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Два тижні
В

они вмістили в собі стільки подій і переживань, що вистачило б на чиєсь
життя. Вони не перегорнули сторінку
української історії, а написали її томи.

«Ніколи б не подумала, що…»
Із такої фрази починалася чи не кожна розмова в перші дні після російського
вторгнення на територію України. Попри всі озвучувані розвіддані навіть іноземної розвідки, навряд чи хтось всерйоз сприймав можливість такої атаки на
суверенну державу в ХХІ столітті. Тим
більше з боку тієї території, мешканці
якої пов’язані тісними родинними зв’язками з нами.
Не вірили й там, «за поребриком».
Зокрема, в нас є родичі на Сахаліні. Зателефонувати їм вирішили десь на
третій день після старту воєнної кампанії. «Я б ніколи не подумав, що…» почули з того боку. Звичайно, були не в
курсі всього, що відбувається. У нас відбувається. Через них відбувається…

Години, роки, епохи
Годинами вдома. Робота - не така, як
раніше. Побут став на воєнні рейки. Усе,
що здавалося таким важливим, миттєво
й непомітно відійшло навіть не на другий план, а взагалі в нікуди, осіло маревом на горизонті.
Перша світова - чотири роки, друга
світова - шість років…
Звично й розмірено рахує секунди
настінний годинник. Він пережив більше
за нас. Він уже був у ті війни, вцілів.
Дістався чоловікові у спадок від діда.
Нове покоління, нове випробування - і

старий годинник. Ми знову вціліємо і
переживемо.

Географія та історія на відмінно
Діти відтепер не тільки з новою інтонацією вимовляють відому й дотепер
лайку, але й вивчили чимало географічних назв. Неначе заново поглянули
на карту України: «Мамо, так а війна - це
ж так близько!» Гостомель, Ірпінь, Буча,
острів Зміїний, Енергодар, Чугуїв - тепер учні швидко і безпомилково покажуть їх на карті. І не сплутають Мелітополь із Маріуполем.
Вони екстерном проходять курс сучасної історії України. Поглиблюють знання
з біології - знають, що може слугувати
добривом і насіння якої рослини варто
покласти комусь у кишені. Знають, хто і
за що удостоївся звання сучасної княгині
Ольги. Удосконалюють українську, чітко

розрізняючи семантичні значення паляниці і полуниці. На практиці досліджують
хімічні властивості речовин під час виготовлення українських смузі.

І буде нова мрія
У результаті повітряної атаки російських
військ на аеропорт Гостомель під Києвом
був спалений найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак українського виробництва АН-225 «Мрія», який
існував у єдиному екземплярі. Його довжина - 84 м, розмах крил - 88 м, маса 285 т, максимальна злітна маса - 640 т.
Втрата серйозна. Вартість такої пташки станом на 2013 рік становила близько 200-250 млн доларів США.
Та невже українцям не під силу побудувати ще такий? І буде в нас нова «Мрія».
І буде в нас нова українська мрія і нове життя.
Ксенія КОВАЛЬЧУК

Нагорода посмертно
Наш земляк, солдат строкової служби Збройних сил України Іван Білецький, який героїчно загинув, захищаючи Батьківщину, посмертно нагороджений Президентом України
Володимиром Зеленським військовим орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної
цілісності України, вірність військовій
присязі.

Закрийте небо!
Горішні Плавні долучилися до збору
підписів до президентів США, Франції, Канцлера Німеччини, Прем’єрміністра Великобританії, членів НАТО
із проханням закрити небо над Україною.

Ця акція, ініційована Президентом
України Володимиром Зеленським,
триває на всій території країни. Збір підписів мешканців Горішньоплавнівської
міської територіальної громади відбувається в центрі надання гуманітарної
допомоги (вул. Миру, 22, міська бібліотека для дорослих).
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Місцевий час

ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

Спеціальний рахунок
Відкрито рахунки в національній
валюті, доларах США та євро на громадську організацію «Соціальна підтримка».
- Це кошти, які ми використовуємо на
потреби нашого національного спротиву в м. Горішні Плавні, - наголосив міський
голова Дмитро Биков. - Закуповуємо їжу
для військових, робимо запас усього
необхідного, що потребує від нас сьогодні ор- ганізація оборони міста. Поки
немає рішень на рівні Кабінету Міністрів
України, ВРУ, які б дозволяли нам спокійно
витрачати на ці цілі фінансові ресурси з
міського бюджету. Є певні обмеження.
Сьогодні всі державні фінанси зосереджені на потребах військових. Держказначейство працює в обмеженому режимі,
виплачує тільки захищені статті. Тому нам
потрібні кошти - їх можна перевести на
рахунки громадської організації «Соціальна підтримка». Ми дуже розраховуємо на
вашу підтримку і вдячні кожному, хто може допомогти.
РЕКВІЗИТИ
Кошти в національній валюті можна перерахувати на громадську організацію «Соціальна підтримка» за
реквізитами:

Іноземна підтримка
Влада Горішніх Плавнів проводить
перемовини з іноземними партнерами щодо допомоги місту й Україні
загалом.
Міський голова Дмитро Биков провів
розмову з представниками іноземних
партнерів нашого міста з Нідерландів,
Німеччини, Італії, Австрії.
- Зокрема, з бургомістром німецького
міста Штоках Райнером Штольцем ми
мали важливу розмову щодо евакуації
дітей-інвалідів до Німеччини, - зазначив
Дмитро Биков. - Опрацювали й декілька
питань щодо надання гуманітарної допомоги. Також з іноземними партнерами
ми обговорювали надання допомоги для
військових і для сил місцевої самооборони. Передусім ідеться про військові аптечки, засоби захисту військових - бронежилети, каски, а також трикотажні вироби - білизну і термобілизну.

Хто кому винен?

Міський голова Дмитро Биков коментує звернення мешканців Горішніх
Плавнів щодо допомоги їм від місцевої влади.
- До мене дехто звертається із проханнями і навіть претензіями, що їм не допомаАТ «УКРСИББАНК»
гають їжею, транспорр/р UA603510050000026001550375700
том, паливом. Та я заМФО 351005
питую: а що в нашому
ЄДРПОУ 38446960
Одержувач: громадська організація «Соціальна підтримка» місті змінилося? Комбінат працює, заробітна
Призначення платежу «фінансова допомога»
плата сплачується, коКошти в іноземній валюті можна перерахувати
мунальні послуги надаза реквізитами:
Legal entity – Sotsialna pidtrymka Hromadska orhanizatsiia ються, продукти (хоч і
в обмеженому асортиEnterprise code – 38446960
менті) у крамницях є, Currency of account – EUR
перераховує Дмитро
Account number – UA393510050000026008879136485
Биков. - Ми зараз жиBank name – JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
вемо у воєнний час,
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK»):
коли вся країна у єди07205696
ному пориві об’єднаUKRSIBBANK
лась у боротьбі з агреANDRIIVSKA STREET 2/12
сором. Тож у мене зуKYIV, UKRAINE
стрічне питання: а що
SWIFT code: KHABUA2K
ти зробив для міста і
Intermediary bank – BNP PARIBAS SA, Paris, FRANCE
країни? Люди досі не
SWIFT - код: BNPAFRPP
переключилися, ставType of account, name of tariff plan - Current, Basic
лячи понад усе спожиDate of opening 02.03.2022
вацьке ставлення. ЗаА також:
Legal entity – Sotsialna pidtrymka Hromadska orhanizatsiia раз кожен повинен думати, не що тобі винен
Enterprise code – 38446960
ГЗК, місто, Україна, а що
Currency of account – USD
ти зробив для країни.
Account number – UA213510050000026009879136484
Також міський очільBank name – JOINT STOCK COMPANY «UKRSIBBANK»
ник висловив подяку
Beneficiary bank (JSC «UKRSIBBANK»):
підприємцям, фізичним
020061151200138
особам, керівникам та
UKRSIBBANK
акціонерам великих
ANDRIIVSKA STREET 2/12
промислових підприKYIV, UKRAINE
ємств нашого міста за
SWIFT code: KHABUA2K
Intermediary bank – BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch допомогу, яку вони зараз надають у фінансоNew York, USA
вому та натуральному
SWIFT - код: BNPAUS3N
вигляді:
Type of account, name of tariff plan - Current, Basic
- За рахунок цих блаDate of opening 02.03.2022
годійних внесків ми

формуємо запаси палива, їжі, теплих речей - усього, що потрібно хлопцям, які захищають Україну. Усе необхідне ми щодня
відправляємо на передову. Щось залишаємо в місті на випадок скрутних часів.
Постійно отримуємо до по мо гу від
Благодійного фонду «Полтавського ГЗК».
Зараз закупили продуктів харчування
на 1,2 млн грн, засобів індивідуального
захисту для лікарні - на 100 тис. грн, а
також перев’язувальні матеріали для
поранених, антибіотики тощо, щоб у разі
надходження поранених ми могли надавати компетентну кваліфіковану допомогу. Крім того, ми отримуємо підтримку від наших закордонних друзів.
Уже надходять валютні перекази від небайдужих українців, які зараз перебувають за кордоном. Допомагають особисто Костянтин Жеваго та Олександр
Мороз - надають великі кошти. Вдячний
за надійну підтримку й усьому колективу Ferrexpo.

Про інсулін
У зв’язку з перебоями в постачанні
ліків та медичних препаратів виникла необхідність вирішення питання
щодо забезпечення інсуліном людей, хворих на цукровий діабет.
- На даний час ми маємо запас цих
препаратів, яких вистачить приблизно
на 2 тижні, - констатує міський голова
Дмитро Биков. - У Горішніх Плавнях
більше 300 осіб, які потребують такого
постійного медикаментозного супроводу. У зв’язку з тим, що ми зараз не
можемо отримати кошти з Національної служ би здоров’я України для

Місцевий час
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Рятують життя
у штатному режимі
Н

а початку тижня в медзакладах Полтавщини перебувають 158 поранених - військових та цивільних із областей, де тривають бої. Долаючи додаткове навантаження, лікарні працюють у штатному режимі та
продовжують рятувати хворих на COVID-19.

Незважаючи на умови воєнного стану, інфекційне відділення в нашому місті
працює у штатному режимі.
- Звичайно, важко, як і всім зараз в Україні, але ми продовжуємо виконувати
свою роботу - допомагати людям. Працюємо так, як і до цього, - зазначає завідувачка інфекційного відділення КНП «ЛІЛ
І рівня м. Горішні Плавні» Алла Замш. - На
даний час пацієнтів із коронавірусною
хворобою трохи поменшало. Маємо на
початок тижня 27 хворих, 4 з яких - у відділенні інтенсивної терапії. Здебільшого
вони поступають у важкому стані та стані
середньої важкості. Наразі менше кисневозалежних людей та більше хворих із
важкою супутньою патологією на фоні
ковіду. Багато таких, що потребують терапевтичної і кардіологічної допомоги, але
через наявність позитивного тесту на
COVID-19 перебувають на лікуванні в
інфекційному відділенні.
Згідно з актуальними стандартами
лікування, пацієнтів, котрі не мають проявів коронавірусної хвороби, можна виписувати вже через 5 днів. Відтак потік
виписаних пацієнтів пришвидшився. А
ось говорити, що пандемія наближається до завершення, поки що зарано.
- Я думаю, маємо певний спад, зазначає Алла Замш, - бо така тенденція
придбання цих ліків, я звернувся до
комітету соціальної відповідальності
Ferrexpo, і БФ «ПГЗК» проплатить придбання ліків для людей, хворих на цукровий діабет, на 200 тис. грн. Таким чином ми закриємо потребу на найближчий місяць. Потім у робочому порядку
будемо вирішувати питання щодо фінансування через НСЗУ.

Розміщення біженців
Станом на 8 березня зареєстровано 784 особи із числа біженців, які
приїхали до Горішніх Плавнів.
Люди розміщуються в готелях, у близьких та родичів, винаймають квартири.
- Особи, які потребують нашого соціального захисту, розміщуються безкоштовно в гуртожитку нашого Політехнічного коледжу за адресою вул. Миру, 4,
- наголосив міський голова Дмитро Биков. - Наші партнери з Ferrexpo надають
допомогу з поселення біженців на трьох
своїх турбазах, розташованих на березі
Дніпра. Окрім того, ми готуємо ще декілька об’єктів для розміщення біженців.
Та на даний час у нас ще є вільні місця.
Міський очільник також зазначив, що

Щодо забезпечення медикаментами,
як зазначає лікар, для невідкладної допомоги основні медикаменти є завдяки
резерву, який було забезпечено Благодійним фондом «Полтавського ГЗК». У
наявності й тести на COVID-19.
За інформацією Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб
МОЗ України, від початку карантину в Полтавській області діагностовано майже 186
тисяч випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 162 697 жителів області, а продовжують лікування 18 863 людини.
Лікарі закликають громадян не випробовувати долю і продовжувати дотримуватися карантинних обмежень:
 правильно користуйтеся захисними медичними масками в місцях скупчення людей;
 намагайтесь дотримуватися соціального дистанціювання;
 часто мийте руки та користуйтесь антисептиками;
 проводьте вологе прибирання та дезінфекцію із провітрюванням приміщень.

простежується протягом останніх двох-трьох тижнів. Тобто зараз хворих менше, ніж місяць чи
два тому, але вони є і поступають по 3-4 пацієнти на день. У
зв’язку з початком воєнних дій
не завжди може прийняти пацієнтів Кременчук, тому в деяких
випадках приймаємо і дітей. До
того ж ми є опорною лікарнею для хворих Козельщинського району, тож привозять до нас на госпіталізацію хворих і
звідти.

фізичні особи і підприємці продовжують
перераховувати кошти на наш спеціальний рахунок для підтримки центру самооборони міста, формування гуманітарної допомоги для військових, Харкова
тощо. Зібрано вже більше 2,5 млн грн, які
будуть спрямовані на зазначені цілі.

Про евакуацію
До центру евакуації, створеного в
Горішніх Плавнях, щодня приходять
нові відвідувачі, які мають намір у
разі небезпеки виїхати з міста.
Міський голова Дмитро Биков наголошує: таке рішення - виключно відповідальність родини:
- Розраховувати, що буде безкоштовне паливо, автобус, харчування, проживання десь на Західній Україні або за кордоном, не варто - такого не буде. На це
немає ресурсу, і спонсори за це не заплатять. Тому питання евакуації - це питання родини: забезпечити транспорт,
проживання. На Західній Україні практично всі населені пункти переповнені біженцями, і ціни на житло - дуже високі. Тому
перед тим, як приймати рішення про евакуацію, у вас повинен бути чіткий план:

Прості правила збережуть
здоров’я вам і вашим рідним!
Софія ПАЛЯНИЦЯ

куди ви їдете, до кого, чи є у вас кошти
на проживання, перехід кордонів тощо.
Треба мати план дій і кошти принаймні
на два місяці. Польща вже теж переповнена нашими біженцями. На сьогоднішній день Горішні Плавні забезпечені
комунальними послугами в повному
обсязі, місто продовжує жити своїм життям. Якщо ж ситуація буде погіршуватися, ми в посиленому режимі вирішуватимемо питання щодо евакуації.
Варто враховувати й те, що ситуація на
дорогах України нині складна - великі
пробки й затори, 150 км долають за 12 годин, можуть бути перебої з пальним.
Погодні умови несприятливі - мінусові
температури повітря, сніг, ожеледиця.
У разі закінчення пального є велика вірогідність переохолодження та загрози
здоров’ю та життю.
На залізничних шляхах також затримки руху поїздів, від Кременчука до Львова потяг їде більше доби, вагони переповнені, важкі умови перебування.
Усе це потрібно враховувати при прийнятті рішення про виїзд із міста.
Ксенія КОВАЛЬЧУК
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Плата за комуналку
не скасовується
Н

а 14 добу початку війни з Росією
працівники ЖКГ Горішніх Плавнів підмітають двори, вивозять
сміття; у квартирах із кранів тече холодна й гаряча вода; є
опалення.

Щодня місто зміцнює свою оборону
та готується дати відсіч ворогу на підступах до нього. Воно стало трохи нервове, але дітей уже виводять на прогулянки, та й літні пари протягом дня курсують набережною міста. Пусті полиці
магазинів стали наповнюватися товаром. Життя триває, ми пристосовуємося до нього.
У місті немає паніки, натомість є рішучість, згуртованість і готовність допомагати одне одному. Але критичним для
багатьох стало питання оплати комунальних послуг. Їх треба сплачувати, хочете ви цього чи ні, щоб зберегти те, що
маєте сьогодні. Адже працівники, які утримують місто в належному стані, теж
мають годувати свої сім’ї.
- У цей складний час багато ресурсів
потрібно для утримання життєдіяльності
міста, яке зараз живе і працює у штатному режимі, - зауважив міський голова
Дмитро Биков. - Додалися такі нагальні
проблеми, як обороноздатність міста та
підтримка вимушено переміщених осіб,
які ми намагаємося вирішити. Але станом на 1 березня населення має заборгованість перед надавачами комунальних послуг у розмірі 5 млн грн. Саме цих
коштів не вистачає на виплату заробітної
плати працівникам комунальної сфери.
Тож звертаюся до всіх горішньоплавнян
із проханням сплачувати за спожиті послуги. Саме це і є економічним патріотизмом, коли влада, бізнес і кожен пере-

січний громадянин в умовах війни працюють як єдиний злагоджений механізм.
Саме це дає надію, що ми обов’язково
вистоїмо, переможемо і в майбутньому
мирному житті залишимося об’єднаними навколо найціннішого - своєї Батьківщини. Тримаймося, бо ми того варті.
У мережі ширяться чутки про нібито
гарантоване державою анулювання
сплат комунальних платежів, банківських кредитів та послуг мобільного зв’язку під час війни з російськими окупантами. Центр протидії дезінформації при
РНБО України наголошує, що воєнний
стан не звільняє громадян від плати за
комуналку, однак пеня і штрафи не нараховуються. Крім того, більшість українських банків ініціювала відтермінування сплати за позиками до червня.
«Оператори мобільного зв’язку значно
збільшили кредитні ліміти на розмови
та інтернет і відтермінували їхню сплату, щоб жоден українець не втратив доступу до важливої інформації», - йдеться у повідомленні.
Також у Центрі протидії дезінформації
додали, що смс-повідомлення про загрози відключення мобільного зв’язку
чи нарахування штрафів за кредити або
комуналку через несплату не підтвердилися.

Як сплатити,
не виходячи з дому
На сайті https://hp.infocentr.pl.ua/
можна сплачувати всі комунальні послуги, крім електропостачання.
1. Для сплати послуг необхідно зареєструватися та отримати комунальний код.
2. Пройти ідентифікацію. Оберіть пункт
«за відомими для вас особовими рахунками».
3. Ввести один будь-який особовий
рахунок.
Саме на цьому сайті також можна передавати показники лічильників.
Для сплати за електропостачання
https://www.energo.pl.ua/. Якщо ви
маєте картки «Укрсиббанк», «Приват 24»,
«Райффайзен Банк», «Монобанк» - сплатити можна онлайн через додатки
банків. Задля цього треба ввести адресу, номер рахунка та тризначний код, ця
інформація є на рахунках. Після цього
автоматично підтягуються всі оплати,
крім газу, для нього треба ввести рахунок окремо.
Не відкладай життя на потім,
дайте шанс зберігати наше місто
таким, яким воно є, адже ви живите саме тут і саме зараз.
Ольга ТАРАНТІНА

ФОТОФАКТ
Якихось два тижні тому ми шукали відповіді на питання, хто ми і для чого
прийшли в цей світ. Можливість отримати чесну відповідь дали останні 14 днів.
Наше покоління доля не раз перевіряла на стійкість і витривалість. Ми мали можливість і час набути певний досвід.
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Працює центр евакуації
В

ід п’ятниці, 4 березня, в Горішніх Плавнях запрацював
центр евакуації. Він допоможе визначити кількість охочих виїхати до більш безпечного місця, якщо раптом
ситуація в місті загостриться.

Центр евакуації функціонує на базі бібліотеки для дорослих за адресою вул. Миру, 22. Сьогодні тут малолюдно. Хоча в
перший день роботи, за словами працівників центру, відвідувачів була силасиленна.
Тут записують дані всіх, хто буде готовий виїхати з Горішніх Плавнів, якщо раптом ситуація в місті ускладниться. Зокрема, йдеться про матусь із дітьми, дітей
з інвалідністю та їхніх батьків чи опікунів,
переселенців з інших міст, котрі проживають тут нині, й решту незахищених
верств населення. Хоча й решта відвідувачів, котрі не підпадають під цю категорію, теж можуть записатися на ева-

куацію. Для цього необхідно мати із собою паспорт та
свідоцтво про народження (для запису дітей).
До роботи в центрі залучені працівники служби у
справах сім’ї. Вони працюють тут по черзі. І роблять усе, щоб відвідувачі
не відчували паніки.
У центрі евакуації наголошують: нині немає конкретної інформації щодо місця призначення, напрямку руху чи виду транспортного засобу,
яким здійснюватиметься евакуація всіх
охочих із числа малозахищених верств

Життя
продовжується

В

ід початку війни в пологовому відділенні Горішніх Плавнів народилося 12 малюків. Допомогу надають усім жінках, які цього потребують,
незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Із 24 лютого станом на ранок 7 березня в Горішніх Плавнях на світ з’явилося
12 дітлахів. Медики приймають пологи
не лише в горішньоплавнянок.
- Неважливо, де зареєстрована жінка.
Якщо їй потрібна наша допомога (чи це
пологи, чи гінекологічні проблеми), ми
її надамо, - запевнила медична директорка КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні Плавні»
Людмила Смаженко.

Лікарка радить не боятися звертатися до медзакладу. Медичні послуги і медикаменти в стаціонарі надаються безкоштовно. Ба більше, тут організували
таку собі дитячу кімнату.
- Продовжуємо працювати в штатному режимі цілодобово. І хочу зазначити, що при виникненні будь-яких проблем жінки не повинні затягувати з їхнім
вирішенням, адже це може загрожува-

Найменших та найчистіших вона випробовує із самого початку життєвого
шляху.
Нам не вдалося вберегти дітей від
жахів війни. Вона вкрала в них дитинство та наглядно показала, що таке людяність. На долю покоління, народженого
під звуки кулеметів та вибухи снарядів,
випало втримати нас у цьому світі.
Зі щирою посмішкою та чистим поглядом, без жодного сумніву ці маленькі

горішньоплавняни віддають усі свої зекономлені кошти на допомогу захисникам України. На наших очах відроджується найгуманніша нація, здатна віддати останнє тому, хто цього потребує.
Вони збережуть нашу людяність і
позбавлять страху за майбутнє країни. Ми знаємо, за що воюємо і в чиї
руки віддамо країну.
Ми непереможні.

населення. За перебігом подій радять
спостерігати з офіційних джерел інформації.
Наталка ВЕРЕМЧУК

ти життю. Вони мають змогу прийти до
пологового чи гінекологічного відділення разом зі своїми маленькими дітками, якщо їх немає з ким залишити
вдома. Тут для них ми виділили окремі
палати для тимчасового перебування,
тобто діти будуть під наглядом медперсоналу і зможуть спілкуватися з мамами, - зазначила фахівчиня.
До речі, МОЗ України спростило процедуру реєстрації новонароджених на
період режиму воєнного стану. Якщо пологи відбулися поза межами лікарні, наприклад удома, медичне свідоцтво про
народження дитини можуть видавати
медфахівці, які були присутні під час
пологів або проводили перший огляд
новонародженого.
- Наразі в нас таких випадків немає, і
думаю, що не повинно бути, адже система надання допомоги налагоджена,
ми в телефонному режимі комунікуємо
з нашими вагітними і жінками, які прибули з інших міст чи регіонів. Останніх
без проблем беремо на облік: на тимчасовий чи постійний за бажанням. Від
початку війни до нас по допомогу звернулася поки що лише одна переселенка, - інформувала Людмила Смаженко.
Породіллям видаються паперові довідки, за якими у відділах ДРАЦС проходить реєстрація дитини. Електронні тимчасово не працюють.
Дар’я КРАВЧУК
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Прихисток кожному

цедури реєстрації. На цьому наголошує
директор ВПГБУ Василь Сулима:
- Перші біженці в гуртожитку ВПГБУ були з Харкова та Запоріжжя. Приймаємо
всіх, кого направляють з УПСЗН: дітей,
старих, родини з домашніми улюбленцями. Місць вистачає, матраци, ковдри, постільна білизна є в достатній кількості. А якщо хтось із містян хоче якось
допомогти, то завжди потрібні продукти швидкого приготування, чай, кава,
цукор - усе, що може зігріти та насити-

На вашу допомогу чекають у ВПГБУ за адресами: вул. Космонавтів, 10 та вул. Строни, 21. Деталі за номерами: 097-598-3186 та 067-800-17-41.

Н

а початку цього тижня було відкрито гуманітарний коридор із Сум на
Полтавщину. У перший день двома евакуаційними колонами вивезли близько п’яти тисяч людей. Дехто поїхав далі спеціально підготовленим потягом до Львова, а дехто вирішив залишитись у нашому
регіоні. Тим часом із початку війни в нашому місті знайшли прихисток уже 784 біженці.

Потік людей, яких війна позбавила рідного дому, не зупиняється. Горішні Плавні безвідмовно приймають біженців з усієї
України. Вони поселяються в готелях, у
своїх близьких чи знайомих або ж орендують квартири. Надають прихисток
біженцям і на трьох турбазах Ferrexpo.
Людей, які потребують соціального захисту, розміщують у гуртожитках навчальних закладів міста.
Уже близько 200 внутрішніх переселенців із 2 березня прийняли в Політехнічному коледжі КрНУ.

- Перша група із 27 осіб, яких ми поселили в гуртожитку 2 березня, поїхала
далі вже наступного ранку, - розповіла
директорка закладу Наталія Дзина. - А
дехто з тих, хто приїхав 3 березня, вирішив затриматись і дотепер у нас. Дуже активно до облаштування кімнат для
переселенців долучились як самі працівники нашого закладу, так і небайдужі
містяни, серед яких чимало приватних
підприємців. Допомагали хто чим може: і з будівельними матеріалами, і з

ти втомлену людину з дороги, яка не
знає міста.
На початку тижня в гуртожитку училища перебувало 22 особи. Але ця цифра
постійно змінюється, адже є ті, хто зупиняється на одну ніч та на ранок їде далі,
а хтось вирішує затриматись на кілька
днів, щоб набратися сил.
Бажаючі допомогти можуть звертатись
безпосередньо на вахту гуртожитку.
Крім продуктів швидкого приготування, у ВПГБУ чекають на продукти для
випікання хліба (борошно, сіль, цукор,
олія, дріжджі), який тут уже другий тиждень печуть для захисників України.
- Борошно й самі співробітники закладу приносять, й волонтери привозять та
й люди приносять, - говорить Василь Сулима. - На день може виходити до 300 буханок хліба, які через волонтерів переси-

Реєстрація громадян, які перемістилися
з районів бойових дій до м. Горішні Плавні,
відбувається в управлінні соціального захисту населення Горішньоплавнівської
міської ради за адресою: вул. Миру, 29.
Докладну інформацію можна отримати за
телефонами: 097-110- 70-03, 068-843-7997, 068-832-23-06.

постільною білизною, приносили ковдри, подушки, посуд. Приходили і аби
фізичною силою допомогти волонтерам, які наразі ремонтують та готують
2 кімнати. Ремонтом ще двох займаються фахівці комунальних підприємств
міста. Харчування переселенців узяв на
себе Благодійний фонд «ПГЗК» - щодня
привозять безкоштовні обіди для мешканців. Проживання для цих людей безкоштовне. Наші працівники прибирають
та в разі потреби надають їм допомогу
із пранням.
На даний момент у гуртожитку вистачає всього необхідного. А якщо і виникає
якась потреба, то є можливість звернутись до волонтерів. Так, зараз тут мешкає мама з трьома дітьми, одному з яких
всього 1,5 року. Молочним харчуванням
та підгузками родину забезпечив волонтерський штаб, розташований у приміщенні міської бібліотеки.
У гуртожитках навчальних закладів надають місце тим, кого туди направляють з управління соцзахисту після про-

лаються на фронт. Працюють усі: й майстрині, й кухарі. Будемо пекти стільки,
скільки зможемо та скільки буде потрібно.
А припиняти випікати хліб для фронту ми
плануємо тільки тоді, коли кусень нашого хліба застрягне в горлі останнього рашистського окупанта.
Софія ПАЛЯНИЦЯ
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раються зі своїм завданням, і все в
нашій країні налагодиться. А поки є вода, світло, як і надія на подальше спокійне життя.
Якщо раніше мій співбесідник не вживав ковбасних виробів, тепер частенько смакує макарони із сардельками - за
його словами, таким чином згадав смак
дитинства. Певний запас круп чоловік
має завдяки підтримці Благодійного
фонду «Полтавського ГЗК», котрий забезпечує незахищені верстви населення продуктовими наборами.

Фільтрувати, щоб не панікувати

Д

о непростих часів обмежень, невідомості й розпачу більшість виявилася неготовою. Як налаштуватися на віру в перемогу ЗСУ, добра й
усіх тих, кого життя змусило вчитися жити на новий лад, знає людина, яка вже 13 років відстоює активну громадянську позицію попри
інвалідність.

Поки бійці боронять кордони нашої
держави, а волонтери збирають та передають речі для наших воїнів і переселенців, вимушених покинути свої домівки через агресію російських загарбників,
більшість містян продовжує вносити свій
вклад у перемогу, що неодмінно чекає
на Україну. Серед них і Микола Федоренко, котрий надає активну інформаційну підтримку всім, хто нині цього
потребує, й розповсюджує важливу, а
головне - правдиву інформацію.

Мало що змінилося
Допоки Горішні Плавні залишаються
мирною територією, перейматися не
варто, наголошує мій співрозмовник:
- Так, у нашому місті кілька разів лунали сирени. Через необхідність пересуватися в інвалідному візку, я не маю
можливості спускатися до підвалу чи
якогось іншого укриття. Хоча й постійно
на зв’язку із сусідами, котрі пропонували свою допомогу, що не може не тішити
в такі складні часи. Ці люди й у мирний
час допомагали мені спускатися до
під’їзду й підійматися нагору. Приємно,
що й у воєнний час горішньоплавняни
не втратили людяності.
А загалом життя Миколи Федоренка
мало змінилося, як порівняти з мирним
часом: він продовжує відстоювати інтереси людей з інвалідністю як у нашому
місті, так і на теренах України.

Постійний перегляд новин - заняття
більшості горішньоплавнян, якому щодня приділяється значний час. Микола
Федоренко мріє, що незабаром інформаційні повідомлення стануть позитивними, бо українці - незламна і спроможна нація, котра збудує найкращу країну
на теренах Європи. Головне, на його
думку, - не заважати нам:
- Сам особисто хотів би хапати руками
за горло ворогів, однак фізично це неможливо. Тому спілкуюся з представниками різноманітних громадських організацій в Україні та волонтерських організацій за кордоном, щоб скоординувати їхнє
прагнення допомогти тим, хто нині перебуває в гарячих точках. Намагаюся глибоко в тилу бути корисним, як можу.
А ще радить усім переглядати інформацію лише з достовірних ресурсів, керуючись здоровим глуздом і здатністю
до критичного мислення.

З Україною в серці

зину під’їздить машина з товаром, - розповідає Микола Федоренко. - Проте я
не вибагливий - нічого особливого в
житті не потребую! Так, давно вже не бачив на полицях магазинів молочних продуктів, Масляна пройшла майже непо-

Багато хто нині намагається виїхати за
кордон - хтось так рятується, комусь здається, що там чекає краще життя. Герой
моєї розповіді, як і члени його сім’ї, твердо вирішили, що не покинуть рідну країну.
- Війна зачепила кожну родину, всім
зараз нелегко, тож докоряти комусь за
їхній вибір не варто. Проте я впевнений,
що лишаються найкращі, ті, хто нині здобуває перемогу й хто готовий до відбудови країни, коли цей жах скінчиться, -

Після перемоги - сирники
Поки горішньоплавняни продовжують
від самого ранку атакувати продуктові
магазини в пошуках товарів першої необхідності й не тільки, люди з інвалідністю в нашому місті вже звикли робити
покупки в інший час, щоб не товпитися
в чергах разом з усіма. Якщо ж певних
продуктів на полицях немає, ця категорія
людей без зайвої паніки кладе до свого
кошика покупки з розряду «що є».
- Я розумію, що можу не встигнути на
щось у той час, коли містяни утворюють
черги, як тільки розуміють, що до мага-

мітно, але не переймаюся з цього приводу - мамині сирнички обов’язково
спробую після перемоги! Вірю, що це
буде скоро, адже наші бійці мужньо впо-

наголошує Микола Федоренко. - І саме
в єдності наша сила!
Наталка ВЕРЕМЧУК
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Не думали й не гадали…
Х

арків’янці Оксані разом зі своєю родиною вдалося покинути місто ще в перший день війни. Якщо зовні жінка
начебто вже оговталася від побачених
жахіть, то в душі й досі задається питанням, як узагалі можливо, що на Україну
напав сусід, із яким пліч-о-пліч боронили рідну землю в Другій світовій?

Не феєрверк
О п’ятій ранку 24 лютого Оксана прокинулася від звуку феєрверку, як їй тоді
подумалось. Із думками про те, кому в
таку рань спало на думку запускати салюти, вона виглянула у вікно й заклякла на місці - з’ясувалося, що то вибухи,
й одну з багатоповерхівок цього району
вже поцілили. А будинок, у якому проживала моя співбесідниця, розташований неподалік об’їзної дороги, якою до
міста вже прямували танки ворога.
- Мій батько - професійний військовий, він давно натякав, що росіяни
можуть напасти, я ж і досі не можу в це
повірити, - зізнається Оксана. - Завжди
думала, що далі Донецької й Луганської
областей вони не сунуться і лиш залякують. А зараз дивлюся новини, й від-

чоловіком зробили правильний вибір,
коли вирішили виїжджати.

З міста - до села
Прихистила Оксану з трирічним сином її бабуся, котра проживає в одному із сіл неподалік Горішніх Плавнів.
Бабусі вже 86 років. За її словами, вона й гадки не мала, що колись бачитиме ще одну війну…
Оксані ж довелося враз адаптуватися до життя в маленькому селі, у простій
хаті, яка однак може похвалитися чудо-

- Холодно, але нам гріх скаржитися! запевняє жінка. - Стресувати дуже не
було коли - це зараз сину вже краще,
допомагаю бабуні по господарству, до
цього ж із чоловіком тільки тим і займалися, що збивали температуру малому
й намагалися його погодувати. Прості
речі добре відволікають. Так, щоб приготувати їжу, треба спершу дістати воду з колодязя, за картоплею треба спускатися в погріб. Стараємося всю роботу по дому зробити до того, як стемніє,
щоб не вмикати світло зайвий раз. Зараз хочемо з чоловіком якнайскоріше
влаштуватися на роботу, щоб мати змогу заробляти гроші й перераховувати на
потреби наших бійців у ЗСУ.

Люди різні

чуття, що це якийсь фільм жахів, у
реальність якого важко повірити.
На той момент у родини не було заздалегідь спакованої тривожної валізи,
проте за заведеним порядком усі документи та дитячі ліки разом з інгалятором
завжди залишалися в одному місці.
Швидко зібратися й побігти в укриття
завадила застуда трирічного синочка навіть у добре облаштованому підвалі
житлового будинку дитині з високою
температурою не місце. Родина вирішила тікати на Полтавщину на своєму
автомобілі. Думали, що їхатимуть кілька
годин, та через затори на дорогах дісталися місця призначення вже ввечері.
- Страшно було й через хворобу сина, який від стресу відмовлявся взагалі
їсти, страшно було просто їхати дорогою, бо ніхто ж не застрахований від
вибухів та обстрілів, - пригадує Оксана.
- Але ще страшніше тим, хто там і досі
залишається. Тепер я розумію, що ми з

вим погребом - для нинішніх часів це
просто знахідка. Вірить, що із часом
ситуація стабілізується і з’явиться змога працювати віддалено - в мирний час
жінка була перекладачем, але вже в перший день війни приміщення бюро перекладів постраждало від вибухів.

До іногородніх у територіальних громадах ставляться по-різному. Але в такі
часи вимушеним переселенцям прагнуть
допомагати - з офіційних джерел можна
дізнатися, де зареєструватися, де отримати речі, де влаштуватися на роботу.
Приязні люди стрілися й Оксані. Малий продовжував хворіти, тож після облаштування в бабусі жінка вирішила відразу звернутися до лікаря, щоб оглянув
сина. За кілька хвилин до закриття одна
з педіатрів Кременчуцької дитячої лікарні
радо прийняла Оксану з дитиною, оглянувши малого й виписавши рецепт на
ліки. На превеликий подив, за прийом
іногородніх лікарка не вимагала грошей.
А пізніше в одному із супермаркетів
під час сирени повітряної тривоги приємно здивувалася ще раз, коли всіх

Суспільство

11
«ТЭ» №10 (1356) 10.03.2022

Війна не спинить ЖИТТЯ!
І

з початку повномасштабної війни в Україні станом на 7 березня зареєстровано майже 4000 шлюбів, повідомляє
Міністерство юстиції.

На Полтавщині з початку російського
вторгнення побралися 163 пари. Найбільше зворушує, коли одружуються військові. Коли це бачиш, розумієш - нашу
націю не перемогти! Більшість чоловіків
одягнені у військову форму, а замість
каблучок із дорогоцінних металів обирають символічні прикраси.

До речі, Кабінет Міністрів спростив
укладення шлюбів із військовослужбовцями за їхньої відсутності під час реєстрації шляхом подання заяви, засвідченої
керівником (постанова КМУ від 7 березня 2022 року № 213 «Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану»).
Постанова передбачає, що на період
воєнного стану відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть
реєструвати шлюби без особистої присутності нареченого (нареченої), якщо
він (вона) є:

військовослужбовцем Збройних
сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки;
 Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Національної гвардії, іншого утвореного відповідно
до законів України військового формування, поліцейським;
 особою рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту, Дерпокупців повели до укриття. Здивуватися довелося й під час наступного
сигналу тривоги, коли жінка, придбавши продукти, вже опинилася на вулиці
й хотіла знов потрапити до укриття в
супермаркеті - охоронці ввічливо пояснили, що укриття діє лише для покупців.

Потрібен мир
На запитання про те, чого потребує
родина біженців найбільше - їжі, одягу,
медикаментів, Оксана відповідає: «Ми,

жавного бюро розслідувань,
Державної кримінально-виконавчої служби;
 особою начальницького складу Національного
антикорупційного бюро,
Бюро економічної безпеки;
 працівником закладу
охорони здоров’я.
Такий наречений (наречена) подає заяву про державну реєстрацію шлюбу
безпосередньому командиру (керівнику), який засвідчує справжність підпису на заяві та забезпечує
її передачу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Така заява одночасно є
підтвердженням згоди на шлюб.
Заява задіяної у війні особи має містити відомості про неї та про особу, з
якою він (вона) бажає зареєструвати
шлюб: прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату народження,
громадянство. У разі зміни прізвища відомості про обране прізвище.
Акт про укладання шлюбу також можуть складати командири наречених та
керівники закладів охорони здоров’я, у
яких перебувають або працюють під час
війни наречені. Вони скріплюються печаткою відповідного органу чи установи (військового формування чи лікарні).
Тоді акт про шлюб може складатися
без особистої присутності одного чи
обох наречених з використанням доступних засобів відеозв’язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими.
Акт має містити відомості про дату та
місце його складання, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), дату народження обох наречених, їхнє громадянство, а в разі обрання прізвища
одного з них або приєднання до свого
прізвища прізвища іншого - також відомості про обране прізвище.
Тоді акт надсилається до будь-якого
відділу державної реєстрації актів цивільного стану для складання актового заяк і всі українці, потребуємо якнайскоріше миру».
З речами родині біженців допомогла
давня подруга Оксани, яка проживає
неподалік. Хоч і збиралися поспіхом, але
необхідні речі для сина вдалося взяти.
Гроші на продукти ще є, в коморі в бабуні
є запас картоплі, а далі видно буде.
- У перші дні ми навіть не перевдягалися, всередині жив страх, що раптом
доведеться тікати в інше місце, тож треба бути готовими робити це негайно, розповідає моя співрозмовниця. - Та ще

пису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
У разі відсутності доступу до реєстру
перевірка відомостей реєстру про акти
цивільного стану не проводиться.
Відомості, відсутні в актовому записі
про шлюб, можуть бути внесені до нього після припинення чи скасування воєнного стану у визначеному законодавством порядку.
Ця постанова набирає чинності з дня
її опублікування та діє до дня припинення чи скасування воєнного стану.
Акти, які складені з 24 лютого 2022 року до набрання чинності цією постановою та не містять усі передбачені цією
постановою відомості (крім прізвища,
власного імені та по батькові, дати народження обох наречених), вважаються дійсними для проведення державної
реєстрації шлюбу у визначеному цією
постановою порядку.
Як би ворог не хотів нас знищити
та зламати, але життя триває. І
народжується нове, попри війну. З
початку війни з Росією в різних куточках України народилося 4311 немовлят. У Горішніх Плавнях - 12.
Наталя ІВАНЧУК

й сирени повітряної тривоги не додають
настрою, я не знаю, як до них можна
звикнути. Але тішить одне - в такі непрості
части люди згуртувалися, нині навіть підприємці здебільшого роблять усе, щоб і
грошима, й товарами першої необхідності підтримати й наших бійців, і переселенців, і мирне населення, яке постраждало в цій війні. Я пишаюся нашими
людьми! Усе зроблене добро повернеться сторицею - разом відбудуємо
нову Україну!
Наталка ВЕРЕМЧУК
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Суспільство

За курсом корабля
В

ійна - це не тільки збройне протистояння. Цей період актуалізує й інші теми. Можливо, не всі
з них є першочерговими. Але зараз хочу торкнутися тієї, що, без
перебільшення, в усіх на вустах.

Відповідь українського прикордонника з острова Зміїний умить стала гаслом,
яке підхопили мільйони наших співвітчизників, причому і мале, і старе. Цю фразу
на адресу «руского корабля» ми нині
чуємо, бачимо на телеекранах, бігбордах,
навіть при перевірці стану рахунку в телефоні. Та якщо з вуст дорослих вона
сприймається доволі об’єктивно (так-так,
із цим погоджуюсь навіть я - та, що до
війни була категорично проти вживання
нецензурних висловів!), то коли її почали озвучувати діти, дехто з дорослих
стурбувався таким станом речей.
Що можу сказати з цього приводу?
Діти зчитують усе, що відбувається навколо. А в період такого загострення
емоцій і поготів. Почуттів занадто багато, щоб утримувати всередині. Їх просто потрібно виплеснути назовні. Не

Екіпажі російських танків на одному з
північних напрямків зайняті тим, що тренуються правильно вимовляти слово
«паляниця».
Кацапські пілоти долітають до Полтави, бачать Котлярик і Кадетський, думають, що вже тут були, і летять геть.
Картопля в мундирах завітала - білоруські війська увійшли до України.

Так, наша мова містить цілий арсенал
лайливої лексики. Причому колоритної,
смачної та вишуканої. Ось наприклад.
Сто копанок чортів тобі в печінку!
А щоб твоєю мордою просо молотили!
Ах ти ж когут общипаний!
Кнур ефіопський!
Най тебе двері притиснуть!
Най би ті всі зуби випали, крім одного,
який би тебе болів усе життя.
А щоб тебе підняло і гепнуло (вертіло)!
А щоб тобі голова облізла!..
Це далеко не повний перелік. Можете
обрати замінник, який вас влаштовує, і використовувати, коли уривається терпець.
бажаєте, щоб ваша дитина повторювала сороміцькі слова? То вивчіть із нею
автентичну українську!

«А скільки важить російський воєнний
корабль?» - роми цікавляться.
Поки Олег Винник в режимі тиші, Арестович безпощадно краде його вовчиць.
А тепер уявіть: травень, там сходить
соняшник, там - картопля. А ми нічого
не садили.

На риках цінних паперів у Росії лідирує
обухівський папір.

Мобілізований працівник Укрпошти
збив ворожого літака. Більше ніколи не
буду скаржитись, що Укрпошта погано
працює.

Пароль на завтра: «Чимчикуючи манівцями, лисиця у спідниці їла паляницю».

Оголошення: Мавзолею терміново
потрібен свіжий Володя.
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам
Будинки
‡ ПРОДАЄТЬСЯ будинок
в Піддубному або обмінюється на 2-кімнатну покращеного планування. Перший та останній поверх не
пропонувати. З доплатою.
Т. 096-445-72-14.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ будинок у Піддубному по вул.
Леонова, 55. Т. 096-54482-98.

Дачі
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача в
Редутах. Недорого. Т. 067800-13-98.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача в
с/т “Мічурінець“ 6 соток,
двоповерховий будинок з
льохом. Т. 096-237-57-62,
068-632-91-20.

Інше
‡ ПРОДАЮТЬСЯ дві земельні ділянки під будівництво по 10 соток. Є будматеріали, свердловина.
“Низи“. Т. 068-898-42-57.

Здам
‡ ЗДАЄТЬСЯ 1-кімнатна
квартира Миру, 31, мебльована кухня, для сім‘ї
на тривалий термін. Бажано місцевим. Т. 098-62562-11.
‡ ЗДАЄТЬСЯ малосімейка. Т. 067-891-03-05.
‡ ЗДАЄТЬСЯ упорядкована малосімейка 18 кв. м.
Т. 097-224-41-09.

ТРАНСПОРТ
Продам
Мото/Вело
‡ ПРОДАЄТЬСЯ мотоцикл “Урал“. Т. 067-31227-89.

АУДІО-ВІДЕО
Ремонт
‡ КВАЛІФІКОВАНИЙ ремонт телерадіоапаратури,

моніторів, DVD, мікрохвильових печей. Гарантія. Т.
067-456-86-61.

ПОБУТОВА
ТЕХНІКА
Куплю
‡ КУПЛЮ пральні машини, холодильники, меблі,
метал, антикваріат, велосипеди, машини, дачі, гаражі, кімнати, гирі, гантелі. Вироби та багато іншого
із СРСР. Т. 063-411-54-08,
098-059-93-55 Сергій.

МЕБЛІ
Продам
‡ ПРОДАЮТЬСЯ два
ліжка радянські односпальні, радянський письмовий стіл, радянський
гарнітур “Кремінь“. Т. 096958-96-52.

ПОСЛУГИ
Будівництво,
ремонт
‡ АБСОЛЮТНО
всі види будівельнооздоблювальних робіт.
Якісно. Т. 096-761-30-71.
‡ АБСОЛЮТНО чітке
алмазне різання без пилу,
отвори, демонтаж, штроби, отвори будь-які. Вивіз
сміття. Т. 096-761-30-71.
‡ ВСІ види оздоблювально-ремонтних робіт від А
до Я. Якісно. Т. 096-76130-71.
ДОМАШНІЙ майстер.
Лінолеум, плінтус, шпалери, гардини, розетки,
люстри. Сантехніка, пайка
труб. Т. 067-532-57-30.

ву. Доставка. Т. 096-76130-71.
‡ НЕДОРОГО, швидко, якісно. Перетяжка, ремонт, модернізація ваших
м‘яких меблів. Каталог робіт та матеріалів. Гарантія.
Т. 097-066-87-77.
‡ ОТВОРИ перфоратором. Карнизи, перенос
розеток, люстри. Демонтаж. Т. 096-761-30-71.
‡ ПЕРЕТЯЖКА, ремонт,
модернізація ваших м‘яких
меблів. Каталог тканин, заміна дизайну. Великий досвід роботи. Гарантія. Т.
067-789-86-55.
‡ ПІДЛОГИ, самовирівнююча стяжка, плитка,
ламінат, лінолеум. Т. 096761-30-71.
‡ ЧОЛОВІК на годину.
Отвори, полички, електрика, сантехніка, перевстановлення меблів. Ваше
будь-яке питання! Т. 096761-30-71.

Електрика
‡ ВИКОНАННЯ будьяких робіт з електрики. Т.
067-870-94-21.
‡ ЕЛЕКТРИКА. Професійно. Сантехніка. Будь-яке
питання. Т. 096-761-30-71.
‡ НАДАЮ послуги електрика. Т. 098-760-10-55.

Сантехніка
‡ ВАННА кімната професійно. Плитка, сантехніка,
стелі, електрика. Якісно. Т.
096-761-30-71.

Висотні роботи
‡ ВИСОТНІ роботи: герметизація, обшивка балконів, фарбування рам.
Гарантія. Т. 096-761-30-71.

РОБОТА

ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Надам

Вантажні

“ПП Явір-2000“ потрібен
електромонтер ОПС та
СВС. Т. 097-454-32-08.

0,01 Автоперевезення
домашніх речей. Збирання, розбирання меблів.
Доставка піску в мішках.
Вивіз та виніс сміття. Доставка щебню в мішках.
Вантажники. Т. 096-21850-67.

‡ НА СТО потрібен автомайстер. Т. 097-66929-86.

РІЗНЕ

‡ АВАРІЙНЕ відкриття
дверей без пошкодження (квартири, авто, сейфи). Встановлення замків.
Т. 097-832-04-20.
‡ АВАРІЙНЕ відкриття
дверей без пошкоджень,
ремонт, заміна замків. Т.
096-761-30-71.

‡ ДОМАШНІЙ майстер.

Різне

Полички, карнизи, люстри,
отвори, електрика, сантехніка та ін. будь-яке питання. Т. 096-761-30-71.
‡ ЗДАЄТЬСЯ бетонозмішувач в оренду. Під заста-

‡ БУРІННЯ свердловин.

Куплю

Т. 096-179-23-48 Олег.
‡ ВИКОНУЄМО ремонт
газової апаратури. Т. 097079-44-78.

‡ КУПЛЮ непотрібні ванни, батареї, холодильники, газові колонки, труби
та інше. Т. 096-761-30-71.

ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ мікроавтобусом 1,5
Т. + 5 пас/місць. Т. 067764-77-16.

‡ ДОСТАВКА піску. Вивіз
сміття. Т. 096-761-30-71.

Пасажирські
‡ АЕРОПОРТИ, вокзали. Міжмісто, трансфер по
Україні. Т. 050-199-49-23.

