладніших 
умовах».

«Сьогодні в Україні не-
має гострого дефіциту ву-
гілля для ТЕС. Поточні 
запаси вугілля в Україні ста-
новлять 893 тис. тонн, з них 
743 тис. тонн знаходиться 

на складах ДТЕК. Ми тісно 
співпрацюємо з Європейсь-
кою комісією з цього питан-
ня і сподіваємося на їх під-
тримку».

«Однак наш фінансо-
вий ресурс далеко не без-
межний. Через зменшення 
споживання, а отже і плате-
жів, ринок потребує додат-

кового фінансування в роз-
мірі близько 200 мільйонів 
доларів на місяць. Цю про-
блему неможливо вирішити 
без допомоги наших міжна-
родних друзів і партнерів. 
Ми шукаємо підтримки, а 
не благодійності: одним із 
шляхів вирішення цієї про-
блеми може стати прискоре-

ний запуск експорту елек-
троенергії».

«Російські війська досі 
займають найбільшу в Єв-
ропі АЕС у Запоріжжі, а та-
кож Чорнобильську АЕС, 
що несе значний ризик еко-
логічної катастрофи. 15-16 
березня окупанти підірвали 
частину мін поблизу май-
данчика АЕС. У «Енер-
гоатомі» повідомили, що 
окупанти планують ще те-
рористичні акти, використо-
вуючи решту боєприпасів. 
На жаль, радіаційний фон на 
місці невідомий, оскільки 
даних моніторингу немає».

«Однак на кону над-
то багато, щоб покладати-

ся лише на удачу. Людство 
пережило Чорнобиль і Фу-
кусіму, але тепер Росії за-
грожує ще одна катастро-
фа ще більшого масштабу. 
ДТЕК закликає країни За-
ходу, НАТО та ООН негай-
но запровадити заборонені 
для польотів зони над усіма 
українськими АЕС. Ми по-
винні заборонити будь-яке 
використання авіації, без-
пілотників або крилатих ра-
кет у 30-кілометровій зоні 
навколо всіх п’яти атом-
них електростанцій. Це ви-
ходить за рамки безпеки 
України. На кону постав-
лена доля сотень мільйонів 
людей».

Попри канонади об-
стрілів і прильотів снарядів 
у місті, маленька Вікторія 
та її мама в задовільному 
стані та гарному настрої. 

Тато дівчинки працює 
в ДТЕК Енерго близько 12 
років, він і зараз продов-
жує виконувати службові 
доручення, які забезпечу-

ЖИТТЯ ТРИВАЄ

Ó áîìáîñõîâèù³ 
íàðîäèëàñÿ Â³êòîð³ÿ
У бомбосховищі одного з підприємств 
ДТЕК Енерго народилася дівчинка. 
Їй дали ім’я - Вікторія!

ють життєдіяльність під-
приємства. 

Ім‘я дівчинки бать-
ки обрали не просто так, 
адже Вікторія - означає пе-
ремога. І вона неодмінно 
за нами!

Працюємо з вірою в 
Україну.
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Люди и уголь

В умовах війни Група 
ДТЕК робить свій внесок в 
енергетичну безпеку Украї-
ни та продовжує тримати 
енергетичний тил країни 

В УМОВАХ ВІЙНИ

Ãóìàí³òàðíà ï³äòðèìêà 
â³ä êîìïàí³¿ ÄÒÅÊ
Сьогодні, коли Україна живе і працює в умовах повномасштабної війни, нашою ключовою 
цінністю, як і протягом усіх 17 років, є люди. В 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. 

Передали вугілля для евакуаційних 
поїздів
ДТЕК Енерго передав ще 69 тонн вугілля «Укрзалізниці». Це па-
ливо необхідне для поїздів, що евакують українців з м. Дніпро.
Раніше компанія поставила ще 138 тонн вугілля залізниці для 
організації виїзду мешканців у безпечні регіони. Також ДТЕК 
Енерго передав 20 тонн вугілля для лікарні у смт Межова, що 
на Дніпропетровщині.

Передали теробороні Полтавщини 
позашляховики
Зокрема: два автомобілі Toyota Land Cruiser та Kia Sportage.
Загалом за час війни Полтавщина отримала вже 6 повнопри-
відних авто за сприяння Групи ДТЕК.
Підприємства ДТЕК продовжують тісну співпрацю із обласними 
військовими адміністраціями в регіонах присутності та сприя-
ють підвищенню обороноздатності країни.
Працівники Групи активно долучаються до волонтерства та 
допомагають переселенцям, збройним силам України і тери-
торіальній обороні.

Продуктові набори для Миколаївської, 
Дніпропетровської та Запорізької 
областей
Для недопущення гуманітарної катастрофи в Миколаївській, 
Дніпропетровській, а також Запорізькій областях Фонд Ріната 
Ахметова спільно з ДТЕК ВДЕ придбали та забезпечили 21 
березня доставку найбільш необхідних продуктів харчування 
для жителів.
До складу придбаних харчових товарів увійшли: борошно пше-
ничне, дріжджі, макаронні вироби, крупа гречана, рис, крупа 
пшоняна, м’ясо тушковане, цукор, чай, соняшникова олія.
Все це представники місцевих громад вже найближчими днями 
зможуть передати жителям, які мають таку потребу.
Постачальником виступила компанія Fozzy Group, яка сприяла 
швидкому відвантаженню продуктів, а «Укрпошта» - доставці 
на сортувальний пункт.
Всі товари мають зручне фасування для розподілу. Загальна 
вартість продуктових наборів складає 1,2 млн грн.
ДТЕК ВДЕ продовжує відслідковувати ситуацію на територіях 
ведення бізнесу та продовжить оперативно реагувати на потре-
би місцевих жителів, надаючи відповідну гуманітарну допомогу.

Водії долучилися 
до евакуації 
мешканців 
Маріуполя та 
Бердянська
Водії ДТЕК провели майже 
два тижні в рейсі - нама-
галися проїхати різними 
маршрутами, виїжджали і 
повертались, ночували в 
автобусах. Через російських 
окупантів їм так і не вдалось 
дістатись Маріуполя, але 
вони забрали із Бердянська 
мешканців обох цих міст і 
доправили до Запоріжжя. 
Загалом водіям ДТЕК вда-
лося вивезти 350 дорослих 
і 112 дітей.

Передали два генератори та засоби 
захисту
Продовжуючи гуманітарну підтримку регіонів присутності біз-
несу, ДТЕК ВДЕ передав територіальній обороні Миколаєва 
двофазний електрогенератор, а також засоби захисту.
Окрім того, одна з громад отримала потужний трифазний 
електрогенератор, який буде забезпечувати безперебійну 
подачу питної води для жителів навколишніх населених пунктів.
Раніше ДТЕК ВДЕ вже надав на потреби Миколаївщини два 
власних позашляховики, а також широкий перелік життєво 
необхідних медикаментів.

Закупили ліки для Білозерської 
громади
Білозерська громада отримала гуманітарну допомогу від шах-
тарів і енергетиків – ліки для місцевої районної лікарні.
Загальна сума допомоги склала більше 100 тис. грн. Це близько 
3000 одиниць екстренних медикаментів - знеболюючих, про-
тизапальних, засобів першої допомоги тощо.
Раніше ДТЕК шахта «Білозерська» облаштувала місцеві ди-
тячі садки для прийому переселенців із регіонів, в яких ідуть 
бойові дії.

Надали пасажирські автобуси для 
Зеленодольської громади
Компанія надала пасажирські автобуси для виїзду людей у 
безпечніші місця. Маршрут: із Зеленодольска у Апостолове. 
Маршрути були організовані місцевою владою, щоб ті, хто не 
мають особистого автомобіля, могли дістатися друзів та рідних 
на тимчасове перебування.

Продовжують виділяти кошти на 
гуманітарну допомогу
Зокрема, близько 550 тисяч гривень, виділених групою ДТЕК 
та Yasno, було витрачено на закупівлю необхідних товарів для 
потреб декількох підрозділів тероборони Києва та трьох дитя-
чих лікарень у столиці.
Придбано теплий одяг, воду, засоби гігієни, термоси, каремати, 
батарейки та ліхтарики, продукти харчування.
Також окремо було виділено 500 тисяч гривень на потреби 
однієї з міських дитячих лікарень.

Придбали медикаменти для 
партнерських громад
15 березня в спеціальний розподільчий центр прибули жит-
тєво необхідні медикаменти, які після комплектування будуть 
передані громадам на територіях присутності бізнесу DTEK 
Renewables – у громади Миколаївської, Дніпропетровської та 
Запорізької областей.
Гуманітарна допомога загальною вартістю 1,6 млн грн була 
придбана компанією в рамках розгляду потреб жителів у 
дефіцитних ліках та з урахуванням їх наявності у виробника. 
Зокрема, закуплено знеболювальні, протизапальні, жарозни-
жувальні, серцеві, заспокійливі, противірусні препарати тощо.
Усі придбані компанією DTEK Renewables медикаменти - виро-
блені в Україні фармацевтичною фірмою «Дарниця», доставка 
здійснювалася у партнерстві з АТ «Укрпошта».
DTEK Renewables у рамках надання гуманітарної допомоги 
громадам пріоритетно здійснює закупівлю товарів та послуг у 
національних компаній задля того, щоб відбувалося відновлен-
ня економічної активності у країні та зберігалися робочі місця.

Виготовили 300 протитанкових 
«їжаків» для оборони українських міст
ДТЕК Енерго з перших днів війни допомагає Збройним силам 
України, підрозділам територіальної оборони та регіональним 
громадам зміцнювати захист від російських окупантів. Зокрема 
– у виготовленні протитанкових їжаків від колісної та гусеничної 
бронетехніки.
Близько 300 «їжаків» різних розмірів вже виготовлено силами 
підприємств компанії і передано захисникам для оборони 
українських міст.

Продовжують повертати світло у 
родини українців
Тільки за 20 березня енергетики ДТЕК менше ніж за 2,5 го-
дини повернули світло – 46,5 тисячам родин у Києві. Люди 
залишилися без світла через пошкодження лінії обстрілами 
на околицях міста.
Ще 7500 будинків знову зі світлом – в Київській області
Та 5 200 родинам повернули світло – в Донецькій області.
Роботи продовжуються не зважаючи на те, що бойові дії у цих 
областях не припинялись.
Аварійні бригади продовжують інтенсивно працювати та ро-
блять усе можливе, щоб у нас з вами була змога зустрічати 
кожен день зі світлом.

у надійних руках. А також 
здійснює заходи для під-
тримки українців в умовах 
війни та надання гуманітар-
ної допомоги. 

Водії, що вивозили людей з Маріуполя.
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Общество

ТЕХНОЛОГІЇ

23 марта – Дмитрия Михайловича КОВАЛЬЧУКА, 
начальника участка по добыче угля № 1 

ДТЭК шахты «Белозерская».

23 марта – Юлию Андреевну ФРОЛОВУ, горного диспет-
чера производственной службы № 2 шахтоуправления Тер-
новское ДТЭК Павлоградуголь.

23 марта – Владимира Николаевича РОМАНЮКА, на-
чальника локомотивного депо станции Степная филиала По-
грузочно-транспортное предприятие Павлоградпогрузтранс 
ДТЭК Павлоградуголь.

23 марта – Викторию Вячеславовну ФИЩЕНКО, началь-
ника отдела охраны труда филиала Погрузочно-транспортное 
предприятие Павлоградпогрузтранс ДТЭК Павлоградуголь.

24 марта – Сергея Викторовича ШЕВЧУКА, помощника 
начальника участка по добыче угля № 3 шахтоуправления 
Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь.

24 марта – Ивана Сергеевича СТЕПАНОВА, мастера гор-
ного участка монтажно-демонтажных работ шахтоуправления 
Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь.

25 марта – Дениса Сергеевича ДОНИНА, механика участка 
шахтного транспорта № 2 шахтоуправления Першотравенское 
ДТЭК Павлоградуголь.

25 марта – Владислава Витальевича СЕНКЕВИЧА, заме-
стителя участка водоотлива и осушения шахтоуправления 
им. Героев космоса ДТЭК Павлоградуголь, кавалера знака 
«Шахтерская слава».

25 марта – Александра Александровича КОВАЛЕВА, на-
чальника участка подготовительных работ № 2 ДТЭК шахты 
«Белозерская».

25 марта – Светлану Николаевну НИКОЛАЕНКО, мастера 
основного производства Центральной обогатительной фа-
брики Павлоградская ДТЭК Павлоградуголь. 

26 марта – Андрея Гавриловича СИНИЦУ, менеджера 
ДТЭК Сервис. 

26 марта – Игоря Анатольевича МАЛОГО, начальника 
смены производственной службы шахтоуправления Першо-
травенское ДТЭК Павлоградуголь.

26 марта – Дмитрия Александровича ЗАГРЕБУ, начальника 
смены производственной службы шахтоуправления Першо-
травенское ДТЭК Павлоградуголь.

27 марта – Дмитрия Леонидовича КЛИМКО, руководителя 
департамента по управлению персоналом шахтоуправления 
Днепровское ДТЭК Павлоградуголь.

27 марта – Андрея Игоревича ЧЕМЕРИСА, начальника 
смены производственной службы шахтоуправления Першо-
травенское ДТЭК Павлоградуголь. 

27 марта – Сергея Васильевича ХАЛЯВУ, мастера горного 
участка монтажно-демонтажных работ шахтоуправления Пер-
шотравенское ДТЭК Павлоградуголь.

27 марта – Евгения Николаевича ЛИСУНА, механика 
участка шахтного транспорта № 2 шахтоуправления Першо-
травенское ДТЭК Павлоградуголь.

27 марта – Елену Анатольевну НАГОРКИНУ, главного 
специалиста отдела логистики филиала Погрузочно-тран-
спортное предприятие Павлоградпогрузтранс ДТЭК Пав-
лоградуголь.

28 марта – Александра Ивановича ПОКУСАЯ, начальника 
Першотравенской автомобильной колонны филиала Павлог-
радская автобаза ДТЭК Павлоградуголь.

28 марта – Андрея Сергеевича ХОРОШАВИНА, менеджера 
по взаимодействию с местными органами власти ДТЭК шахты 
«Белозерская».

28 марта – Александра Сергеевича КОЗАКОВА, мастера 
горного участка монтажно-демонтажных работ шахтоуправ-
ления Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь.

29 марта – Эдуарда Владимировича БЕЛЕЦКОГО, заме-
стителя начальника участка технологического комплекса № 
1 шахтоуправления Першотравенское ДТЭК Павлоградуголь. 

29 марта – Ольгу Николаевну КОНОНЕНКО, ведущего 
специалиста службы подвижного состава филиала Погрузоч-
но-транспортное предприятие Павлоградпогрузтранс ДТЭК 
Павлоградуголь.

С Днем рождения!

С юбилеем!ÄÒÅÊ îòðèìàâ 
ùå 170 òåðì³íàë³â Starlink

Енергетики компанії ДТЕК отримали ще 170 
терміналів супутникового інтернету Starlink 
від SpaceX Ілона Маска. Про це повідомили 
у прес-службі компанії.

«Додаткові 170 термі-
налів супутникового ін-
тернету Starlink допомо-
жуть енергетикам компанії 
ефективніше підтримува-
ти стабільну роботу елек-

тромереж, та посприяє най-
швидшому відновленню 
електропостачання ремон-
тними бригадами», - йдеть-
ся в повідомленні.

Енергетики на місцях 
вже почали отримувати 
термінали Starlink. Вони 
допоможуть ще швидше та 
ефективніше ліквідовувати 
наслідки ворожих обстрілів 
електромереж і повертати  
світло в оселі українців, за-
значили у компанії.

Раніше повідомляло-
ся, що ДТЕК мобілізував 
всі наявні аварійні бригади 
енергетиків для відновлення 
електропостачання постра-
ждалих від війни населених 
пунктів в цілодобовому ре-
жимі. Лише у Київській об-
ласті працює 30 аварійно-
ремонтних бригад.

«З початку війни фахівці 
ДТЕК Дніпровські електро-
мережі не зупиняли аварій-
но-відновлювальні роботи. 
Електроенергія робить мож-
ливим життя під час війни. 
Ми відновлюємо електро-
мережі, зруйновані під час 
бойових дій, та приходимо 
на допомогу населенню і 
бізнесу. Підтримуємо ро-
боту енергосистеми краї-
ни, щоб малий та великий 
бізнес працювали, пекарі 
могли пекти хліб, медики 
лікували, щоб був зв’язок 
із рідними, а у кожному бу-
динку було тепло та затиш-
но, - йдеться у зверненні. 
- Наразі всім дуже склад-
но, але ми продовжуємо ви-
конувати свою роботу. Ми 
просимо підприємства та 
мешканців України сплати-
ти за спожиту електроенер-
гію. Сьогодні рівень оплати 
послуг розподілу становить 
30% фактичних нарахувань. 
Це створює додаткові труд-

ТЕХНОЛОГІЇ

Åíåðãåòèêè çâåðíóëèñÿ äî óêðà¿íö³â 
³ç ïðîõàííÿì ï³äòðèìàòè ¿õ ðîáîòó
Щодня енергетики ДТЕК Дніпровські 
електромережі роблять все, щоб 
Україна залишалася зі світлом. Фахівці 
у Дніпропетровській області цілодобово 
стежать за електросистемою, ремонтують 
та відновлюють зруйновані під час обстрілів 
мережі. Жителів та підприємства просять 
по можливості сплачувати рахунки за 
електроенергію. Це допоможе компанії 
й надалі закуповувати матеріали, 
забезпечувати роботу ремонтних бригад 
та зберігати світло та тепло у будинках 
мільйонів українців.

нощі - без оплати оператор 
системи розподілу не може 
закуповувати матеріали для 
ремонту мереж, заправля-
ти автомобілі, щоб усувати 
своєчасно аварії».

Енергетики просять 
мешканців та бізнес спла-
тити рахунки за електрое-
нергію. У цей складний час 
оплата за спожиту електро-
енергію - це вклад мешкан-
ців країни у підтримку всієї 
енергосистеми України. Це 
допоможе компаніям подо-
лати труднощі та продовжу-
вати забезпечувати Україну 
електроенергією.

«Давайте усі разом ро-
бити усе від нас залежне, 
щоб у кожного з нас було 
світло. Ми знаємо і віри-
мо, що одного дня ми про-
кинемося у вільній та мир-
ній Україні. Ми об’єднані 
та сильні.

Разом ми - єдина Украї-
на!» - звернулись енерге-
тики із ремонтних бригад.



15
23 -29 березня 2022 №12 (1514)

Актуальна інформація

САМОДОПОМОГА

Âòîìà ÷è âèãîðàííÿ: ÿê â³äð³çíèòè
Втома 

Розглядається як тимча-
сове зниження працездат-
ності, здатності чинити 
опір інтенсивним подраз-
никам через тривалу від-
сутність відпочинку.

При втомі допоможе 
відпочинок - дозвольте 
собі полінуватися: пограти 
у просту гру в телефоні, по-
дивитися серіал, помалюва-
ти. Якщо ж втома не минає 
після відпочинку, це може 
бути ознакою вигорання. 

Вигорання 

Поняття використо-
вується як узагальнююче 
для позначення ознак фі-
зичної, емоційної або моти-
ваційної втоми, виснажен-
ня. Вигорання виникає як 
реакція на тривалий стрес 
і тривогу. 

В умовах війни вигоран-
ня може бути пов’язане з 
такими факторами:  
● відсутністю відчуття по-
 кращення ситуації;
● збереженням відчуття 
 тривоги навіть тоді, коли 
 реальна загроза припи-
 нилася або зменшилася;
● появою відчуття відсто- 
 роненості від суспільних  
 подій - відчуття ніби це 
 все відбувається не зі мною;
● людина не встигає зро-
 бити навіть ті рутинні 
 справи, що раніше лег-

 ко виконувала.
Ознаками вигорання вва-
жаються:
● відчуття постійної 
 перевтоми
● погіршення стану 
 здоров’я, часті головні 
 болі
● безсоння
● роздратованість
● почуття емоційної спу-
 стошеності, непотрібно-
 сті, безпорадності
● зловживання алкоголем, 
 психоактивними речови-
 нами

Способи протидії ви-
горанню:

1. Усвідомити справжні 
причини, котрі викликають 
вигорання: невідомість, по-
стійне очікування новин, 
страх отримати страшні 
вісті.

2. Дотримуватися режи-
му харчування, сну, рухової 
активності: робити кілька 
прийомів їжі на день, пити 
більше, ніж зазвичай; ви-
користовувати пере-
рви між повітряними 
тривогами не лише 
для господарсь-
ких справ, але 
й для прогу-
лянки на сві-
жому повітрі; 
спати за будь-
якої можли-
вості.

3. Відчут-
тя контролю. 
Взяти під контр-

оль рутинні справи: при-
бирання, особисту гігієну.

4. Приймати та надава-
ти підтримку близьким та 
тим, хто цього потребує: 
прості питання «Як ти?» 
«Як справи?» можуть по-
вернути сили.

5. «Звірка годинників» 
цінностей: спілкуватися з 
однодумцями, читати і слу-
хати інформаційні канали, 
які підтримують цінності 
вашої спільноти.

6. Дозволяти собі ви-
ражати та висловлювати 
емоції. Можна кричати, ма-
тюкатися, головне, знати, 
кому адресована агресія і 
випадково не виплеснути 
її на близьких.

7. Пам’ятати про пріо-
ритети - знати, що для вас 
у цей момент є найважливі-
шим, а що може почекати 
до перемоги.

Накопичення втоми, виснаження, руки опускаються, зібратися до 
купи дедалі складніше на тому етапі, який ми всі зараз проходимо. 
Можливо, ми просто втомилися. Але є вірогідність вигорання, з 
яким впоратися складніше. Як розрізнити? Розповідає кандидатка 
психологічних наук, психотерапевтка Наталія Портницька.

СЛУШНІ ПОРАДИ

Найголовніше прави-
ло - варто дитині завжди 
говорити правду, але без 
паніки та надмірних емо-
цій. Правильно підібравши 
слова, ви можете психоло-
гічно підготувати дитину до 
звуків сирени, вибухів і т. 
д. Головне - дорослі мають 
проявляти спокій в очах ди-
тини, в наслідок чого дити-
на буде відчувати безпеку. 

У разі, коли батьки по-
чинають панікувати та об-
говорювати між собою у 
присутності дітей власні 
страхи та переживання, 
діти починають також боя-
тися та хвилюватися за вла-
сне життя та життя рідних. 

Найкраще - коли про 
війну дітям пояснять бать-
ки, але якщо ви не можете 
контролювати емоції, по-
просіть когось з близьких 
друзів чи родичів поговори-

ßê ãîâîðèòè ç ä³òüìè 
ïðî â³éñüêîâó àãðåñ³þ
Діти схильні до емоційного сприйняття інформації не менше, аніж 
дорослі. Психологи пропонують основні правила спілкування з 
дітьми різного віку про військову агресію.

ти з вашою дитиною.

Для дошкільнят

Для маленьких дітей до-
бре доводити інформацію 
через казки. Є достатньо 
багато казок, які стосують-
ся теми безпеки, не лише 
питання війни. Навіть на 
прикладі найпростішої каз-
ки «Коза-дереза» можна по-
яснити дитині, наскільки 
небезпечно є пускати чу-
жого у свою домівку. 

Історії можна моделю-
вати самим батькам, при-
думувати алегорії та сю-
жети, які б зображали події 
навколо.

Для дітей 6-10 років

Варто повторювати, 
що батьки до всього гото-
ві та захистять: якщо, ска-

жімо, збирають «тривожну 
валізу», можна пояснити 
дитині, що все необхідне 
мають на будь-який випа-
док. Нагадати, що поряд є 
укриття, там можна схова-
тись і бути у безпеці. 

Якщо хтось з дорослих 
у родині на позиціях у 
війську, чи теробороні, вар-
то пояснити, що це їхня ро-
бота та обов'язок, так само, 
як робота та обов'язок ди-
тини зараз продовжувати 
навчання.

Запропонуйте дитині 
підтримати наших захи-
сників та намалювати ма-
люнок, скласти віршика, чи 
написати історію.

Для старших дітей 
та підлітків

Старші діти вже мають 
доступ до інформації. За-

вдання батьків - фільтру-
вати новини, які вони чер-
пають з інтернет-простору 
і правильно визначати, з 
яких джерел вони беруть 
відповідну інформацію, по-
яснити, чому важливо чи-
тати лише офіційну і пере-
вірену інформацію.

Про війну треба гово-
рити. Варто звертатись до 

історії й казати про те, що 
Україна у своїй історії вже 
пережила низку воєн. Мож-
на розповідати спогади ро-
дичів. Такі життєві історії 
дітей можуть заспокоїти.

Не забувайте, що незва-
жаючи на вік дитини, вар-
то знайти спосіб поясни-
ти чіткі правила поведінки 
та що у ситуації війни ми 

маємо бути більш обереж-
ними, ніж зазвичай. Треба 
нагадувати, що нічого не 
можна підбирати на вулиці, 
особливо незнайомі речі. 

Будьте поряд із дітьми, 
зараз як ніколи вони потре-
бують уваги та любові до-
рослих.

Бережіть себе та близь-
ких.

більше, ніж зазвичай; ви-
користовувати пере-
рви між повітряними 
тривогами не лише 
для господарсь-

Взяти під контр-
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Общество

Багато чоловіків, що надавали послуги зварювальників, зараз зварюють протитанкові їжаки для захисту українських сіл та міст.

Активно працюють цехи з пошиття бронежилетів та форми для військових. 

ЕКОНОМІКА 

«Ми звільняємо від 
сплати єдиного соціально-
го внеску (ЄСВ) фізичних 
осіб-підприємців І та ІІ гру-
пи на час воєнного стану та 
протягом року після його 
завершення. Звільняємо 
підприємства та фізичних 

Íà âîºíí³ 
ðåéêè

продукти мешканцям тих 
населених пунктах, які цьо-
го потребують. Щоб достав-
ляти продукти у тимчасово 
окуповані населені пункти, 
планують залучати міжна-
родні гуманітарні органі-
зації.

кої обласної військової ад-
міністрації Валентином 
Резніченком бюджет. Уся 
заробітна плата, зокрема, 
бюджетної сфери, випла-

года, в області розпочина-
тимуть посівну. Нині пра-
цюють над забезпеченням 
сільхозвиробників паливом. 
Працівників агросектору не 

Наразі все більше під-
приємств торгівлі, у тому 
числі промислової групи 
товарів, підприємства з на-
дання побутових послуг 
та громадського харчуван-
ня відновлюють роботу на 
Дніпропетровщині, та, зо-
крема, у Західному Донбасі. 
Продовольчі магазини забе-
зпечені основними видами 
продуктів харчування, по-
ставка товарів здійснюєть-
ся щоденно. Звісно, графік 
роботи встановлено з ура-
хуванням комендантської 
години.

Замість листівок – 
каремати, замість 
сумок – бронежилет

Деякі підприємства у ре-
гіоні перепрофілювалися, 
щоб допомагати армії. Про 
такі приклади розповіли на 
брифінгу у ДніпрОДА.

«За кілька років наша 
PR-агенція об’єднала 260 
підприємств малого та се-

реднього бізнесу. Це вироб-
ники скла, ювелірних при-
крас, будматеріалів, меблів. 
У мирний час на онлайн-
майданчику ми обмінюва-
лися потребами та мож-
ливостями. Під час війни 
створили віртуальний штаб 
допомоги. Підприємці пока-
зали, що здатні адаптувати-
ся до нових умов», – розпо-
віла засновниця PR-агенції 
у Дніпрі Влада Миколюк.

Підприємець Станіслав 
перетворив свою друкарню 
на цех із пошиття карематів. 
Їх відправляють військо-
вим, представникам теро-
борони, переселенцям.

«Починали з кількох 
карематів на день. Аби 
збільшити обсяги, залу-
чили у партнери відомо-
го українського виробника 
одягу», – розповів чоловік.

До війни у Олексія була 
студія з пошиття брендова-
них сумок. Та її перетвори-
ли на виробництво броне-
жилетів.

Прод., початок на стор. 1

Регіон готується до 
посівної

Як підкреслює керів-
ництво Дніпропетровщи-
ни – безпекова, економіч-
на та продовольча ситуація 
у регіоні під контролем. 
Працюють підприємства 
та критична інфраструкту-
ра. Щойно дозволить по-
года, область розпочне по-
сівну кампанію. Про це під 
час брифінгу на минулому 
тижні повідомив голова 
Дніпропетровської обла-
сної ради, заступник голо-
ви Ради оборони регіону 
Микола Лукашук. За його 
словами, робота критичної 
інфраструктури – безпере-
бійна. Відкриті магазини, 
аптеки, курсує транспорт.

Керівництво області 
на зв’язку з великим біз-
несом. Працюють вели-
кі підприємства, гірничо-
збагачувальні комбінати. 
Люди отримують зарпла-
ту, сплачуються до бюдже-
ту податки.

«Пропрацювали із го-
ловою Дніпропетровсь-

осіб-підприємців ІІІ групи 
від сплати ЄСВ за найма-
них працівників, які були 
призвані до лав ЗСУ, інших 
збройних формувань (в тому 
числі територіальної обо-
рони). Збір буде сплачено 
за рахунок держави», - під-
креслив Шмигаль.

Також Кабмін відтер-
мінує сплату податків для 
всіх підприємств, які не 
спроможні їх заплатити, 
та відкладає впроваджен-
ня РРО для всіх фізичних 
осіб-підприємців. А ще ска-
сує всі заходи ринкового та 
споживчого нагляду у всіх 
питаннях, крім регулюван-
ня цін та контролю за ціно-
утворенням. Окрім того вже 
встановлено мораторій на 
проведення перевірок всіх 
видів для бізнесу.

Також у черговому звер-
ненні до українців прем’єр-
міністр розповів, що дер-
жава буде закуповувати 
продукти першої необхід-
ності в українських вироб-
ників, залучати Укрзаліз-
ницю, щоб доставляти та 
безкоштовно роздавати ці 

чуватиметься за розкла-
дом», – запевнив Микола 
Лукашук.

Як тільки дозволить по-

Дедалі більше підприємств торгівлі, у тому числі промислової групи товарів, підприємства з надання побутових послуг та громадського 
харчування відновлюють роботу. 

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

Артур МАРТОВИЦКИЙ, 
депутат Днепропетровского област-

ного совета

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

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

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

Зі святом! Гарного вам весняного настрою! 

З повагою, Анатолій ВЕРШИНА, 
міський голова Павлограда

НОВИНИ

У Тернівці ЦНАП працює
На сайті Тернівської міської ради 16 березня опублікували 
графік роботи Центру надання адміністративних послуг.
ЦНАП працює щоденно (крім суботи, неділі та святкових 
днів), без перерви.
 Понеділок, вівторок, середа, четвер з 8:00 до 17:00
 П’ятниця з 8:00 до 16:00

Як працюють медзаклади у 
Павлограді
Амбулаторії міста працюють з 08:00 до 16:00 щоденно по 
буднях, у суботу - з 08:00 до 14:00, в неділю працює амбу-
латорія в центральній частині міста з 08:00 до 14:00.
Усі медичні працівники на своїх місцях та готові до надання 
медичної допомоги. 
Медична інформаційна система працює стабільно, дозволяє 
генерувати рецепти для отримання пільгових медикаментів 
та вносити дані. 
Лікувально-профілактичні заклади вторинної ланки забе-
зпечені необхідними лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення та працюють у посиленому режимі. 
Обмежено можливість проведення планових госпіталізацій, 
екстрена та невідкладна медична допомога надається у 
повному обсязі.

Куди можна віднести гуманітарку  
У шахтарській Тернівці продовжують працювати пункти збору 
гуманітарної допомоги за адресами:
 вул. Перемоги 11/1 (БФ «СЛУЖБА Милосердя») – щоден-
но з 10:00 до 16:00;
 вул. С. Маркова, 8 (Молодіжний центр) – щоденно з 8:00 
до 17:00;
 вул. Вознесенська, 50 (Клуб ім. С. Маркова) – щоденно 
з 9:00 до 18:00.
На теперішній час триває збір продуктів харчування, меди-
каментів, засобів гігієни та теплих речей для військовослуж-
бовців ЗСУ, Національної гвардії України, територіальної 
оборони та біженців.

Земляків запрошують плести 
маскувальні сітки
Коммунальний заклад «Тернівський міський Центр культури 
і дозвілля» (ЦД «Шахтар») у воєнний час перетворився на 
Центр плетіння маскувальних сіток. Тут збираються небай-
дужі мешканці шахтарського міста, щоб допомогти нашим 
захисникам. 
«Нам дуже бракує саме ваших рук, дорогі земляки. Закли-
каємо долучитись до важливої справи (приходьте з 08:00, 
бажано при собі мати ножиці)», - звертаються до тернівчан 
на сайті Тернвської міськради.

Куди звертатися у пошуках роботи у 
Павлограді
Якщо ви маєте намір зареєструватися як безробітний, здій-
сніть онлайн-реєстрацію на сайті державних послуг «ДІЯ» 
або звертайтеся до центру зайнятості за місцем вашого 
перебування за телефонами «гарячої» лінії: 050 016 08 05, 
050 673 47 28 - повідомляють у Павлоградській міській раді.
У разі відвідування центру зайнятості для набуття статусу 
безробітного вам необхідно мати такий перелік документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- документ про освіту;
- трудова книжка;
- військовий квиток (у разі потреби).
Розширений перелік за посиланням: https://dnp.dcz.gov.
ua/.../yaki-dokumenty-neobhidno
Детальна покрокова інструкція щодо реєстрації у службі 
зайнятості та перелік необхідних документів тут: https://
is.gd/slj2Jb
Попри воєнний стан, підприємства Павлоградського регіону 
продовжують працювати. Якщо ви шукаєте роботу, зателе-
фонуйте на гарячу лінію центру зайнятості: 050 674 62 05.

«Коли почалась війна, 
стали думати, як можемо до-
помогти армії. Чим можемо 
бути корисними. Спочатку 
шили пов’язки для бійців. 
Потім перейшли до вироб-
ництва бронежилетів», – 
сказав Олексій.

Він додав – нещодавно 
разом з командою розроби-
ли нову модель бронежи-
летів. Вже запустили її у ви-
робництво.

Є такі люди і у Захід-
ному Донбасі. Наприклад, 
пані Наталя з Петропавлів-
ки до війни займалася ви-
пічкою тортів. Коли ж у 
країні оголосили воєнний 
стан, вирішила пекти пиріж-
ки для військових. Одразу ж 
знайшлися однодумці, під-
тримали ідею та разом взя-
лися до справи.

Багато чоловіків, що на-
давали послуги зварюваль-
ників, зараз зварюють про-
титанкові їжаки для захисту 
українських сіл та міст. 

Підприємці діляться 
своїм досвідом у соцмре-
жах, як можна переформа-
тувати власну справу. 

«Зараз працюю за за-
питом. Є попит на сигналі-
зацію. Здебільшого звер-
таються люди, чиї близькі 
полишили домівку або зби-
раються це зробити. Пооди-
нокі випадки мародерства у 
місті є. І ніхто не знає, скіль-
ки їх буде через тиждень 
або через два. Заміна двер-
них замків та встановлення 
додаткових. Це запит теж 

пов’язаний з від’їздом лю-
дей. Жителі хочуть щоб їх 
нерухомість була захищена. 
На складі є достатньо про-
дукції, щоб замовники мо-
гли приїхати та придбати не-
обхідні товари. Робимо і під 
замовлення. Товар відправ-
ляємо по Україні. Там, де 
функціонує пошта. Поста-
чальники починають пра-
цювати теж. 10% з продажу 
товару чи послуги перера-
ховую армії», - розповідає 
підприємець Сергій, що має 
фірму, яка займається вста-
новленням замків та дверей. 

Він підкреслює: «Так, 
війна триває. Але триває і 
наше життя. Нам потрібно 
працювати. Там, де є мож-
ливість. Там, де безпечно. 
Так ми зможемо допомага-
ти армії, тероборні, волон-
терам, щоб наблизити нашу 
перемогу».

Ліна ЧЕРНИХ

ВАЖЛИВО

Верховна Рада ухвалила закон для 
забезпечення підтримки громадян та 
бізнесу в Україні на період воєнного 
стану
Документ передбачає:

 можливість фізичним особам-підприємцям та юридичним 
особам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з 
обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи 
платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на 
прибуток, ПДВ та інших платежів;

 для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного 
податку є добровільною;

 визначення особливостей нарахування окремих податків та 
зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, 
екологічного податку;

 зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу з пального;

 звільнення споживачів від відповідальності перед кредито-
давцем за прострочення виконання зобов’язань за договором 
про споживчий кредит;

 звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постражда-
лим від військової агресії РФ;

 Зупинення дії норм, які надавали право іпотекодержателю 
виселяти з іпотечного житла його мешканців, набувати право 
власності на предмет іпотеки, або продавати його.

До речі

Підприємців у Павлограді закликали 
повідомляти про робочі місця
У Павлоградській міські раді звертаються до підприємців, 
керівників установ усіх форм власності: «Якщо у вас є потреба 
в робочій сили, просимо повідомляти відділ з економічних 
питань Павлоградської міської ради за т. 050 880 64 45».

До речі

У Павлоградській лікарні інтенсивного лікування 
наголошують, що збільшилась кількість звернень до 
лікаря кардіолога, тому відкрито консультування за 
телефоном 095 422 57 56 (кардіологічне відділення) з 
09:00 до 16:00 пн-пт. 

Аграрії готуються розпочати посівну кампанію. 

Жінки допомагають військовим – шиють для них бронежилети. 

Українськи жіночки готують їжу для військових.

Український дизайнер Андре Тан замість елегантних жіночих суконь тепер шиє одяг для військових.
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Р³вень злочинност³ 
знизився у 8 раз³в

Озим³ у доброму 
та задов³льному стан³

На Дніпропетровщині, у середньому, 
щодоби фіксують 1-2 випадки тяжких 
злочинів. Мародерства немає. Загалом 
у регіоні рівень злочинності знизився у 8 
разів, розповіли у поліції.

Озимі культури у Придніпров’ї гарно перезимували. 96% посівів 
- у доброму та задовільному стані. У 2022 році аграрії очікують 
на середній врожай. Це забезпечить потреби мешканців у 
продовольстві, розповіли у ДніпрОДА.

«Відмічаємо низький 
рівень злочинності. Кіль-
кість тяжких та особли-
во тяжких злочинів знизи-
лась у 8 разів. Зменшилась 
і кількість повідомлень про 
підозрілі сигнали», - зазна-
чив заступник начальника 
ГУ Нацполіції у Дніпропе-
тровській області Володи-
мир Богоніс.

Поліція продовжує пра-
цювати у посиленому ре-

«Під час осінніх робіт 
аграрії посіяли понад 600 
тис. га озимих на зерно - 
пшеницю, ячмінь, жито. 
За прогнозами, проблем із 
зимівлею цьогоріч скорі-
ше за все вже не буде. Аг-
рарії завершують піджив-
лювати посіви», - зазначив 
директор інституту зер-
нових культур Владислав 
Черчель.

За його словами, цьо-
горіч аграрії розраховують 

жимі. Майже весь осо-
бовий склад - на вулицях 
області.

«Вдячні людям за те, 
що дотримуються правил. 
Залишаються під час ко-
мендантської години вдо-
ма. Правоохоронці можуть 
нормально працювати та 
виявляти підозрілих лю-
дей», - зазначив В. Богоніс.

Він додав, що зменши-
лася кількість звернень від 

на середній врожай озимих 
культур. Його вистачить, 
щоб забезпечити продо-
вольчу безпеку регіону. 

«Продовольчої кризи не 
буде. До того ж, ще є за-
лишки врожаїв минулих ро-
ків», - підтвердив голова 
Асоціації фермерів Дніпро-
петровської області Ана-
толій Гайворонський. 

Погодні умови для ози-
мих культур у Придніпров’ї 
були задовільні, підкреслив 

начальник Дніпропетровсь-
кого регіонального центру 
з гідрометрології Василь 
Гринчак.

«Загрозливих явищ не 
було. Температура не спу-
скалася до критичних зна-
чень. Загибелі рослин не 
спостерігається», - сказав 
він. 

Нині аграрії регіону 
очікують сприятливої по-
годи, аби розпочати весня-
ну посівну.

мешканців області. Най-
перше щодо ймовірних 
диверсантів. На добу - 
200-300 орієнтувань на пі-
дозрюваних у роботі на 
агресора. Усі повідомлен-
ня оперативно перевіря-
ють співробітники поліції. 
Лінія «102» не переванта-
жена. Мешканці можуть 
телефонувати, правоохо-
ронці обов’язково відре-
агують, запевнив Богоніс.

«Щодня затримуємо у 
середньому 3-4 людини, 
які підозрюються у дивер-
сійній діяльності. Пере-
даємо їх до Служби без-
пеки України», - сказав 
правоохоронець.

В «InTern» гуртуються волонтери

«Майже з першого дня 
початку війни, самовідда-
но, щоденно без відпочин-
ку, молодь Тернівського 
міського молодіжного цен-
тру «InTern» волонтерить: 
ріже, плете, сортує, фасує, 
розвантажує та завантажує. 
Деякі з хлопців та дівчат ще 
зовсім юні, віком 13-14 ро-
ків, але скільки ж вони ма-

Про своїх активних хлопців та дівчат 
розповіли у Тернівській міськраді.

ють сил, відповідальності, 
людяності та любові. Наші 
соколята - найкращі! Украї-
на неодмінно переможе з та-
кою молоддю та заради та-
кої молоді!» - зазначають у 
міськраді.

Також на базі молодіж-
ного центру «InTern», за 
адресою вул. С. Маркова, 8, 
організовано один із пунктів 

збору гуманітарної допомо-
ги у Тернівці. 

Наразі там приймають 
засоби гігієни, продукти 
харчування, медикаменти 
від небайдужих тернівчан 
та жителів регіону для пе-
реселенців та армії.

Так, 18 березня, відправ-
лено 3 машини у різних на-
прямках до наших воїнів 
ЗСУ. Небайдужі тернівчани 
передали нашим захисни-
кам теплі речі та смаколики.

активна Позиція

В³дновили м³жм³ськ³ маршрути
На Дніпропетровщині відновлюють міжміські маршрути, 
які зупинились з початком війни. Зокрема, з Павлограда, 
Тернівки, Першотравенська. А ще з Дніпра на Кривий Ріг та 
Верхньодніпровськ. Про це повідомили у Дніпропетровській 
обласній військовій адміністрації.

Солоного, Магдалинівки, 
Царичанки, Покровського - 
та у зворотному напрямку», 
- сказав начальник управ-
ління транспорту Дніпро-
петровської ОВА Михай-
ло Варакута.

Відновлюють рух і між 
іншими містами області, у 

тестовому режимі. Зокре-
ма, знову запустили мар-
шрути Дніпро-Павлоград, 
Павлоград-Тернівка, Пав-
лоград-Першотравенськ, 
Дніпро-Кривий Ріг та 
Дніпро-Верхньодніпровськ.

Уточнити розклад мож-
на на автостанціях міст. 

«В області працюють 
міжміські та приміські пе-
ревезення. Але кількість 
маршрутів і транспорту 
скоротили - через змен-
шення пасажиропотоку. 
Із Дніпра їздять автобуси 
до Кам’янського, Новомо-
сковська, Перещепиного, 

трансПорт

Служба порятунку просить 
не провокувати пожежі у при-
родних екосистемах. Перш 
за все, не слід випалювати 
суху траву та сміття на при-
садибних ділянках, розводити 
відкритий вогонь поруч із 
господарчими будівлями, а 
також залишати недопалки та 
сірники на сухій трав’янистій 
підстилці.
Надзвичайники Західного 
Донбасу повідомляють, що 
20 березня, станом на 18:00, 
внаслідок спалювання сміт-
тя та сухої рослинності, на 
території Павлоградського 

небезПека

Рятувальники закликають припинити випалювати суху рослинність
району виникло 6 пожеж у при-
родних екосистемах! Площа, 
пройдена вогнем на відкри-
тих територіях склала понад  
60 000 м. кв. Загоряння вини-
кали поблизу населених пунктів 
та в екологічних системах сіл 
Бразолове, Богданівка, Троїцьке 
та, найбільше, у місті Павлоград 
(3 пожежі). 
До ліквідації пожеж залучали 17 
чоловік особового складу та три 
пожежні машини  6 державного 
пожежно-рятувального загону 
Головне управління ДСНС Украї-
ни у Дніпропетровській області 
та 6 чоловік та 3 машини місце-

вих пожежних команд.
«У війни багато фронтів, і на пе-
редовій, і в тилу… Пам`ятайте: 
нині рятувальники у повному 
сенсі на передовій, а тому не 
можуть виїздити на виклики, 
пов’язані з підпалами сухої ро-
слинності, стихійних смітників 
чи занедбаних будинків, у яких 
ночують безхатьки. Не допу-
скайте подібні загоряння та 
пильнуйте ситуацію у своєму 
населеному пункті. Україна, як 
ніколи раніше, потребує вашої 
громадської свідомості та від-
повідальності!» - закликають 
рятувальники.
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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;

ВТРАТА

Президент Украї-
ни Володимир Зеленсь-
кий підписав Указ про 
присвоєння державних 
нагород українським 
військовим. Серед них - 
Олексію Миколайовичу 
Кравченку - старшому 
солдату посмертно при-
своєно Орден «За муж-

Олекс³ю Кравченко з Олеф³р³вки присвоºно 
Орден «За мужн³сть» III ступеня. Посмертно
9 березня у бою під Волновахою загинув 
наш земляк, захисник України Олексій 
Кравченко. 14 березня Олексія зустрічали 
у рідному селі Олефірівка, люди утворили 
живий коридор, аби гідно зустріти Героя. 
Про це повідомляє місцевий сайт pet-
ropavlivka.city.

ність» ІІІ ступеня.
Нагороду присвоєно за 

особисту мужність під час 
виконання бойових завдань, 
самовіддані дії, виявлені у 
захисті державного суве-
ренітету та територіальної 
цілісності України, вірність 
військовій присязі.

Олексій Кравченко на-

родився в Олефірівці на 
Петропавлівщині. Жив у 
Першотравенську. Добро-
вольцем пішов на фронт у 
2014 році. Учасник АТО/ 
ООС. Воював у найзапе-

кліших бойових точках. 
Ніколи не стояв осторонь 
того, що відбувається в 
Україні, завжди прагнув 
захищати Батьківщину.

Вічна пам’ять Герою!

КОмУнАлКА

ЗАХиСниКАм УКРАїни 

«Нагадуємо, що, згідно 
вимог безпеки, при оголо-
шенні сигналу «Повітряна 
тривога», всі котельні пе-
реводяться на мінімальний 
режим роботи. Після отри-

Зокрема, з приводу 
введення воєнного стану 
на території України го-
ворили про необхідність 
забезпечити належні умо-
ви діяльності підрозділів 
територіальної оборони, 
розміщення евакуйова-
ного населення, забезпе-
чення продуктами харчу-
вання. Члени виконкому 
вирішили дозволити без-
коштовну передачу із ба-
лансу закладів освіти мі-
ста Тернівки на баланс 
Управління соціального 
захисту населення Тер-
нівської міської ради про-
дуктів харчування.

Також приділили ува-
гу аналізу стану вироб-
ничого травматизму, про-
фесійних захворювань на 
підприємствах, установах 
і організаціях у 2021 році.

Начальник УЖКГ та 
КБ Наталя Дяченко до-
повіла про затвердження 
заходів з утримання та 
ремонту об’єктів благо-
устрою Тернівки на 2022 

Як проходить загальна 
мобілізація зараз? 

У зв‘язку із військовою 
агресією РФ згідно з ука-
зом Президента України 
у державі проводиться за-
гальна мобілізація протя-
гом 90 діб. 

Кого мобілізують пер-
шочергово? Чи відправля-

Опалювальний сезон завершиться по погод³

У Терн³вц³ 
обговорили 
нагальн³ питання

К³лька важливих питань про моб³л³зац³ю

Представники «Павлоградтеплоенерго» 
розповіли, що підприємство працює 
у штатному режимі та  відповідноі до 
температурного графіку зовнішнього 
повітря. Також закликали мешканців міста 
вчасно сплачувати за тепло.

16 березня відбулося чергове засідання 
виконавчого комітету Тернівської міської 
ради. Загалом розглянули 10 питань. 
Про це повідомляє організаційно-
інформаційний відділ виконавчого 
комітету Тернівської міської ради.

мання сигналу «Відбій по-
вітряної тривоги» негайно 
поновлюється штатний ре-
жим роботи обладнання», - 
заначили на підприємстві.

Там уточнили, що опа-

рік.
Після розгляду всіх 

питань, міський голова 
Віталій Тарелкін звер-
нувся до всіх присутніх 
щодо ситуації у Тернів-
ці. Він зазначив, що си-
туація у місті стабільна 
і контрольована, як і по 
всій Дніпропетровській 
області. Всі підприємст-
ва, установи та організа-
ції працюють у штатному 
режимі. Магазини, апте-
ки, банки працюють, про-
дукти першої необхідно-
сті постійно підвозять. З 
20:00 до 06:00 години у 
Тернівці діє комендантсь-
ка година. У цей час слід 
перебувати вдома. У цей 
період вимикається ву-
личне освітлення.

Міський голова закли-
кав тернівчан зберігати 
спокій, бути пильними, 
згуртованими та ввічли-
вими один до одного, до-
віряти інформації лише з 
офіційних джерел та не 
піддаватися паніці.

ють одразу на передову?
Комплектування бойо-

вих військових частин про-
водиться за рахунок резер-
вістів: колишніх учасників 
АТО та ООС, колишніх 
військовослужбовців та 
військовозобов‘язаних. 
Мобілізованих, які не про-
ходили військової служ-

лювальний сезон у місті 
буде закінчено при настанні 
належних погодних умов за 
рішенням виконкому Пав-
лоградської міської ради. 

«КП «Павлоградтепло-
нерго», навіть за умови ого-
лошення військового стану, 
жодного разу не припиня-
ло свою роботу, вживає всіх 
заходів для безперебійно-
го забезпечення міста те-
плом, здійснює усі необхід-
ні оплати складових частин 

би, на першому етапі від-
правляють для здійснення 
спеціальної фахової під-
готовки. Після її завер-
шення військові вибува-
ють для комплектування 
підрозділів, що ведуть 
бойові дії. 

Який порядок мо-
білізації для ВПО (вну-

САмОВРяДУВАння
виробництва теплової енер-
гії (заробітна плата, подат-
ки, енергоносії, матеріа-
ли, тощо). Розуміючи всю 
складність ситуації в країні, 
інформуємо, що для про-
довження безперебійної ро-
боти підприємства необхід-
не своєчасне надходження 
коштів, тому звертаємось 
до жителів міста з прохан-
ням про сплату отриманої 
послуги теплозабезпечен-
ня», - наголошують у «Пав-
лоградтеплоенерго».

трішньо переміщених 
осіб)?

Чоловіки призовного 
віку для отримання стату-
су повинні стати на війсь-
ковий облік у терцентрах 
комплектування та відпо-
відно до загальної мобілі-
зації вони мають бути при-
звані до війська.

КОРиСнІ РеСУРСи

Канал психологічної 
підтримки «Перемога» 
https://cutt.ly/7SpRymC

Безкоштовна психоло-
гічна допомога фундації 
«ВАРТОЖИТИ» 5522 (колл-

Куди звернутися за психолог³чною 
п³дтримкою
Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує про 
важливість отримання психологічної допомоги у воєнний час. 
Наводимо корисні та перевірені ресурси, де кожен зможе отримати 
допомогу професіонала.

центр) https://cutt.ly/fSpUtze 
Українська спілка пси-

хотерапевтів започатку-
вала сайт безкоштовної 
психологічної підтримки 
«УкрЄдність» https://cutt.

ly/JSpRb2Y 
Також можна отримати 

консультації за телефонами 
+380 93 547 37 73 +380 97 
112 45 91

Для отримання соціаль-

но-психологічної допомоги 
від Інституту когнітивно-
го моделювання звертайте-
ся за електронною адресою 
info@cognitive.com.ua 

Більше сервісів психо-
логічної допомоги - за по-
силанням https://cutt.ly/
wSpIoqt 

Російські та білоруські 
фахівці до діяльності не до-
пускаються.
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Ворожа артилерія продовжує бити по українських 
містах, несучи смерть і поранення мирним 
громадянам. Супутником артобстрілів є пожежі. 
Тому не зайвим буде навчитися надавати домедичну 
допомогу при пораненнях та опіках.

Отже, при отриманні терміч-
них опіків (пошкоджень шкіри 
внаслідок контакту із вогнем, га-
рячим паром, гарячою рідиною, 
окропом, розпеченим предметом):
● Зупиніть контакт з джерелом 
опіку, тобто зніміть гарячий чи 
обгорілий одяг. Приберіть при-
краси, тісні речі, що знаходять-
ся поблизу ділянки опіку. Але 
НЕ чіпайте речей, які прилипли 
до ураженої шкіри.
● Обробіть рану прохолодною 
водою чи водою кімнатної тем-
ператури. Охолодження є ефек-
тивним, якщо триває до 20 хв. 
протягом перших 3 год. після 
ураження. Ділянки, які не по-
страждали, потрібно залишати 
сухими і теплими. Не можна охо-
лоджувати, якщо температура 
тіла впала до 35ºС.
● Якщо маєте в аптечці протио-

пікову пов’язку, краще скориста-
тися саме нею. Вона охолоджує 
місце опіку, зменшує вірогідність 
виникнення опікових пухирів, за-
хищає рану від механічних пош-
коджень та інфікування. Така 
пов’язка не прилипає до рани і не 
травмує її, забезпечує в рані сере-
довище з постійною вологістю та 
температурою, здатна поглинати 
великий об’єм виділень. Необхід-
но зняти верхню захисну плівку з 
однієї сторони пов’язки, прикла-
сти її до рани, потім зняти з дру-
гої сторони. Потім зафіксувати 
бинтом або лейкопластиром на 
шкірі. За відсутності спеціальної 
протиопікової пов’язки, прикрий-
те рану стерильною пов’язкою з 
марлі.
● Дайте потерпілому випити 
води, щоб зменшити інтокси-
кацію та уникнути зневоднен-

ня. Можна дати знеболювальний 
лікарський засіб, наприклад, ібу-
профен чи парацетомол, які ви-
користовують для полегшення 
болю будь-якого типу та інтен-
сивності.
● Оптимальна поза для людини з 
опіком обличчя або очей - сидяча. 
Це допоможе зменшити набряк. 
Крім того, опіки обличчя, осо-
бливо ті, що відбулися у закри-
тих приміщеннях, можуть поєд-
нуватися з ураженням дихальних 

шляхів. Буде добре, якщо, за на-
явності пульсоксиметру, ви змо-
жете контролювати насичення 
крові киснем (сатурацію) по-
страждалого і повідомити про 
неї лікарів.
● Зателефонуйте 103, якщо опік 
поверхні площі тіла у дорослого 
10% і більше, а у дитини – 5%, 
або якщо з опіком пов’язана трав-
ма. Також за екстреною медич-
ною допомогою потрібно негайно 
звертатися при опіках дихальних 
шляхів та очей.
● Звертаємо увагу, що пацієнти з 
великою площею опіків особли-
во схильні до перехолодження. 
У такому випадку необхідно за-
побігти втраті тепла організмом, 
зігріти постраждалого, накрити 
ковдрою, теплим одягом тощо.

Чого робити НЕ можна:
● НЕ використовуйте для охо-
лодження лід, це категорично 

заборонено. Він може викликати 
гіпотермію (патологічний стан, 
який розвивається у разі знижен-
ня внутрішньої температури лю-
дини нижче за 35ºС).
● НЕ можна використовувати 
олію, сік алое, борошно, продук-
ти тваринного походження тощо.
● НЕ використовуйте будь-які 
мазі/гелі до приїзду бригади ек-
стреної (швидкої) медичної до-
помоги. 
● НЕ проколюйте пухирі у разі 
їх появи, якщо пухирі розірва-
лись, накладіть чисту, стериль-
ну пов’язку.
● НЕ використовуйте препарати, 
що містять спирт. Інакше опік 
може посилитися.
Звертаємо увагу, що рівень ін-
тенсивності болю не завжди 
пов'язаний із тим, наскільки 
сильний опік. Іноді дуже серй-
озний опік може бути відносно 
безболісним. 

Як допомогти при травмах та вивихах
Сьогодні як ніколи важливо знати основні правила першої домедичної до-
помоги, зокрема, при травмуванні. Діяти потрібно швидко і грамотно, тому 
повідомляємо вам основні правила допомоги при забоях та вивихах. 

Забій (забиття) - це травма шкірного покриву без порушення його цілісності. 
Її можна отримати при падінні, ударах тупим предметом, дії ударної хвилі при 
вибухах снарядів, мін, авіабомб. Травмоване місце стає набряклим і невдовзі 
з'являється синець або гематома. 

Дії при забої:
● забезпечити пошкодженій ділянці тіла спокій;
● накласти на місце травми тугу пов’язку та підняти уражену ділянку тіла;
● прикласти до травмованого місця  щось холодне;
● обробити дезінфікуючим засобом місце забою, якщо на ньому є подряпини;
● при забоях внутрішніх органів одразу звертайтеся до лікаря. 

Вивих - це зміщення суглобових кінців кісток. Він може супроводжуватися 
розривом суглобової капсули. Найчастіше вивихи бувають у плечовому суглобі, 
у суглобах нижньої щелепи та пальців рук.

Ознаки вивиху:
● біль у кінцівці;
● деформація ділянки суглоба;
● відсутність активних і неможливість пасивних рухів у суглобі;
● кінцівка зафіксована у неприродньому положенні;
● зміна довжини кінцівки.

Перша допомога при вивиху:
● зменшити біль, можна використати знеболювальне;
● прикласти холод до ушкодженого суглоба;
● зафіксувати пошкоджену кінцівку у тому положенні, яке вона набула 
     вже після травмування.

Якщо постраждала нижня кінцівка - знерухомити її за допомогою шин або 
підручних засобів. 
Якщо постраждала верхня -  підвісити її на косинці. 
Ні в якому разі не вправляйте вивихнуту кінцівку. Це може зробити лише лю-
дина з медичною освітою!

В ТЕМУ


