


Не со лод ко
Со лод ке жит тя скінчилося. При чо му

для обох сторін. І по обид ва бо ки нині
триває війна. Тільки в кож но го во на своя.
Як що українці бо ро нять свою країну,
свої ро ди ни від на ва ли тих, хто зі зброєю
і намірами ви ни щен ня сту пив на на шу
зем лю, то на росії нині справжні бит ви

відбуваються за па кет із цук ром. Та чи
до по мо же він їм підсолодити гірку прав -
ду, яка неодмінно прий де в кож ний дім
росіянина? На вряд чи. А ось посміхо-
виськом для всьо го світу во ни вже ста -
ли, по ка зав ши на прикладі ата ки на візок
із цук ром у магазині, як во ни звик ли
діяти в будь-якій ситуації.

Натомість не мо жу не зга да ти перші
дні після ши ро ко мас штаб но го вторг нен -
ня в Україну. У на ших крам ни цях ажіотаж,
пов'язаний із більш ніж ви со ки ми ри зи -
ка ми, су про вод жу вав ся ма со вим ску по -
ву ван ням зок ре ма продуктів. І я жод но -
го ра зу не зустріла та ко го, щоб хтось у
ко гось ви хо пив па кет із кру пою чи хлі-
бину з-під но са. «Будь лас ка» і «ви бач -
те» зву ча ло біля прилавків і кас. Ба бу -
сям по да ва ли то ва ри з верхніх по лиць.
І навіть у по ти ли цю ніхто в черзі не ди -
хав - дистанція бу ла дос тат нь ою по при
дов же лез ний хвіст із покупців. 

Си ре на в голові

Суботнім ран ком зустріла сусідку -
жіночку вже по хи ло го віку. «А вночі лу -
на ла си ре на? - за пи та ла во на. - А то я
на че по чу ла, ско чи ла, одя гла ся… Сіла
й сид жу. І вже не розумію, чи та си ре на
гу дить, чи ні. І ка бель не ввімкнула - ти -
хо. А я ж її в голові чую!»

А це вже син дром фантомної си ре ни.
Та кий стан, ко ли лю ди на чує зву ки си -
ре ни, хо ча насправді їх немає. Це ре -
зуль тат хронічного стре су, реакція нашої

психіки. При чо му в на ших умо вах - аб -
со лют но закономірна реакція.

Що ро би ти в та ких ви пад ках? Да ти
нервовій системі можливість розс ла би -
ти ся. Мож на пе ре ми ка ти ува гу: по ра ху -
ва ти пред ме ти нав ко ло, на зва ти за па -
хи, коль о ри, що ви помічаєте. По ди ха ти
свіжим повітрям або вми ти ся хо лод ною
во дою.

Ще важ ли во за до воль ня ти по тре би
влас но го тіла, про які мо же мо за бу ва -
ти: по пи ти во ди, поїсти, по спа ти або
зро би ти кілька будь-яких вправ. Спіл-
куйтеся з близь ки ми і май те го то вий
план на ви па док екстреної ситуації.

Ой, летіли дикі гу си…

А мож ли во, ще й бойові. Принаймні,
як що вірити бай кам російського те ле -
ба чен ня. Тут уже точ но ро зу мом не охо -

пи ти всю ту на ва лу інформації, що
ллється звідти. А для українців це стає
пре крас ною ба зою для на шо го ко ло рит -
но го гу мо ру та ство рен ня мемів. 

У нас вес на. Дідусь стоїть на своєму
городі, окидає оком фронт робіт… Десь
ви со ко по чу ло ся ґелґотіння. Він підіймає
го ло ву - а там, у небі, ле тить ключ ди -
ких гу сей. І бу к валь но тут же вмикається
в місті си ре на три во ги! «О, так то ж наші
бойові полетіли!» - всміхається дідусь,
при жму рюю чись про ти сон ця…

Суспільство «ТЭ» №12 (1358) 24.03.2022
3

В ос тан ню нeдiлю бе рез ня, вночі о 3-й годині, в Україні пе ре -
во дять го дин ни ки на літній час. У 2022 році ця да та припадає
на 27 бе рез ня.

Стрілки го дин ни ка потрібно бу де пе ре вес ти на го ди ну впе ред. 
Перехід на літній час здійснюють відповідно до постанoви

Кабінeту Міністрів Укpаїни № 509 вiд 13 трав ня 1996 p. «Пpо по -
ря док числeння ча су нa території України». 

Перехід на літній час

Кар тин ки з менталітету
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Із 15 бе рез ня Міграційна служ ба
відновила ро бо ту влас них інформа-
ційних сис тем. А це означає, що тери-
торіальні ор га ни та територіальні під-
розділи ДМС, які розташовані в без печ -
них рай онах, де не ве дуть ся активні
бойові дії, на да ва ти муть адміністра-
тивні по слу ги з оформ лен ня біомет-
ричних документів:
l ID-карт ки,
l за кор дон но го пас пор та гро ма -

дя ни на України, 
l посвідок на постійне та тим ча со -

ве про жи ван ня.
Та кож підрозділи ДМС здійснюва-

тимуть:
l вклею ван ня фо то кар ток до пас -

пор та гро ма дя ни на України у формі
кни жеч ки, 

l про дов жу ва ти муть строк дії за -
кор дон них паспортів та вно си ти муть
відомості про дітей, зок ре ма, йдеть -
ся про вклею ван ня фо то карт ки до за -
кор дон но го пас пор та батьків.

Наразі територіальні підрозділи УДМС
у Полтавській області відновили ро бо ту з
прий о му гро ма дян для оформ лен ня біо-
метричних документів, а са ме: Київський
відділ, Шевченківський, Крюківський, Ав -
то за водсь кий, Ко бе ляць кий, Мир город-
сь кий, Решетилівський, Хо роль сь кий.

Про дов жи ти строк дії за кор дон них пас-
портів та вне сти відомості про дітей, зок -
ре ма, йдеть ся про вклею ван ня фо то карт -
ки до за кор дон но го пас пор та батьків,
та кож мож на у Горішньоплавнівському
підрозділі УДМС у Полтавській області.

При будь-яких змінах у роботі УДМС
у Полтавській області ми невідкладно
поінформуємо. 

От ри ма ти консультацію мож на 
за те ле фо ном «гарячої» лінії

(0532) 60-89-69.
Наталя ІВАНЧУК

Чле ни ви ко нав чо го комітету од -
но стай но підтримали низ ку жит-
тєво важ ли вих пи тань для пов-
ноцінної діяльності Горішньо-
плавнівської гро ма ди. Присутні
традиційно розг ля ну ли пи тан ня
гуманітарного та соціального
напрямів, жит ло во-ко му наль -
но го гос по дар ст ва, цивільного
за хис ту, мобілізаційної ро бо ти,
охо ро ни праці, економічної полі-
тики, бюд же ту, фінансів, май -
но вих, при род них ресурсів, ар-
хітектури та містобудування.

Чле ни ви кон ко му до пов ни ли перелік
дітей пер ших двох років жит тя з ма ло за -
без пе че них ро дин для без кош тов но го
за без пе чен ня про дук та ми ди тя чо го хар -
чу ван ня. Ре цеп ти на їх от ри ман ня на да -
ють ся родині на підставі довідок з УСЗН
та Цен тру ПМСД. На чаль ник управління
охо ро ни здоров’я Віктор Дуд ник за зна -
чив, що продуктів ди тя чо го хар чу ван ня
вис та чить ще на па ру тижнів. Міський го -
ло ва Дмит ро Би ков у відповідь на це за -
ува жив, що потрібно на ма га ти ся збіль-
шити цей за пас за ра ху нок не бюд жет -
них коштів, і дав роз по ряд жен ня до мов-
ля ти ся з ап теч ною ме ре жею про їхню
закупівлю в достатній кількості. 

По то му за твер ди ли про гра му під-
тримки заходів мобілізації на по точ ний
рік. Во на спря мо ва на на за без пе чен ня
мож ли во го пе ре ве ден ня національної
економіки, діяльності органів державної
вла ди та органів місцевого са мо вря ду -
ван ня, підприємств, ус та нов, органі-
зацій на ре жим функціонування в режимі
воєнного ста ну, а Зброй них сил України,
інших військових фор му вань, сил ци-
вільного за хис ту - на організацію і шта -
ти воєнного ча су, утво рен ня підрозділів
територіальної обо ро ни та про ве ден ня
мобілізації. Про гра ма передбачає ком -
плекс не розв’язання про блем матері-
ально-технічного за без пе чен ня та орга-
нізації про ве ден ня заходів мобіліза-
ційної підготовки та мобілізації людсь ких
і транс порт них ресурсів, територіальної
обо ро ни на території Горішньоплав-

нівської гро ма ди. Зок ре ма, цьо го ро ку
за пла но ва но реалізувати наступні зав -
дан ня: за без пе чен ня пе ре ве зен ня осо -
бо во го скла ду підрозділів територі-
альної обо ро ни з ме тою про ве ден ня за -
нять та нав чань; за без пе чен ня оп ла ти
транс порт них по слуг для пе ре ве зен ня
осо бо во го скла ду до місць про ве ден ня
нав чаль них зборів; за без пе чен ня при -
дбан ня наметів для підрозділів терито-
ріальної обо ро ни.

За твер ди ли й про гра му за без пе чен -
ня діяльності добровільної місцевої
пожежної ко ман ди № 2 с. Озе ра на
2022-2024 ро ки. Із приєднанням до
Горішньоплавнівської гро ма ди сіл Гри -
го ро-Бригадирівка, Со ло ши не й Мот -
ри не ви ник ла про бле ма зі своєчасним
при бут тям працівників по жеж но-ряту-
вальної час ти ни № 17 (м. Горішні Плавні)
че рез ве ли ку відстань - 25 км. З ме тою
своєчасної ліквідації наслідків над зви -
чай них ситуацій об слу го ву ва ти вище-
названі населені пунк ти бу де по жеж но-
ря ту валь на ко ман да № 2 із с. Озе ра. 

Чле ни ви кон ко му вирішили утво ри ти
Ра ду обо ро ни Горішньоплавнівської гро -
ма ди, яку очо лив міський го ло ва Дмит ро
Би ков. Ор ган ство ре но з ме тою на дан ня
всебічної фінансової, матеріальної до по -
мо ги військовим уп ро довж дії воєнного
ста ну для координації дій Шта бу націо-

нального спро ти ву в Горішніх Плав нях та
за хис ту нашої територіальної гро ма ди. 

Під час звіту про ре зуль та ти фінан-
сово-господарської діяльності ЛІЛ І рів-
ня її ди рек тор ка На та ля Малигіна за зна -
чи ла, зок ре ма, що нині в закладі спо-
стерігаються кадрові про бле ми. Так, тут
потрібні лікар екстреної медичної до по -
мо ги, оф таль мо лог, ото ла рин го лог ди -
тя чий, те ра певт, нев ро па то лог та се ст -
ри медичні стаціонару. Міський го ло ва
Дмит ро Би ков зго ден, що за воєнного
ста ну уком плек ту ван ня міської лікарні -
од не з важ ли вих пи тань, і до дав, що в
місті та кож ство ре но санітарний під-
розділ Шта бу національного спро ти ву,
до яко го на добровільних за са дах за лу -
че но 10 ме дич них сес тер.  

Брак фахівців спостерігається і в госп-
розрахунковій поліклініці, про що чле нам
ви кон ко му повідомив її ди рек тор Олек -
сандр Чер ниш. Ідеться про ен док ри но ло -
га, те ра пев та й лікаря функціональної та
ультразвукової діагностики. За клад пра-
цює, наскільки це мож ли во в умо вах воєн-
ного ста ну, що прав да, без здійснення ла -
бо ра тор них досліджень - нині не мож ли -
во дос тав ля ти аналізи до Дніпра, як
раніше. Натомість тут по ки що ко ри сту -
ють ся швид ки ми тест-сис те ма ми.

На тал ка ВЕРЕМЧУК

НОВИНИ ВИКОНКОМУ

ДО УВА ГИ ГРО МА ДЯН
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Із по чат ку про тис то ян ня російській
агресії тут уже на ро ди ло ся 30 не мов лят.
Це бу ли нормальні й ускладнені по ло ги.
Ме дич ний пер со нал звик на да ва ти по -
слу ги навіть під час си рен, що сповіщають
про повітряну три во гу, - для цьо го відве-
дені окремі приміщення, де пе ре бу ва ти
без печ но. На базі гінекологічного відді-
лення функціонують кімнати малюків, де
в разі по тре би мо жуть пе ре бу ва ти чле -
ни ро ди ни внутрішньо переміщеної паці-
єнтки - їх, як і са мих пацієнток даної кате-
горії, за без пе чу ють хар чу ван ням.

Ме дич на ди рек тор ка Горішньоплавнів-
ської ЛІЛ І рівня Люд ми ла Сма жен ко за -
зна чи ла, що всі внутрішньо переміщені
жінки повністю забезпечені ме ди ка мен -
та ми та за со ба ми гігієни під час пологів
та в післяпологовий період. І до да ла, що
й вагітні жінки Горішніх Плавнів мо жуть у
будь-який час звер та ти ся до по ло го во -
го відділення, навіть як що по тре бу ють
не влас не медичної до по мо ги, а й роз -
ра ди чи підтримки, а то й при хи ст ку. 

- Заспокоїмо всіх вагітних, ко му це
необхідно. Поспостерігаємо за пере-

бігом вагітності. Да мо при хис ток усім,
хто цьо го потребує, - на го ло си ла Люд -
ми ла Сма жен ко. - Під час повітряної
три во ги спускаємо жінок і дітей до бом -
бос хо ви ща. 

Для всіх мам но во на род же них у Го-
рішніх Плав нях пе ре дба че ний па ку -
нок ма лю ка, видається довідка для
от ри ман ня грошової до по мо ги - не -
за леж но від то го, де на ро ди ли ся ма -
лю ки.

На тал ка ВЕРЕМЧУК

По ло го ве відділення продовжує пра цю ва ти у штат но му
режимі - місцеві жи тель ки й внутрішньо переміщені жінки
на род жу ють у Горішніх Плав нях. 

На род жен ня 
під звук си рен

l На підставі За ко ну України «Про ос -
но ви національного спро ти ву» та звер -
нен ня ініціативної гру пи з чис ла жителів
Горішніх Плавнів 23 бе рез ня ство ре не
добровільне фор му ван ня територіальної
гро ма ди (ДФТГ). Це фак тич но си ли са -
мо обо ро ни, покликані вирішувати різні
задачі, пов’язані з обо ро ною на шо го
міста. Чле ни підрозділу нині про хо дять
усі потрібні перевірки по лінії Служ би без -
пе ки України та пра во охо рон них органів. 

ДФТГ не є ро тою са мо обо ро ни Зброй-
 них сил України, що має обо ро ня ти весь
Кре мен чуць кий рай он. Добровільне
фор му ван ня отримає зброю й обо ро -
ня ти ме без по се ред ньо Горішні Плавні в
разі ве ден ня ак тив них бой о вих дій на
нашій території. 

l Нині спільно з компанією Ferrexpo
вирішується пи тан ня що до розміщення

ще 150 переселенців, які пря му ють до
Горішніх Плавнів із південних об лас тей
країни, і на дан ня їм гуманітарної до по -
мо ги. Ста ном на 23 бе рез ня в на шо му
місті зареєстровано 1742 внутрішньо
переміщені осо би, з них 352 - діти.

l За сло ва ми міського го ло ви Дмит -
ра Би ко ва, ви ми ка ти ву лич не освітлення
впро довж комендантської го ди ни немає
сен су:

- Во рог звик ке ру ва ти ся точ ни ми ко -
ор ди на та ми на ве ден ня зброї, а не про -
сто цілити освітлені об’єкти, як це бу ло
під час Першої світової війни. Нині ж оку -
пан ти ке ру ють ся точ ни ми за со ба ми
навігації. Як що ж ми вимк не мо ву лич не
освітлення, правоохоронці та патрулі,
котрі цілодобово охо ро ня ють територію
міста, за темної по ри до би не змо жуть
якісно ви ко ну ва ти свою ро бо ту, охо ро -
няю чи місто від імовірних ДРГ. А перш
ніж уп ро вад жу ва ти якісь за хо ди, рад жу
всім спер шу по ду ма ти про мож ли ву ко -
ристь і шко ду від цьо го. 

Нині в Горішніх Плав нях криміногенна
об ста нов ка навіть кра ща, ніж у довоєн-
ний період. Це ста ло мож ли вим зав дя -
ки чіткій організації дій із по си ле но го
пат ру лю ван ня ву лиць міста си ла ми пра -
во охо рон них органів спільно з пред став -
ни ка ми са мо обо ро ни. Без освітлення
ву лиць міста та при бу дин ко вих тери-
торій це на вряд чи бу ло б мож ли вим. 

l Останнім ча сом усе частішими ста -
ли скар ги жителів міста на над то гучні
си ре ни, що сповіщають про повітряну
три во гу. Міський го ло ва Дмит ро Би ков
наголошує, що ми жи ве мо за воєнного
ста ну, й за такої ситуації кра ще ко мусь
бу де над то гуч но, ніж хтось узагалі не
почує цьо го зву ку:

- Я розумію, що хтось мо же відчувати
дис ком форт від над то гуч но го ре ву на.
Але ж з ог ля ду на ті міста, які вже по стра -
ж да ли від загарбників, і кількість лю дей,
які вже за ги ну ли від обстрілів, на ша за -
да ча - повідомити всім про за гро зу
обстрілу міста та жит тю й здоров’ю йо -
го жителів. Ви зна чи ти точ но, ку ди са ме
по ле тить ра ке та, не мож ли во. Тож під час
си ре ни рад жу всім пря му ва ти до ук рит -
тя і не не хту ва ти пра ви ла ми по вод жен -
ня під час повітряної три во ги.

ВІД ПЕРШОЇ ОСО БИ
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Гар ту ван ня і ду хом, і тілом

Уже з 25 лю то го тре ну валь на за ла
Цен тру ди тя чо го роз вит ку з бо роть би
сам бо і дзю до «Еле фант» ста ла од ним
із осередків збо ру до по мо ги. Най пер -
ше підключилися вихованці та їхні бать -
ки, інші мешканці Горішніх Плавнів, які
жи вуть неподалік місця про ве ден ня за -
нять. При но си ли про дук ти, верхній одяг,
білизну то що - все, що мог ли і що бу ло
необхідно на той час. На декілька но чей
у залі знайш ли при хис ток біженці, які
тран зи том про ми на ли на ше місто.

Деякі «елефантівці» чер гу ва ли в центрі,
прий ма ли речі, сор ту ва ли й скла ду ва -
ли їх. Потім партіями відвозили во лон -
те рам на шо го міста. Після та ких «роз -
ми нок» діти за ли ша ли ся в залі, щоб по -
тре ну ва ти ся. А вже за ти ж день такої
діяльності го ло ва ГО «ЦДР «Еле фант»
Юрій Ля шен ко за про сив усіх своїх вихо-
ванців, хто цьо го бажає, по вер ну ти ся
до тре ну валь но го про це су.

Нині тут займається близь ко 30 % від
загальної кількості тих, хто відвідував
центр у мир ний час. Тре ну ван ня відбу-
ваються тричі на ти ж день. Діти розподі-
лені на дві гру пи (раніше бу ло 6): старші
й більш досвідчені та менші, що оволоді-
вають по чат ко ви ми на вич ка ми бо роть би.

- Ко ли бу ло вирішено по вер ну ти ся до
тре ну вань, я звер нув ся до дітей і батьків
із та ки ми сло ва ми, - розповідає Юрій
Ля шен ко. - Тим, що ви відвідуєте тре -
ну ван ня під час війни, ви проявляєте від-
вагу, загартовуєтесь не тільки фізично,
але й ду хом, готуєтеся до май бут нь о го
за хис ту своєї Батьківщини, а та кож мо -
раль но підтримуєте опір Зброй них сил
України у війні з російсько-фа ши ст сь -
ки ми за гарб ни ка ми.

За раз тре не ри цен тру пра цю ють аб -
со лют но без кош тов но, на гро мадсь ких
за са дах. Але з бать ка ми вихованців ух -
ва ле на домовленість: ті кош ти, що во -
ни ма ли б за пла ти ти за за нят тя, во ни
(як що є в них та ка можливість) пе ре ра -
хо ву ють на ра ху нок до по мо ги ЗСУ.

Зви чай но, по тур бу ва ли ся про без пе -
ку під час тре ну вань. У разі три во ги всі
вихованці ра зом із тре не ром спус ка ють -
ся у підвальне приміщення, де й пе ре -
бу ва ють до відбою. 

Зай ма ють ся тут і діти із сімей, які бу -
ли вимушені по ли ши ти свої домівки і
виїхати з територій, де три ва ють активні
воєнні дії. Нині з «елефантівцями» тре -
ну ють ся троє хлопців із Хар ко ва. Тре не -
ри з різних на се ле них пунктів України
підтримують зв’язок і ске ро ву ють своїх
вихованців до ко лег у тих містах, ку ди
виїжджають їхні ро ди ни, аби хлопці й
дівчата ма ли змо гу про дов жу ва ти зай -
ма ти ся спор том. 

- Ми відкриті для всіх, хто нині пере-
буває в Горішніх Плав нях, - наголошує
Юрій Ля шен ко. - Запрошуємо й тих, хто
раніше зай мав ся дзю до та сам бо, й тих,
у ко го немає та ко го досвіду. За нят тя для
діток-переселенців безкоштовні. Та кож
дя кую всім бать кам і за хо п люю ся ти ми,
хто в ли ху го ди ну зна хо дить час, відваж-
ність і сміливість при во ди ти своїх дітей
на тре ну ван ня. Вва жаю, це теж своє-
рідний про тест, су про тив та навіть под -
виг. Сла ва Україні!

Хто хо че гра ти у фут бол?

Ди тя чий фут бол має чи ма ло пе ре ваг,
які по зи тив но впли ва ють на фізичне, ро -
зу мо ве та психологічне здоров’я. Для
підтримки дітей-переселенців у на шо -
му місті ФК «Гірник-Спорт» розпочинає
безкоштовні тре ну ван ня з фут бо лу. 

- Ми запрошуємо дітей усіх вікових
груп, із яки ми в нас про во дять ся за нят тя,
- від 2006 до навіть 2016 років на род жен -
ня, - зазначає тре нер Віталій Яв ту шен ко.
- Бу де мо раді ба чи ти всіх, хто за раз пере-
буває в Горішніх Плав нях. При ходь те,
навіть як що до цьо го ви й не гра ли у фут -
бол. Ми праг не мо, щоб діти на полі тро -
хи відволіклися від тих не га тив них емоцій,
які їм до ве ло ся пе ре жи ти. Тре ну ван ня в
нас відбуваються 3-4 ра зи на ти ж день.

Бу ва ють ситуації, ко ли дитині немає в
чо му тре ну ва ти ся - відсутній спор тив -
ний одяг, взут тя… У нас ко лек тив друж -
ний. Спільно зна хо ди мо для кож но го
все, що необхідно, тож це не про бле ма.
Та кож допомагає клуб. За нят тя аб со -
лют но безкоштовні. 

Кваліфіковані тре не ри че рез ко манд ну
гру до по мо жуть дітям лег ше при сто су ва -
ти ся до змін, адап ту ва ти ся в но во му місті
і сфор му ють мотивацію до пе ре мо ги.

До місцевих футболістів уже приєдна-
лися декілька хлопців із чис ла пересе-
ленців.

Тре ну ван ня про хо дять на стадіоні
«Юність». За більш де таль ною інформа-
цією звер тай те ся до тре не ра Віталія Яв -
ту шен ка за но ме ром 068-784-28-53.
Надалі він уже скерує ди ти ну без по се -
ред ньо до тре не ра, який ве де відповідну
вікову гру пу. 

Ксенія КОВАЛЬЧУК

І спорт, і до по мо га

Т
і, що зай ма ють ся спор том, ма ють не ли ше гар ну фізичну фор му, але й
за гар то ва ний ха рак тер. Це допомагає їм у ба гать ох життєвих ситуаціях,
навіть кри тич них. Так вийш ло і з по чат ком широкомасштабної агресії
російських військ про ти нашої країни. Пер ший день неусвідомлення
ситуації і ви зна чен ня пріоритетів змінився на ступ ним, ко ли вже чітко бу -
ло зрозуміло: важ ли ва до по мо га кож но го. 



Декілька мешканок Горішніх Плав-
нів поділилися з «ТЕ» своїми вражен-
нями про перетин кордону з різними
країнами.

Тетяна (45 років):
- Моя донька навчається у Словаччині.

Відразу після початку війни їм повідо-
мили, що до них можуть приїздити рідні
- біженці з України. Їхали з Горішніх
Плавнів до Франківська автівкою. Важко.
І морально, і фізично. Сотні автівок,
блокпости, військові зі зброєю, 3-4 го-
дини очікування у пробках. До кордону
добиралися 3 доби, на ніч зупинялися,
щоб водій мав змогу відпочити. Місця
для ночівлі шукали через волонтерів,
нас приймали абсолютно незнайомі
люди. Люди, в яких щирість і бажання
допомогти просто били через край.
Кордон перетнули швидко, платним рей-
совим автобусом. На вокзалі повно
волонтерів, пропонують їжу, воду, засоби
гігієни. Після приїзду до Словаччини
з’ясувалося, що насправді перебувати в
доньки я можу всього три дні, а потім маю
шукати житло. Прихисток знайшовся, це
була звичайна родина, яка хотіла допо-
могти. Також дуже щирі люди. Через три
дні через Австрію і Німеччину я поїхала
до друзів у Францію. 

Із собою везла рюкзак із продуктами
та дві сумки. Із речей: документи, гроші,
теплий одяг, взуття, ліки та засоби гігієни. 

Юлія (30 років):
- Я виїхала з неповнолітньою сестрою

до Варшави, на цьому наполягав мів хло-
пець. І це рішення далося дуже складно,
аж на 17-й день початку війни. Їхали
автівкою до кордону, дорога до Львова
зайняла дві доби з ночівлями в гурто-
житку Вінниці та маленькому хостелі у

Львові. Умови спартанські, ліжко, сан-
вузол, але нам було все одно, адже
просто хотілося зайняти горизонтальне
положення... А потім був кордон. Відверто
кажучи, було враження, що це якась
маячня і такого не може бути, не може
бути від слова «зовсім». На автовокзалі у
Львові ми купили квитки на рейсовий
автобус Львів - Варшава, і це було ря-
тівним рішенням. Саме ці автобуси йшли
по окремій смузі, практично без затри-
мок. А у вікно я бачила натовп жінок із
дітьми, які перетинали кордон пішки.
Дорога начебто поділена на загони для
тварин: коли один звільняють, відчи-
няються двері, і цей натовп переміщу-
ється трохи вперед. Сльози, дитячі крики,
галас... Було враження, що я дивлюся
якийсь фільм жахів, причому від цієї мото-
рошної картини не можна було відвести
погляд... Сестра просто мовчала, у свої
17 вона мало виїжджала за межі міста, а
тут таке. Коли дісталися Варшави, просто
ревла, ревла, як несамовита... Ми у
друзів, але те, що я зараз у безпеці, не
додає ані радості, ані оптимізму... І планів
на завтра немає, мій світ завмер в очіку-
ванні. В очікуванні Перемоги. 

Оксана (38 років):
- Ми обрали потяг. Дорога з Кремен-

чука - 20 годин, нам із донькою (8 років)
пощастило зайняти місця. Можна навіть
сказати, що в таких умовах ми мали
місця класу люкс. Адже комусь довелося
стояти або сидіти прямо у проході, їхали
навіть у тамбурі. Під час дороги в районі

Києва вимикали світло, забороняли
користуватися мобільними телефо-
нами, потяг ішов дуже повільно, неначе
крадучись...  

У Львові на вокзалі теж натовп, але
перед самою будівлею волонтери
годують гарячою їжею, є вогнище, щоб
зігрітися. Кордон перетнули на таксі, ці
хлопці знають ситуацію та везуть туди,
де менші черги. У Польщі були за годину.
На вокзалі гаряча їжа, засоби гігієни,
дітям дають печиво та цукерки, дуже
багато волонтерів. Є пледи та спальні
мішки, пункти прийому біженців, навіть
було де прийняти душ. Із Вроцлава до
Лейпцига ми їхали потягом, адже там
відкрили центр для біженців. Великі білі
бараки, обнесені залізним парканом.
Після приїзду роблять тест на корона-
вірус, і тільки потім реєструють і розмі-
щують. Кімнати на 5-6 осіб. Душова
кабіна без дверей, температура води -
0 градусів. Звідти ми втекли просто на
вокзал, там є матраци і можна було
поспати. Тут відчуваєш себе людиною
навіть не другого, а третього сорту.
Повернулися в Берлін, зараз у безпеці.
Гостро стоїть питання роботи, адже роз-
раховувати довго на безплатну їжу та
домівку не доводиться. Накопичується
втома та наздоганяє стрес, але треба
триматися, бо поряд дитина. Але все
одно я вірю, що одного дня ми повер-
немося до свого життя. Хоча того життя,
як раніше, в нас уже ніколи не буде.
Повернемося задля того, щоб будувати
нове на уламках того, що в нас залиши-
лося. Повернемося. Це питання часу. І
я точно знаю ціну, яку я й моя дитина
заплатимо за це. Але це точно ста-
неться. Ми повернемося.

Ольга ТАРАНТІНА
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Щоранку дорогою на роботу я бачу одну й ту саму картину. На
майданчику стоять мікроавтобуси, поряд жінки з дітьми та
речами... Не треба навіть підходити, щоб дізнатися, куди
попрямує ця автівка, це і так зрозуміло... У невідоме. 

Станом на 18 березня з початку війни
Укрзалізниця евакуювала 2,6 млн людей. 

Ті, хто перетнув 
кордон

Із повідомлення Державної 
прикордонної служби
Лише за одну добу 17 березня державний

кордон України з ЄС та Молдовою перетнули
понад 73 тисячі осіб та більше 14 тисяч транс-
портних засобів.

16 березня з України вибули майже 55 ти-
сяч осіб. Понад 33 тисячі з них перетнули
кордон на українсько-польській ділянці. 

До України за добу 16 березня прибули
понад 18 тисяч осіб. Понад 15 тисяч із них -
українці, переважна більшість із яких чоло-
віки, що готові зі зброєю в руках захищати
Батьківщину.  Загалом із початку відкритої
збройної агресії до України повернулися
понад 302 тисячі наших співвітчизників. 
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У перші дні війни ба га то підприємств
та підприємців зу пи ни ли свою діяль-
ність. Це й зрозуміло, ад же па ну ва ли
паніка та стра шен на невизначеність.
Тоді страх лю дей мож на бу ло по яс ни ти,
а ось те пер нам - тим, хто не перебуває
в епіцентрі війни, - потрібно бо ро ни ти
тил: зай ма тись во лон тер ст вом, підтри-
мувати армію, а го лов не - пра цю ва ти.

Са ме так вва жа ють підприємці з Го-
рішніх Плавнів, які вирішили по но ви ти
свою діяльність. 

Наталія, пе ру кар - стиліст зачісок.
- На той день у ме не традиційно був

по пе ред ньо зроб ле ний за пис, і я до ос -
тан нь о го не розуміла, йти на ро бо ту чи
ні, - пригадує май ст ри ня. - Та клієнти
самі по ча ли дзво ни ти й ска со ву ва ти за -
пи си. Моя спеціалізація - зачіски, і бу ло
зрозуміло, що під час війни не до свят -
ко вих заходів. Два тижні я взагалі не пра -
цю ва ла, ли ше сте жи ла за но ви на ми і ду -

ма ла, чи вар то виїжджати з країни. Такі
собі емоційні гой дал ки, як у всіх нас. Та
я й досі не вик лю чаю такої можливості,
але ду же хо четь ся за ли ши тись удо ма,
пра цю ва ти та хоч чи мось до по ма га ти
країні на шля ху до пе ре мо ги.

Відтак, по ба чив ши зая ву па на Аре сто -
ви ча що до необхідності по вер та тись до
ро бо ти, Наталія вирішила по но ви ти
свою діяльність. Тим більше, що й клі-
єнти по ча ли по тро ху при зви чаю ва тись
до но вих реалій та обе реж но цікавитися,
чи не мож на по тра пи ти до май ст ра.

- Зрозуміло, що ми в ти лу, - розмірковує
дівчина, - але бу ло якось на че со ром но
до пус ти ти дум ку, що ко мусь потрібні бу -
дуть стриж ки чи більш то го - зачіски. Але
бу ли дум ки і про те, що потрібно по чи на -
ти за роб ля ти. Вис та ви ла в інстраграм

відео вис ту пу Аре сто ви ча і ого ло шен ня,
що відновлюю ро бо ту. І дзвінки пішли. Я
без меж но зраділа, бу ло та ке піднесення
ду ху, що мо жу щось ро би ти! Тим більше,
що для ро бо ти мені потрібно не ба га то:
ножиці є, і матеріалів, потрібних для
зачіски, тро хи маю. Та й спеціалізовані
магазини в Кременчуці пра цю ють. 

За спо сте ре жен ня ми май ст ра, най-
більш по пу ляр ною зачіскою за раз ста -
ють ко си, ад же це і в до ро гу зруч но, і
для підняття на строю підійде. За пас
пря док для впле тен ня є, тож во ни са ме
й ста ли у пригоді.

- Маю ска за ти, що те пер зароджується
но вий тренд - жов то-блакитні ко си, - під-
мічає пе ру кар. - Я ба чу, що лю ди на ма га -
ють ся мак си маль но відобразити у своєму
зовнішньому вигляді коль о ри пра по ру
України: в одязі ви ко ри ста ти, в ак се суа -
рах, та й у волоссі. Спо чат ку я за пле ла
такі ко си своїй донечці. А пер ше за мов -
лен ня на пле тен ня ко си чок у патріотичних
коль о рах бу ло від дівчат, які приїхали до
на шо го міста з Хар ко ва. Мені здається, в
цьо му є щось символічне - відновити свою
ро бо ту са ме із харків’янами.

Юлія, влас ни ця студії Esthetigue
Її студія зав жди пра цю ва ла за щільним

графіком, ад же тут є кілька майстрів, що
на да ють ши ро кий спектр по слуг. 

Ми ну ло го тиж ня рад ник го ло ви Офісу Пре зи ден та України Олексій Аре с-
то вич звер нув ся до мешканців Західної та Центральної України із за -
кли ком по вер та тись на робочі місця, ад же, по при бойові дії, потрібно
не про сто три ма ти на пла ву, а підіймати економіку нашої дер жа ви. 

Стаємо до ро бо ти
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- Ще до по чат ку війни ба га то клієнтів
пе ре жи ва ли че рез но ви ни про те, що
росія нарощує озброєння на на шо му

кордоні, - пригадує Юлія. - Про те хви -
лю ван ня не ска со ву ва ло ба жан ня бу ти
дог ля ну ти ми. А ось із по чат ком ак тив -
них воєнних дій пішли масові відмови -
із 10 клієнтів при хо див один. Ми розу-
міли, що це нор маль на реакція, та всіляко
на ма га ли ся підтримати клієнтів, ад же лю -
ди на при хо дить до са ло ну, щоб от ри ма -
ти якісь позитивні емоції. 80 % клієнтів
бу ли в абсолютній паніці, 20 % - вірили
у кра ще. Зреш тою хтось із клієнтів вирі-
шив по ки що відкласти заплановані про -
це ду ри, щоб не вит ра ча ти гроші, а хтось
виїхав із країни. 

Ко лек тив студії теж розділився. Нині
дех то з майстрів уже по вер нув ся до ро -
бо ти. Та час ти на ко лек ти ву прий ня ла
рішення убез пе чи ти свої ро ди ни за кор -
до ном. Виїжджаючи, майстрині бра ли із
со бою ба зо вий набір необхідних інстру-
ментів, бо не пла ну ва ли про сто сидіти й
че ка ти на до по мо гу. Наші дівчата вміють
пра цю ва ти і бу ти не за леж ни ми. То му, пе -
ре бу ваю чи в евакуації, во ни на ма га ють -
ся не бу ти тя га рем для лю дей, які на да -
ли їм при хис ток від війни. А ще во ни
мріють якнайскоріше по вер ну ти ся до до -
му, де на них че ка ють рідні лю ди, улюб -
ле на ро бо та й звич не мир не жит тя.

Ірина, кон ди тер
Її майстерність відома не ли ше в на -

шо му місті. Третій рік дівчина випікає
пря ни ки та ро бить зефір на про даж. За
цей час її сма ко ли ки при па ли до душі
меш кан цям Кре мен чу ка, Києва, Хар ко -
ва та Кро пив ниць ко го, а горішньоплав-
нянам по щас ти ло ма ти змо гу ла су ва ти
ще й її тістечками,тор та ми та кап кей ка -
ми. Хоч Ірина і не професійний ку хар,
але, як чи не кож на українка, має хист
смач но і якісно го ту ва ти, який роз ви ва -
ла на чис лен них кур сах. А як во на при-
крашає свої ви тво ри кулінарії! Тож чер -
га із замовників, зда ва лось, не скін-
читься ніколи. Так бу ло до 24 лю то го. 

- Пер ша реакція клієнтів на по ча ток
війни бу ла логічною, - ділиться дівчина,-
за мов лен ня, які бу ли зроблені заздале-
гідь, ска со ву ва ли. Пе ре важ но лю ди

навіть не хотіли за би ра ти вне се ну на -
пе ред пе ре до п ла ту. Ці кош ти я пе ре ра -
ху ва ла на по тре би ЗСУ. Вже че рез три
дні з по чат ку війни прийш ло усвідом-
лення нової реальності й розуміння, що
тре ба щось ро би ти. Із продуктів, які бу -
ли закуплені для передвоєнних за мов -
лень, вирішили на ро би ти пряників, бо
во ни мо жуть дов го зберігатись, і відпра-
вити на фронт. 

До ро бо ти ста ли ко ман дою: Ірина, її
до неч ка та 17-річна племінниця, кот ра
в перші дні ева кую ва лась із зо ни бой о -
вих дій. До то го, як на ла го ди лись по -
став ки до магазинів, дівчата про три ма -
лись на за па сах продуктів, зроб ле них
заздалегідь. А щоб за мо ви ти деякі ін-
гредієнти для випікання, є дав но нала-
годжені зв’язки з по ста чаль ни ка ми. 

- Те пер ми по тро ху повертаємось до
прий о му за мов лень, - додає май ст ри -
ня. - Зрозуміло, що роз ра хо ву ва ти на
клієнтів з інших міст по ки що не до во -
дить ся. Як що раніше бу ла ро бо та з ран -
ку до ве чо ра, то те пер по ки що це кілька
за мов лень на ти ж день. Пе ре важ но за -
мов ля ють тор ти дітям на день на род жен-
 ня або ж хо чуть зро би те приємне  бать-
кам. Лю ди на че со ром лять ся, особ ли -
во нові за мов ни ки, а постійні на впа ки -
го во рять, що хо чуть роз ра ди ти смач -
нень ким рідних, які приїхали з га ря чих
об лас тей. 

Відтак май ст ри ня з помічницями на-
разі має час та на тхнен ня го ту ва ти пря -
ни ки та зефір для захисників. До речі,
перші партії їхніх смаколиків бу ли з «ро-
д зин кою» у вигляді найпопулярніших
влуч них висловів з інтернету - хотілося
пе ре да ти на пе ре до ву можливість по-
сміхнутись та змен ши ти гра дус на пру -
ги. Те пер щоб збільшити кількість пря-
ників, їх вирішили ро би ти мен ши ми, тож
уже не до написів. За ли ши ли ли ше жов -
то-бла кит не тло. Про те в асортименті
з’явилися провісники ми ру - білі го лу би.

- Спо чат ку ми нікуди не пла ну ва ли
виїжджати, - пригадує Ірина. - Потім
запанікували, що тре ба терміново ря -
ту ва ти дітей. А за раз зно ву заспокоїлись
і вирішили, що до по ки в нас та ка си-
туація, що ми мо же мо хоч щось ро би -
ти, бу де мо пра цю ва ти. Я пе ре ко на на,
що це кра ще, ніж їхати невідомо ку ди,
де до ве деть ся че ка ти незрозуміло чо -
го. Кра ще бу ти ко рис ним удо ма.

Так за три тижні, які пе ре вер ну ли жит -
тя кож но го, ми ста ли ти лом. І це не те
місце, де лю ди відсиджуються. На на -
ших пле чах за раз пів України, кот ру
потрібно го ду ва ти. Адап тую чись до су -
час них реалій, потрібно по вер та ти ся в
колію звич но го жит тя та не втра ча ти
пильності і пам’ятати, що сьогодні аб -
со лют но ко жен вклад у на ше майбутнє
важ ли вий: немає маленької до по мо ги -
є ве ли ка байдужість.

Софія ПАЛЯНИЦЯ

Горішньоплавнівська ЛІЛ І рівня от ри ма ла медичні пре па ра ти для на дан ня невід-
кладної до по мо ги - пре па ра ти для місцевої анестезії, розрідження крові, знебо-
лювальні, жарознижувальні, протизапальні, кровоспинні, антибіотики, спазмолітики
та гормональні за со би, а та кож ви ро би ме дич но го при зна чен ня - шпри ци, кра-
пельниці на за галь ну су му 3 млн 200 тис. грн.

- Нині спостерігаються перебої з дос тав кою пев них медикаментів до аптечної мережі,
- за ува жив міський го ло ва Дмит ро Би ков. - Од нак зав дя ки допомозі на ших партнерів
- компанії Ferrexpo в міській лікарні є за пас необхідних препаратів. Хо чу по дя ку ва ти
за це акціонерам на чолі з Кос тян ти ном Же ва го та правлінню компанії. Ця до по мо га
ду же важ ли ва для нашої територіальної гро ма ди. 

На тал ка ВЕРЕМЧУК

За спри ян ня компанії Ferrexpo Горішньоплавнівська ЛІЛ І рівня от ри ма ла
ве ли ку партію життєво необхідних ліків. Лікарі за кла ду задоволені, ад же
те пер ма ють за пас медикаментів, яко го має вис та чи ти на кілька місяців.

Ре зерв є



Складні ча си
А чи ста ло в на шо му місті більше без-

хатніх тва рин і як пра цю ють сьогодні во -
лон те ри-зоо за хис ни ки Горішніх Плавнів,
розповідає робітник із до гля ду за тва ри -
на ми КП «Спе цЕ ко», за снов ни ця ГО «На-
дія для хвостиків» Дар’я Співак.

- Ро бо ти не побільшало і, на мій по -
гляд, без при туль них тва рин у місті більше
не ста ло, - зазначає Дар’я. - Наразі в
центрі тимчасової пе ре трим ки без при -

туль них тва рин перебуває близь ко 70 со -
бак. Але це тим ча со вий при ту лок. На
жаль, не всі містяни це усвідомлюють.
Тут со ба ки мо жуть пе ре бу ва ти, до по ки
їм не зроб лять стерилізацію, яка про во -
дить ся за міський кошт. Додає оптимізму
і те, що незва жаю чи на складні ча си,
містяни все од но бе руть до се бе тва рин
і до по ма га ти не пе ре ста ли. Хтось - із
їжею, хтось - гро ши ма. Як що ви хо че те
до по мог ти - звер тай тесь, і ми підкажемо,
чо го са ме за раз потребує центр. У фейс-
буці є гру па, са ме там вка за но но мер
банківської кар ти для благодійних внесків
- 5169 3305 2396 9704. Ці гроші цільові,
ни ми мож на роз ра хо ву ва тись тільки у
про дук то вих ма га зи нах та ветлікарнях.
Їх не мож на знімати, пе ре ра хо ву ва ти на
інші кар ти, навіть за пра ви ти автівку не -
мож ли во, це важ ли во зрозуміти тим, хто
хо че до по мог ти. 

Додає оптимізму і факт то го, що ба -
га то лю дей із чис ла ви му ше них пересе-
ленців, які переїхали до на шо го міста,
не за ли ши ли своїх улюбленців, а за бра -
ли із со бою навіть у та кий склад ний час. 

Як до по мог ти 
ву лич ним тва ри нам?
Під час війни тва ри ни по тре бу ють до -

по мо ги так са мо, як і лю ди, наголошує
зоо за хис ни ця. Со ба ки та ко ти нікуди не
поділися, і за раз їм важ че, ніж раніше.
Ко жен із нас мо же до по мог ти їм ви жи -
ти. Ось декілька по рад.

l Ви не доїли ка шу? Не ви ки дай те
в за галь не сміття, візьміть ок ре му
тарілку і скла дай те все, що не доїли.
l У вас є про дук ти, які ви не всти-

гаєте їсти? Так са мо складіть їх у
тарілку.
l Зібрану їжу ви нось те на ву ли цю

та за ли шай те у відкритому вигляді
біля те п ла (лю ки каналізаційні, тру -
би, біля підвалів, біля під’їзду).

l Як що у вас є корм для тва рин -
мож на ділитися ним із без при туль -
ни ми.
l Не за ли шай те ве ли ку кількість

їжі в од но му місці.
l Та кож тва ри нам необхідно пи ти,

тож за ли шай те ло точ ки з во дою по -
ряд із їжею.

У та кий спосіб ми ра зом мо же мо під-
годовувати без при туль них тва рин та до -
по мог ти їм пе ре жи ти ці страшні ча си.

Че рез кор дон - із домашніми 
улюб лен ця ми
Як що ви вирішили емігрувати і мір-

куєте, чи бра ти із со бою до маш нь о го
улюб лен ця, не ва гай те ся - беріть. Своїм
досвідом пе ре ти ну кордонів ділиться
Ан на Єлісєєва. Во на їхала до Італії з
України че рез Поль щу. І вез ла із со бою
двох со бак, ко та та хом’яка поїздом та
елек трич ка ми. 
l До потягів до пус ка ють тва рин

без документів.
l На всіх во кза лах є во да та корм

для тва рин без кош тов но.
l У по тя гу на со ба ку про си ли

одяг ти на морд ник.
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Ста ном на 1 бе рез ня Укрзалізниця ева кую -
ва ла по над 11 000 тва рин. Пе ре важ но котів та
со бак, йдеть ся в офіційному Telegram-каналі
УЗ. За раз пра ви ла транс пор ту ван ня тва рин
пом’якшені: гос по да рям необхідно ма ти із со -
бою ве те ри нар ний пас порт та пе ре нос ку.
Укрзалізниця за кли ка ла не за ли ша ти тва рин
на во кза лах та по про си ла пасажирів без тва -
рин ста ви ти ся до евакуації з розумінням: «У ці
непрості ча си на ша людяність визначається,
зок ре ма, за тим, як ми ста ви мо ся до тва рин».

Не за ли шай

На цьо му фо то, яке вже облетіло весь світ, ви ба чи те 20-річну На стю
Ти ху. Дівчину з різнокольоровим во лос сям, яка ра зом зі своїм чо-
ловіком ви тяг ла 19 со бак з інвалідністю, 5 кішок, а та кож тритонів та
че ре пах із роз тро ще но го ор ка ми Ірпеня. За для то го, щоб по до ла ти
три кілометри, їм зна до би ло ся три го ди ни. Вчин ком Насті на ди ха ють -
ся, а фотографію ре по стять та ак тив но ко мен ту ють. Цей знімок уже
навіть пе ре маль о ву ють, а са му Анастасію на зи ва ють однією з най-
більш упізнаваних героїнь цієї війни.



Важ ко полічити, скільки разів за день
ми чуємо «Доб ро го ве чо ра, ми з України».
Скільки політиків, чиновників, артистів
са ме із цих слів по чи на ють розповідати
гарні но ви ни? А у скількох ва ших знай о -
мих ця мелодія вста нов ле на ринг то ном?
У TikTok під цей трек уже сотні ти сяч відео,
а в YouTube май же три мільйони пере-
глядів. І це ли ше на офіційній сторінці йо -
го авторів - проєкту Dj Probass та Hardi.

- Я кре менчу жа нин, і де б не меш кав,
де б не пе ре бу вав, зав жди на го ло шу вав,
що пред став ляю своє місто з Пол тав щи -
ни, - розповідаючи про своє ста нов лен -
ня як му зи кан та, го во рить Ар тем Тка чен -
ко, він же Dj Probass. - По чи нав я з ре пу.
Сам пи сав і му зи ку, і тек сти. Навіть мав
влас ний проєкт, із яким ми і самі влаш -
то ву ва ли за хо ди, і бра ли участь у фес -
ти ва лях із брейк-дан су, ро би ли й реп-
фестивалі. Зго дом по ча ли ви хо ди ти на
міські за хо ди у Кременчуці. Па ра лель но
вис ту па ли на вечірках, де ме не зацікавив
диджеїнг. Я по чав по тро ху про бу ва ти се -
бе за дид жей сь ким пуль том. Так з’явився
нік Dj Probass. Зрозумівши, що в ме не
кра ще ви хо дить пи са ти біти, ніж тек сти,
вирішив глиб ше за ну ри тись у про дакшн
- став пи са ти му зи ку. Са ме тоді по зна-
й о мив ся з Мак си мом, і ми об’єднали те,
що в кож но го ви хо ди ло ро би ти найк ра -
ще, в ду ет Dj Probass & Hardi. 

Сьогодні цьо му проєкту вже май же
чо ти ри ро ки. І ось у спільній роботі на -
ро див ся трек, який не ли ше про сла вив
кре мен чу жан на всю країну, а й став зна -
ме ном, що кли че до пе ре мо ги. Му зи -
кан там вда ло ся ство ри ти трек, у яко му
під зву ки сопілки, скрип ки й на род но го
хо ру поєднуються українська куль ту ра
та су час не зву чан ня. Йо го небагатослів-
ність та настрій  при па ли до душі й тим,
від чий о го бой о во го ду ху за раз за ле -
жить до ля нашої дер жа ви - військовій
еліті. Та, як го во рить Ар тем, про та ку до -
лю сво го тво ру ав то ри і не мріяли.

- Цей трек був на пи са ний ще у 2021 ро-
ці, - розповідає Ар тем. - Ми тоді от ри ма -
ли від «Но во го ка на лу» за мов лен ня на
щось ти пу осу час не но го го па ка для про -
гра ми «Хто звер ху?» до Дня Незалежності.
Зав дан ня вия ви ло ся не про стим, кілька
за про по но ва них варіантів не за твер ди -
ли. І тоді я зга дав про трек, на пи са ний

раніше. Ми на шу творчість позиціонуємо
як жи вий елек трон ний ор кестр, який мо -
же ство рю ва ти му зич ний супровід різно-
манітним за хо дам. І якось нас за про си -
ли до Києва на міжнародні зма ган ня з
кіберспорту. Са ме там і прийш ла ідея гра -
ти в се тах щось презентаційне. На той мо -
мент композиція ще не ма ла нинішнього
студійного за пи су. Але ав то рам про гра -
ми спо до ба лось, і під ньо го хви лин 15 тан -
цю ва ли зіркові учас ни ки шоу, се ред яких
бу ли Влад Яма та Ка те ри на Пав лен ко -
солістка гур ту Go_A.  

Так до ля тво ру на бу ла пев но го симво-
лізму вже в день сво го де бю ту, який від-
бувся з на го ди Дня Незалежності. Потім
у Dj Probass та Hardi закінчився кон тракт
із лейб лом, і за пра ви ла ми їм не мож на
бу ло ви пус ка ти му зи ку впро довж май же
двох місяців. Хлопці не про сто че ка ли, а
ви ко ри ста ли цей час для то го, щоб на -
да ти своєму тво ру ос та точ но го ви гля ду
- то го, з яким українці по знай о ми лись
офіційно 25 лис то па да 2021 ро ку. 

- Са ме тоді ми пред ста ви ли йо го пуб-
ліці і по ча ли всю ди ви ко ну ва ти. Про су -
ван ням ми не зай ма ли ся, про сто по ча -
ли гра ти в нічних клу бах. Тоді нам ста ви -
ли два за пи тан ня: де мож на ска ча ти трек
та хто го во рить цю фра зу. Я є пал ким фа -
на том од но го ду же відомого українсь-
кого ет но гур ту. Й од но го ра зу, слу хаю чи
інтерв’ю йо го вокаліста, по чув ті сло ва,
які од ра зу ж по про сив у ньо го ви ко ри -
ста ти у своїй ро бо ти. Ска за ти, хто це, не
мо жу, - посміхається хло пець. - Не хай це
за ли шить ся таємницею. Але це точ но не
Сергій При ту ла, як дех то думає.  

Далі трек по чав жи ти своїм жит тям, і
все по ча ло скла да тись навіть без втру -
чан ня авторів: він по тра пив на ТБ та в
радіоефір. Якою є сьогодні точ на циф -
ра переглядів та ви ко ри стан ня тре ка,
му зи кан ти не зна ють, бо цьо го не від-
слідковують.

- У нас де що інша позиція, - пояснює
Dj Probass. - Я ко лись по чув, що му зи -
ка на ле жить тобі тільки по ки ти її пи шеш.
Вва жаю, як що лю дям на ша му зи ка
потрібна, то хай ко ри сту ють ся. Наш
матеріал бе руть усі, хто то го хо че, і звик -
ну ти до то го, що він лунає звідусіль,
доволі склад но. Це викликає постійне
хви лю ван ня. З усіх роликів, які я ба чив,

склад но виділити той, що вра зив най-
більше. Та шо ко вим сюр при зом ста ло
по чу ти йо го на «1+1». Са ме це я відчув
як сприй нят тя на дер жав но му рівні. Як -
що на ша ро бо та мо же до по ма га ти та
на ди ха ти, то во на має це ро би ти. А за -
раз я ба чу, що са ме це і відбувається, і
то му вва жаю се бе щас ли вою лю ди ною! 

Про те хлопці не спо чи ва ють на лав -
рах, не зу пи ня ють ся на вже от ри ма них
емоціях і про дов жу ють пра цю ва ти. Так,
кілька днів то му во ни ви пус ти ли трек
«Ко за ки йдуть» і вже пра цю ють над на -
ступ ним. Бо їм є що ска за ти, і немає сил
три ма ти це в собі. 

- Тре ба пра цю ва ти в тих на пря мах, у
яких ти мо жеш щось зро би ти, - додає
Ар тем. - Ос нов на моя ро бо та, як і
раніше, - це му зи ка, та останні тижні до
неї до да лось во лон тер ст во. У нас є
центр збо ру одя гу та їжі. Усе зібране ми
чи не щод ня відправляємо в найгарячіші
точ ки країни. За раз без цьо го ніяк. Я пе -
ре ко на ний, як що в ко гось ви хо дить на -
пи са ти пісню, яка підніме з око пу, тре -
ба пи са ти. Хтось май стер но пле те сітки,
хтось професійно шиє одяг, хтось є
винахідливим во лон те ром - сьогодні
немає неважливої ро бо ти. І я всіх за кли -
каю не пле ка ти вдо ма своє хви лю ван -
ня, а до по ма га ти армії тим, що у вас ви -
хо дить найк ра ще, й на бли жа ти цим на -
шу пе ре мо гу. І тоді до б рим бу де не ли ше
вечір. Бо ми з України.

Софія ПАЛЯНИЦЯ
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l Со ба ку тре ба чіпувати, але
ро бить ся це все без кош тов но.

- Не за ли шай те тва рин, - наго-
лошує Ан на, - за кор до ном до них
став лять ся як до лю дей, їхати важ -
ко, але мож ли во. Щедрість полягає
не стільки в то му, щоб да ва ти ба га -

то, скільки в то му, щоб да ва ти сво-
єчасно. 

І пам’ятайте, що са ме в
темні ча си до б ре вид но

світлих лю дей.

Оль га ТАРАНТІНА

Українець, який про жи вав по бли зу Ір-пеня,
вря ту вав ся від во ро жих обстрілів та за брав із
со бою ко ро ву і те ля. Во ни дійшли до Ко ро сти -
ше ва Житомирської області. До ро гою хлоп ця
підібрала ван таж на ма ши на. Рятівник корів
дістався місця, яке знайш ли йо му во лон те ри.

Іне кажіть, що після цих слів у вас у голові не за зву чав трек, який із по чат -
ку війни чітко асоціюється з не пе ре мож ни ми Зброй ни ми си ла ми Ук-
раїни. Му зич ний супровід чис лен них відеозвітів від на ших воїнів на -
зав жди поєднався зі зви тя га ми українських захисників та гордістю за них.
Ще більше приводів пи ша ти ся додає те, що ав то ри цьо го тре ка жи вуть
по ряд із на ми - в Кременчуці.

Доб ро го ве чо ра, ми з України
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Овен 
Ідеальний знак для парти-

занської війни. Спочатку стрі-
ляє, потім питає пароль, потім
стріляє ще раз - про всякий
випадок. Любить працювати
один, часто звіряє записи в що-
деннику, зроблені місяць тому.
Просто нікому більше не до-
віряє, тому буде прекрасним
охоронцем для сховища зброї.
Головне - вчасно попередити,
що свої йдуть. Група Овнів здат-
на за 24 години змінити русло
річки і викопати 20-кіломет-
ровий протитанковий рів.

Телець

Улюблена фраза: «Чому ви приму-
шуєте мене нападати на вас?» Надзви-
чайно прив’язаний до своєї території,
тому оборонятиме власне житло до ос-
таннього російського терориста. Ворожі
танки викликають рефлекторне бажання
кинути в них гранату, вистрілити з РПГ
або принаймні написати на них вночі
жовтою фарбою «Путін - х**ло».

Близнюки

Агресивний і войовничий знак, який
надає перевагу зброї масового ура-
ження. Комплекси «Град», «Ураган» ці-
кавлять цих людей з дитинства, пізніше
з’являється інтерес до ядерної фізики.
Шістдесятирічних Близнюків уряд пере-
ховує в підземних лабораторіях. До
ворога ставиться зневажливо, оцінюючи
його потенціал у кілотоннах і рентгенах.

Рак

Хороший снайпер і поганий товариш.
Адже надзвичайно важко сидіти в засідці
і постійно чути його ниття: «Ну, коли вже
прийдуть «зелені чоловічки»? Я так уто-
мився, хочеться швидше додому, я
Сартра не дочитав». Гострий зір не рятує
від меланхолії, особливо якщо на небі
хмарно, а сепаратисти ховаються в
Ростові. Існує легенда, ніби ялинка, що
впала на Януковича, народилася саме
під цим знаком.

Лев

Генерал і адмірал, академік і стратег.
Вправно управляє мобільними части-
нами, чудово орієнтується в міському
середовищі, вміє заблокувати танкову
колону одним-єдиним циганом з гра-
натою. Іноді забуває паролі, а також
схильний до перебільшення необхідного
калібру. Тому цих людей необхідно три-

мати подалі від Близнюків і тактичної
ядерної зброї.

Діва

Логістика - ось їхнє покликання.
Організувати подачу бруківки на бари-
кади; забезпечити бійців ідеальними кок-
тейлями Молотова з-під віскі та джину;
викупити танк у сепаратистів за пляшку
«лівої» горілки - все це зробить Діва зі
словами: «Роботу просто треба любити!»
Від ворога намагається триматися на
відстані. Наприклад, у середньому
радіусі ракет земля-повітря.

Терези

Ідеальний знак для подвійного агента.
Постійні вагання - біле чи чорне, сало чи
ковбаса, Київ чи Жмеринка - дають багато
часу для зважених рішень. Обережний і
підступний крок уперед, потім два назад,
знову вагання, і, нарешті, сміливий хре-
стик крейдою на дверях: «тут живе сепа-
ратист». І нишком назад, до секретних
документів і кодів. Кажуть, що на «тупому
важкому предметі» з Івано-Франківська
було написано «Вітаємо! Терези схили-
лися на ваш бік! Приз чекає на вас у
Ростові-на-Дону».

Скорпіон

Ідеальна машина для антитерористич-
них операцій: тверезий розрахунок, пер-
сональні амбіції та жага помсти - і ось швид-
ка тінь промайнула над блокпостом сепа-
ратистів. Вони навіть відставили пляшку з
горілкою та добряче матюкнулися. Однак
це не врятувало пост від щирої української
«деескалації» та «занепокоєння».

Стрілець

Ще один вправний солдат української
революції гідності. Щоправда, занадто

балакучий, тому в умовах місь-
кої партизанської війни працює
більше в тилу пропагандистом.
Уряд навіть розробив секретний
проєкт «шумового блокування»
російських телеканалів: двад-
цять Стрільців у три черги будуть
щоденно вести в ефірі довгі роз-
мови про націоналізм, путлє-
ризм і загибель Москви. Лабо-
раторний експеримент показав,
що подібний шум середньоста-
тистичний російський глядач
стійко витримує 24 хвилини і
після цього починає співати «Ще
не вмерла».

Козоріг

Веселий і щирий друг усіх скрив-
джених - так Козоріг називає сам себе.
Сепаратисти ж пишуть в оголошеннях:
«Небезпечний головоріз, керівник пов-
станської армії, вміє гіпнотизувати, тому
не дивіться йому в очі, а одразу стрі-
ляйте». Можливо, така суперечність -
наслідок готовності до діалогу, бажання
будь-що поговорити про вічні цінності. А
можливо, це через звичку стояти на
своєму. Якщо куля в лоб - то куля в лоб,
кажуть старі люди.

Водолій

Мама була шпигункою, тато - психо-
патом. Дієвий, активний, непосидючий,
Водолій із задоволенням візьметься за
фортифікаційні роботи. І навіть перевер-
шить задумане - рови будуть викопані на
п’ять метрів глибше, мури зведені на два
метри вище. Струм по дроту проведе
такої сили, що пташки не зможуть про-
літати над ним - боятимуться. Якщо візь-
меться за організацію народного спро-
тиву, то звільнить паралельно декілька
сусідніх країн - навіть із демократичним
режимом.

Риби

Незалежні і стійкі, ці люди недовго
обдумують накази. Щоправда, виби-
рають власний шлях виконання, іноді
контроверсійний. Найбільше люблять
працювати рятівниками і героями, на-
приклад, виносити на спині поранених
(одночасно відстрілюючись із двох «Стєч-
кіних»), розміновувати поля, розвідувати
чужі території. Буває так: пропаде десь
Риба на декілька днів, усі хвилюються,
шукають... Аж ось іде - двох «язиків» веде,
що російською матюкаються. 

БАНДЕРІВСЬКИЙ ГОРОСКОП
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам

1-кімнатні                 
квартири

‡ ПРОДАЄТЬСЯ від влас-
ника 1-кімнатна квартира у 
“китайській стіні“ (центр). Т. 
050-178-23-90.

3-кімнатні                     
квартири

‡ ПРОДАЄТЬСЯ 3-кімнатна 
квартира в цегляному будин-
ку 3\5. Т. 0-980-820-53-92. 
У будні після 17:00, у вихідні 
протягом дня.

Будинки
‡ ПРОДАЄТЬСЯ будинок 
9*10. Низи, Лесі Українки, 7. 
20 соток землі, гараж, господ-
будівлі. Т. 096-302-28-87.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ будинок в 
Піддубному або обмінюєть-
ся на 2-кімнатну покраще-
ного планування. Перший та 
останній не пропонувати. З 
доплатою. Т. 096-445-72-14.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ будинок у 
Піддубному на вул. Леонова, 
55. Т. 096-544-82-98.

Дачі
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача в Ре-
дутах. Недорого. Т. 067-800-
13-98.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача в с\т 
“Еврика“ (біля лісу). Т. 067-
942-04-61.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача в с\т 
“Славутич“ є будинок, світло, 
вода, дерева. Т. 097-019-
84-74.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача в с\т 
“Юність-2“, 7 соток землі, 
двоповерховий будинок. Т. 
099-558-97-45.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача Ре-
дути “Вікторія“. 8 соток зем-
лі, будинок, сад, полив, га-
раж. Поряд затока Дніпра. Т. 
096-491-79-17.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача с\т 
“Еврика“ придатна до по-
стійного проживання. Т. 
068-223-46-13.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача с\т 
“Еврика“, недорого. Т. 068-
223-46-13.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дачна ді-
лянка район Редути “Вікто-
рія“. Будинок без внутріш-
ніх робіт. Т. 098-773-02-03.

Гаражі
‡ ПРОДАЄТЬСЯ гараж в 
районі пожежної частини. Т. 
093-575-14-21.

Інше
‡ ПРОДАЄТЬСЯ доглянута 
земельна ділянка “Юність-2“. 
Т. 067-878-39-66.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ земля у с. 
Дмитрівка біля центральної 
траси. Т. 050-178-23-90.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ прива-
тизована ділянкка с\т “Гор-
няк“ 19 соток. Мається буди-
нок (6х4,5), плодові дерева, 
виноград. Можливо під бу-
дівництво будинку. 1000. Т. 
096-951-19-11.
‡ ПРОДАЮТЬСЯ дві зе-
мельні ділянки під будівни-
цтво по 10 соток. Є будмате-
ріали, свердловина. “Низи“. 
Т. 068-898-42-57.

Здам

‡ ЗДАЄТЬСЯ 1-кімнатна. Т. 
068-642-84-27.
‡ ЗДАЄТЬСЯ двокімнатна. 
Т. 098-380-66-86.
‡ ЗДАЄТЬСЯ кімната на 
Портовій, 3, недорого. Т. 
097-792-16-61.

ТРАНСПОРТ
Продам

Інше
‡ ПРОДАЄТЬСЯ сертифіко-
ваний комплект для переоб-
ладнання легкового автомо-
біля під ручне управління. Т. 
098-287-81-38.

Куплю
‡ КУПЛЮ зогнилий легко-
вий прицеп чи документи. Т. 
050-385-59-65.
‡ КУПЛЮ: “ВАЗ 2101, 2106, 
2107, 2109“, “Москвичі“, 
“Волги“ старі, іномарки. Усі 
види машин навіть несправ-
ні. Т. 093-302-86-54, 066-
247-20-71.

АУДІО-ВІДЕО
Ремонт

‡ КВАЛІФІКОВАНИЙ ре-
монт телерадіоапаратури, 
моніторів, DVD, мікрохви-
льових печей. Гарантія. Т. 
067-456-86-61.

КОМП‘ЮТЕРНА                
ТЕХНІКА

Обслуговування

ПРОФЕСІЙНИЙ ремонт 
комп‘ютерів, ноутбуків, 
моніторів. Встановлення 
Windows. Т. 096-819-95-
07, 095-561-90-07.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Ремонт

ПРОФЕСІЙНИЙ ремонт 
побутової техніки: телеві-
зорів, моніторів, супутнико-
вих антен Т2, мікрохвильо-
вок, духових шаф, газових 
плит, пилососів, пральних, 
посудомийних машин та ін-

шої апаратури. Т. 096-819-
95-07, 095-561-90-07.

ПОСЛУГИ
Будівництво, 

ремонт

‡ АБСОЛЮТНО чітке ал-
мазне різання без пилу, отво-
ри, демонтаж, штроби, отво-
ри будь-які. Вивіз сміття. Т. 
096-761-30-71.
‡ АБСОЛЮТНО всі види 

будівельно-оздоблювальних 
робіт. Якісно. Т. 096-761-30-71.
‡ ВСІ види оздоблювально-
ремонтних робіт від А до Я. 
Якісно. Т. 096-761-30-71.

ДОМАШНІЙ майстер. Лі-
нолеум, плінтус, шпалери, 
гардини, розетки, люстри. 
Сантехніка, пайка труб. Т. 
067-532-57-30.

‡ ЗДАЄТЬСЯ бетонозмішу-
вач в оренду. Під заставу. До-
ставка. Т. 096-761-30-71.

‡ ДОМАШНІЙ майстер. 
Полички, карнизи, люстри, 
отвори, електрика, сантехні-
ка та ін. будь-яке питання. Т. 
096-761-30-71.
‡ НЕДОРОГО, швидко, якіс-
но. Перетяжка, ремонт, модер-
нізація 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.
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‡ ПЕРЕТЯЖКА, ремонт, 
модернізація ваших м‘яких 
меблів. Каталог тканин, за-
міна дизайну. Великий до-
свід роботи. Гарантія. Т. 
067-789-86-55.
‡ ПІДЛОГИ, самовирівню-
юча стяжка, плитка, ламінат, 
лінолеум. Т. 096-761-30-71.
‡ ЧОЛОВІК на годину. 
Отвори, полички, електрика, 
сантехніка, перевстановлення 
меблів. Ваше будь-яке питан-
ня! Т. 096-761-30-71.

Електрика

‡ ВИКОНАННЯ будь-яких 
робіт з електрики. Т. 067-
870-94-21.
‡ ЕЛЕКТРИКА. Професій-
но. Сантехніка. Будь-яке пи-
тання. Т. 096-761-30-71.
‡ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-
НІ роботи. Монтаж/заміна 
проводки, автоматів. Ремонт 
побутових мереж. Установка 
люстр, розеток. Буріння но-
вих точок, штроблення стін. 
Всі роботи виконуємо з пи-
лососом. Т. 098-062-03-32.
‡ НАДАЮ послуги елек-
трика. Т. 098-760-10-55.

Сантехніка

‡ ВАННА кімната профе-
сійно. Плитка, сантехніка, 
стелі, електрика. Якісно. Т. 
096-761-30-71.
‡ ЗВОРОТНІ клапани, лі-
чильники. Встановлен-
ня будь-якої складності. Т. 
067-886-58-84.

По дереву

‡ ВИГОТОВЛЕННЯ корпус-
них меблів на замовлення. Т. 
067-501-79-19, 093-720-22-
26.

Висотні роботи

‡ АБСОЛЮТНО якісна 
м‘яка покрівля гаражів, дач, 
промислових приміщень. Т. 
067-165-23-98.
‡ ВИСОТНІ роботи: герме-
тизація, обшивка балконів, 
фарбування рам. Гарантія. Т. 
096-761-30-71.

Різне

‡ БУРІННЯ свердловин. Т. 
096-179-23-48 Олег.

БУХГАЛТЕРСЬКІ послуги. 
Т. 097-153-73-59.

‡ ВИКОНУЄМО ремонт га-
зової апаратури. Т. 097-079-
44-78.
‡ ОБРІЗКА та повалення 
дерев. Т. 097-109-41-73.

РОБОТА
Надам

‡ НА постійну роботу по-
трібен розкрійник на пилу. 
Т. 098-177-26-83.
‡ НА СТО потрібен авто-
майстер. Т. 097-669-29-86.
‡ ПОТРІБЕН зварювальник 
на напівавтомат. Т. 067-532-
68-19.
‡ ТЕРМІНОВО потрібен ме-
неджер з продажу дитячого 
одягу в інтернет-магазин. Т. 
067-530-01-33.
‡ ТОВ “Інвайт“ надасть ро-
боту водію з авто (мікроав-
тобус), вантажнику, робітни-
ку з благоустрою та приби-
ральниці. Звертатися з 8:00 
до 18:00. Т. 067-243-72-07, 
098-745-18-99.
‡ ШВЕЙНОМУ підприєм-
ству Baby Art потрібні: швач-
ки на оверлок та розпошив. 
Т. 067-530-01-33.

РІЗНЕ
‡ АВАРІЙНЕ відкриття две-
рей без по-
шкодження 
(квартири, 
авто, сейфи). 
Встановлен-
ня замків. 
Т. 097-832-
04-20.
‡ АВАРІЙ-
НЕ відкриття 
дверей без 
пошкоджень, 
ремонт, за-
міна замків. 
Т. 096-761-
30-71.

Куплю

‡ КУПЛЮ: зварювальний 
апарат, електродвигуни, 
тиски, верстаки всіх видів. Т. 
098-005-63-79.
‡ КУПУЄМО радіодеталі 
та технічне срібло. Дорого. 
Т. 068-503-12-34.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Вантажні

‡ 0,1-1,8 Т. Автоперевезен-
ня по місту, Україні. Переве-

земо акуратно меблі, домаш-
ні речі, побутову техніку. Ви-
їзд на дачу. Вантажники. Ці-
лодобово. Т. 067-133-99-34.
‡ ВАНТАЖНІ перевезення 
по місту “Мерседес-Вито“. 
Швидко. Зручно. Т. 098-
097-89-83.

ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕН-
НЯ мікроавтобусом 1,5 Т. 
+ 5 пас/місць. Т. 067-764-
77-16.

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

‡ ПЕРЕВЕЗЕННЯ вантажу 
по місту та Україні. Renault 
Master 4,5х2,2х2,0 (20 куб. 
м). Т. 050-385-59-65.

Пасажирські

‡ АЕРОПОРТИ, вокзали. 
Міжмісто, трансфер по Укра-
їні. Т. 050-199-49-23.

АЕРОПОРТИ. Вокзали. 
Трансфер по Україні. Вели-
кий досвід роботи. Т. 098-
390-23-59.
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