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Картинки з менталітету
психіки. Причому в наших умовах - абсолютно закономірна реакція.
Що робити в таких випадках? Дати
нервовій системі можливість розслабитися. Можна перемикати увагу: порахувати предмети навколо, назвати запахи, кольори, що ви помічаєте. Подихати
свіжим повітрям або вмитися холодною
водою.
Ще важливо задовольняти потреби
власного тіла, про які можемо забувати: попити води, поїсти, поспати або
зробити кілька будь-яких вправ. Спілкуйтеся з близькими і майте готовий
план на випадок екстреної ситуації.

Ой, летіли дикі гуси…
Не солодко
Солодке життя скінчилося. Причому
для обох сторін. І по обидва боки нині
триває війна. Тільки в кожного вона своя.
Якщо українці боронять свою країну,
свої родини від навали тих, хто зі зброєю
і намірами винищення ступив на нашу
землю, то на росії нині справжні битви

Натомість не можу не згадати перші
дні після широкомасштабного вторгнення в Україну. У наших крамницях ажіотаж,
пов'язаний із більш ніж високими ризиками, супроводжувався масовим скуповуванням зокрема продуктів. І я жодного разу не зустріла такого, щоб хтось у
когось вихопив пакет із крупою чи хлібину з-під носа. «Будь ласка» і «вибачте» звучало біля прилавків і кас. Бабусям подавали товари з верхніх полиць.
І навіть у потилицю ніхто в черзі не дихав - дистанція була достатньою попри
довжелезний хвіст із покупців.

А можливо, ще й бойові. Принаймні,
якщо вірити байкам російського телебачення. Тут уже точно розумом не охо-

пити всю ту навалу інформації, що
ллється звідти. А для українців це стає
прекрасною базою для нашого колоритного гумору та створення мемів.
відбуваються за пакет із цукром. Та чи
допоможе він їм підсолодити гірку правду, яка неодмінно прийде в кожний дім
росіянина? Навряд чи. А ось посміховиськом для всього світу вони вже стали, показавши на прикладі атаки на візок
із цукром у магазині, як вони звикли
діяти в будь-якій ситуації.

Сирена в голові
Суботнім ранком зустріла сусідку жіночку вже похилого віку. «А вночі лунала сирена? - запитала вона. - А то я
наче почула, скочила, одяглася… Сіла
й сиджу. І вже не розумію, чи та сирена
гудить, чи ні. І кабельне ввімкнула - тихо. А я ж її в голові чую!»
А це вже синдром фантомної сирени.
Такий стан, коли людина чує звуки сирени, хоча насправді їх немає. Це результат хронічного стресу, реакція нашої

Перехід на літній час
В останню нeдiлю березня, вночі о 3-й годині, в Україні переводять годинники на літній час. У 2022 році ця дата припадає
на 27 березня.
Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед.
Перехід на літній час здійснюють відповідно до постанoви
Кабінeту Міністрів Укpаїни № 509 вiд 13 травня 1996 p. «Пpо порядок числeння часу нa території України».

У нас весна. Дідусь стоїть на своєму
городі, окидає оком фронт робіт… Десь
високо почулося ґелґотіння. Він підіймає
голову - а там, у небі, летить ключ диких гусей. І буквально тут же вмикається
в місті сирена тривоги! «О, так то ж наші
бойові полетіли!» - всміхається дідусь,
прижмурюючись проти сонця…
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НОВИНИ ВИКОНКОМУ
лени виконавчого комітету одностайно підтримали низку життєво важливих питань для повноцінної діяльності Горішньоплавнівської громади. Присутні
традиційно розглянули питання
гуманітарного та соціального
напрямів, житлово-комунального господарства, цивільного
захисту, мобілізаційної роботи,
охорони праці, економічної політики, бюджету, фінансів, майнових, природних ресурсів, архітектури та містобудування.

Ч

Члени виконкому доповнили перелік
дітей перших двох років життя з малозабезпечених родин для безкоштовного
забезпечення продуктами дитячого харчування. Рецепти на їх отримання надаються родині на підставі довідок з УСЗН
та Центру ПМСД. Начальник управління
охорони здоров’я Віктор Дудник зазначив, що продуктів дитячого харчування
вистачить ще на пару тижнів. Міський голова Дмитро Биков у відповідь на це зауважив, що потрібно намагатися збільшити цей запас за рахунок небюджетних коштів, і дав розпорядження домовлятися з аптечною мережею про їхню
закупівлю в достатній кількості.
Потому затвердили програму підтримки заходів мобілізації на поточний
рік. Вона спрямована на забезпечення
можливого переведення національної
економіки, діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на режим функціонування в режимі
воєнного стану, а Збройних сил України,
інших військових формувань, сил цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу, утворення підрозділів
територіальної оборони та проведення
мобілізації. Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення та організації проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації людських
і транспортних ресурсів, територіальної
оборони на території Горішньоплав-

нівської громади. Зокрема, цього року
заплановано реалізувати наступні завдання: забезпечення перевезення особового складу підрозділів територіальної оборони з метою проведення занять та навчань; забезпечення оплати
транспортних послуг для перевезення
особового складу до місць проведення
навчальних зборів; забезпечення придбання наметів для підрозділів територіальної оборони.
Затвердили й програму забезпечення діяльності добровільної місцевої
пожежної команди № 2 с. Озера на
2022-2024 роки. Із приєднанням до
Горішньоплавнівської громади сіл Григоро-Бригадирівка, Солошине й Мотрине виникла проблема зі своєчасним
прибуттям працівників пожежно-рятувальної частини № 17 (м. Горішні Плавні)
через велику відстань - 25 км. З метою
своєчасної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій обслуговувати вищеназвані населені пункти буде пожежнорятувальна команда № 2 із с. Озера.
Члени виконкому вирішили утворити
Раду оборони Горішньоплавнівської громади, яку очолив міський голова Дмитро
Биков. Орган створено з метою надання
всебічної фінансової, матеріальної допомоги військовим упродовж дії воєнного
стану для координації дій Штабу націо-

нального спротиву в Горішніх Плавнях та
захисту нашої територіальної громади.
Під час звіту про результати фінансово-господарської діяльності ЛІЛ І рівня її директорка Наталя Малигіна зазначила, зокрема, що нині в закладі спостерігаються кадрові проблеми. Так, тут
потрібні лікар екстреної медичної допомоги, офтальмолог, отоларинголог дитячий, терапевт, невропатолог та сестри медичні стаціонару. Міський голова
Дмитро Биков згоден, що за воєнного
стану укомплектування міської лікарні одне з важливих питань, і додав, що в
місті також створено санітарний підрозділ Штабу національного спротиву,
до якого на добровільних засадах залучено 10 медичних сестер.
Брак фахівців спостерігається і в госпрозрахунковій поліклініці, про що членам
виконкому повідомив її директор Олександр Черниш. Ідеться про ендокринолога, терапевта й лікаря функціональної та
ультразвукової діагностики. Заклад працює, наскільки це можливо в умовах воєнного стану, щоправда, без здійснення лабораторних досліджень - нині неможливо доставляти аналізи до Дніпра, як
раніше. Натомість тут поки що користуються швидкими тест-системами.
Наталка ВЕРЕМЧУК

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН
Із 15 березня Міграційна служба
відновила роботу власних інформаційних систем. А це означає, що територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, які розташовані в безпечних районах, де не ведуться активні
бойові дії, надаватимуть адміністративні послуги з оформлення біометричних документів:
l ID-картки,
l закордонного паспорта громадянина України,
l посвідок на постійне та тимчасове проживання.
Також підрозділи ДМС здійснюватимуть:
l вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі
книжечки,

l продовжуватимуть строк дії закордонних паспортів та вноситимуть
відомості про дітей, зокрема, йдеться про вклеювання фотокартки до закордонного паспорта батьків.
Наразі територіальні підрозділи УДМС
у Полтавській області відновили роботу з
прийому громадян для оформлення біометричних документів, а саме: Київський
відділ, Шевченківський, Крюківський, Автозаводський, Кобеляцький, Миргородський, Решетилівський, Хорольський.
Продовжити строк дії закордонних паспортів та внести відомості про дітей, зокрема, йдеться про вклеювання фотокартки до закордонного паспорта батьків,
також можна у Горішньоплавнівському
підрозділі УДМС у Полтавській області.

При будь-яких змінах у роботі УДМС
у Полтавській області ми невідкладно
поінформуємо.
Отримати консультацію можна
за телефоном «гарячої» лінії
(0532) 60-89-69.
Наталя ІВАНЧУК

Місцевий час
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ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ
l На підставі Закону України «Про основи національного спротиву» та звернення ініціативної групи з числа жителів
Горішніх Плавнів 23 березня створене
добровільне формування територіальної
громади (ДФТГ). Це фактично сили самооборони, покликані вирішувати різні
задачі, пов’язані з обороною нашого
міста. Члени підрозділу нині проходять
усі потрібні перевірки по лінії Служби безпеки України та правоохоронних органів.

ДФТГ не є ротою самооборони Збройних сил України, що має обороняти весь
Кременчуцький район. Добровільне
формування отримає зброю й оборонятиме безпосередньо Горішні Плавні в
разі ведення активних бойових дій на
нашій території.
l Нині спільно з компанією Ferrexpo
вирішується питання щодо розміщення

ще 150 переселенців, які прямують до
Горішніх Плавнів із південних областей
країни, і надання їм гуманітарної допомоги. Станом на 23 березня в нашому
місті зареєстровано 1742 внутрішньо
переміщені особи, з них 352 - діти.
l За словами міського голови Дмитра Бикова, вимикати вуличне освітлення
впродовж комендантської години немає
сенсу:
- Ворог звик керуватися точними координатами наведення зброї, а не просто цілити освітлені об’єкти, як це було
під час Першої світової війни. Нині ж окупанти керуються точними засобами
навігації. Якщо ж ми вимкнемо вуличне
освітлення, правоохоронці та патрулі,
котрі цілодобово охороняють територію
міста, за темної пори доби не зможуть
якісно виконувати свою роботу, охороняючи місто від імовірних ДРГ. А перш
ніж упроваджувати якісь заходи, раджу
всім спершу подумати про можливу користь і шкоду від цього.
Нині в Горішніх Плавнях криміногенна
обстановка навіть краща, ніж у довоєнний період. Це стало можливим завдяки чіткій організації дій із посиленого
патрулювання вулиць міста силами правоохоронних органів спільно з представниками самооборони. Без освітлення
вулиць міста та прибудинкових територій це навряд чи було б можливим.

l Останнім часом усе частішими стали скарги жителів міста на надто гучні
сирени, що сповіщають про повітряну
тривогу. Міський голова Дмитро Биков
наголошує, що ми живемо за воєнного
стану, й за такої ситуації краще комусь
буде надто гучно, ніж хтось узагалі не
почує цього звуку:
- Я розумію, що хтось може відчувати
дискомфорт від надто гучного ревуна.
Але ж з огляду на ті міста, які вже постраждали від загарбників, і кількість людей,
які вже загинули від обстрілів, наша задача - повідомити всім про загрозу
обстрілу міста та життю й здоров’ю його жителів. Визначити точно, куди саме
полетить ракета, неможливо. Тож під час
сирени раджу всім прямувати до укриття і не нехтувати правилами поводження під час повітряної тривоги.

Народження
під звук сирен

ологове відділення продовжує працювати у штатному
режимі - місцеві жительки й внутрішньо переміщені жінки
народжують у Горішніх Плавнях.

П

Із початку протистояння російській
агресії тут уже народилося 30 немовлят.
Це були нормальні й ускладнені пологи.
Медичний персонал звик надавати послуги навіть під час сирен, що сповіщають
про повітряну тривогу, - для цього відведені окремі приміщення, де перебувати
безпечно. На базі гінекологічного відділення функціонують кімнати малюків, де
в разі потреби можуть перебувати члени родини внутрішньо переміщеної пацієнтки - їх, як і самих пацієнток даної категорії, забезпечують харчуванням.

Медична директорка Горішньоплавнівської ЛІЛ І рівня Людмила Смаженко зазначила, що всі внутрішньо переміщені
жінки повністю забезпечені медикаментами та засобами гігієни під час пологів
та в післяпологовий період. І додала, що
й вагітні жінки Горішніх Плавнів можуть у
будь-який час звертатися до пологового відділення, навіть якщо потребують
не власне медичної допомоги, а й розради чи підтримки, а то й прихистку.
- Заспокоїмо всіх вагітних, кому це
необхідно. Поспостерігаємо за пере-

бігом вагітності. Дамо прихисток усім,
хто цього потребує, - наголосила Людмила Смаженко. - Під час повітряної
тривоги спускаємо жінок і дітей до бомбосховища.
Для всіх мам новонароджених у Горішніх Плавнях передбачений пакунок малюка, видається довідка для
отримання грошової допомоги - незалежно від того, де народилися малюки.
Наталка ВЕРЕМЧУК
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І спорт, і допомога

- Ми відкриті для всіх, хто нині перебуває в Горішніх Плавнях, - наголошує
Юрій Ляшенко. - Запрошуємо й тих, хто
раніше займався дзюдо та самбо, й тих,
у кого немає такого досвіду. Заняття для
діток-переселенців безкоштовні. Також
дякую всім батькам і захоплююся тими,
хто в лиху годину знаходить час, відважність і сміливість приводити своїх дітей
на тренування. Вважаю, це теж своєрідний протест, супротив та навіть подвиг. Слава Україні!

Хто хоче грати у футбол?

і, що займаються спортом, мають не лише гарну фізичну форму, але й
загартований характер. Це допомагає їм у багатьох життєвих ситуаціях,
навіть критичних. Так вийшло і з початком широкомасштабної агресії
російських військ проти нашої країни. Перший день неусвідомлення
ситуації і визначення пріоритетів змінився наступним, коли вже чітко було зрозуміло: важлива допомога кожного.

Т

Дитячий футбол має чимало переваг,
які позитивно впливають на фізичне, розумове та психологічне здоров’я. Для
підтримки дітей-переселенців у нашому місті ФК «Гірник-Спорт» розпочинає
безкоштовні тренування з футболу.
- Ми запрошуємо дітей усіх вікових
груп, із якими в нас проводяться заняття,
- від 2006 до навіть 2016 років народження, - зазначає тренер Віталій Явтушенко.
- Будемо раді бачити всіх, хто зараз перебуває в Горішніх Плавнях. Приходьте,
навіть якщо до цього ви й не грали у футбол. Ми прагнемо, щоб діти на полі трохи відволіклися від тих негативних емоцій,
які їм довелося пережити. Тренування в
нас відбуваються 3-4 рази на тиждень.

Гартування і духом, і тілом
Уже з 25 лютого тренувальна зала
Центру дитячого розвитку з боротьби
самбо і дзюдо «Елефант» стала одним
із осередків збору допомоги. Найперше підключилися вихованці та їхні батьки, інші мешканці Горішніх Плавнів, які
живуть неподалік місця проведення занять. Приносили продукти, верхній одяг,
білизну тощо - все, що могли і що було
необхідно на той час. На декілька ночей
у залі знайшли прихисток біженці, які
транзитом проминали наше місто.
Деякі «елефантівці» чергували в центрі,
приймали речі, сортували й складували їх. Потім партіями відвозили волонтерам нашого міста. Після таких «розминок» діти залишалися в залі, щоб потренуватися. А вже за тиждень такої
діяльності голова ГО «ЦДР «Елефант»
Юрій Ляшенко запросив усіх своїх вихованців, хто цього бажає, повернутися
до тренувального процесу.
Нині тут займається близько 30 % від
загальної кількості тих, хто відвідував
центр у мирний час. Тренування відбуваються тричі на тиждень. Діти розподілені на дві групи (раніше було 6): старші
й більш досвідчені та менші, що оволодівають початковими навичками боротьби.
- Коли було вирішено повернутися до
тренувань, я звернувся до дітей і батьків
із такими словами, - розповідає Юрій
Ляшенко. - Тим, що ви відвідуєте тренування під час війни, ви проявляєте відвагу, загартовуєтесь не тільки фізично,
але й духом, готуєтеся до майбутнього
захисту своєї Батьківщини, а також морально підтримуєте опір Збройних сил
України у війні з російсько-фашистськими загарбниками.

Зараз тренери центру працюють абсолютно безкоштовно, на громадських
засадах. Але з батьками вихованців ухвалена домовленість: ті кошти, що вони мали б заплатити за заняття, вони
(якщо є в них така можливість) перераховують на рахунок допомоги ЗСУ.
Звичайно, потурбувалися про безпеку під час тренувань. У разі тривоги всі
вихованці разом із тренером спускаються у підвальне приміщення, де й перебувають до відбою.
Займаються тут і діти із сімей, які були вимушені полишити свої домівки і
виїхати з територій, де тривають активні
воєнні дії. Нині з «елефантівцями» тренуються троє хлопців із Харкова. Тренери з різних населених пунктів України
підтримують зв’язок і скеровують своїх
вихованців до колег у тих містах, куди
виїжджають їхні родини, аби хлопці й
дівчата мали змогу продовжувати займатися спортом.

Бувають ситуації, коли дитині немає в
чому тренуватися - відсутній спортивний одяг, взуття… У нас колектив дружний. Спільно знаходимо для кожного
все, що необхідно, тож це не проблема.
Також допомагає клуб. Заняття абсолютно безкоштовні.
Кваліфіковані тренери через командну
гру допоможуть дітям легше пристосуватися до змін, адаптуватися в новому місті
і сформують мотивацію до перемоги.
До місцевих футболістів уже приєдналися декілька хлопців із числа переселенців.
Тренування проходять на стадіоні
«Юність». За більш детальною інформацією звертайтеся до тренера Віталія Явтушенка за номером 068-784-28-53.
Надалі він уже скерує дитину безпосередньо до тренера, який веде відповідну
вікову групу.
Ксенія КОВАЛЬЧУК

Суспільство

Ті, хто перетнув
кордон
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Оксана (38 років):
- Ми обрали потяг. Дорога з Кременчука - 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
Станом на 18 березня з початку війни
Укрзалізниця евакуювала 2,6 млн людей.

Києва вимикали світло, забороняли
користуватися мобільними телефонами, потяг ішов дуже повільно, неначе
крадучись...

Із повідомлення Державної
прикордонної служби

оранку 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.

Щ

Декілька мешканок Горішніх Плавнів поділилися з «ТЕ» своїми враженнями про перетин кордону з різними
країнами.
Тетяна (45 років):
- Моя донька навчається у Словаччині.
Відразу після початку війни їм повідомили, 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 години 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 рейсовим 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 допомогти. 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 хлопець. 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 гуртожитку Вінниці та маленькому хостелі у

Лише за одну добу 17 березня державний
кордон України з ЄС та Молдовою перетнули
понад 73 тисячі осіб та більше 14 тисяч транспортних засобів.
16 березня з України вибули майже 55 тисяч 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 чоловіки, що готові зі зброєю в руках захищати
Батьківщину. Загалом із початку відкритої
збройної агресії до України повернулися
понад 302 тисячі наших співвітчизників.

Львові. Умови спартанські, ліжко, санвузол, 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 рятівним рішенням. Саме ці автобуси йшли
по окремій смузі, практично без затримок. А у вікно я бачила натовп жінок із
дітьми, які перетинали кордон пішки.
Дорога начебто поділена на загони для
тварин: коли один звільняють, відчиняються двері, і цей натовп переміщується трохи вперед. Сльози, дитячі крики,
галас... Було враження, що я дивлюся
якийсь фільм жахів, причому від цієї моторошної 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 очікуванні. В очікуванні Перемоги.

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 коронавірус, і тільки потім реєструють і розміщують. 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 розраховувати 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 повернемося 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 залишилося. Повернемося. Це питання часу. І
я точно знаю ціну, яку я й моя дитина
заплатимо за це. Але це точно станеться. Ми повернемося.
Ольга ТАРАНТІНА
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Стаємо до роботи

відео виступу Арестовича і оголошення,
що відновлюю роботу. І дзвінки пішли. Я
безмежно зраділа, було таке піднесення
духу, що можу щось робити! Тим більше,
що для роботи мені потрібно небагато:
ножиці є, і матеріалів, потрібних для
зачіски, трохи маю. Та й спеціалізовані
магазини в Кременчуці працюють.

инулого тижня радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович звернувся до мешканців Західної та Центральної України із закликом повертатись на робочі місця, адже, попри бойові дії, потрібно
не просто тримати на плаву, а підіймати економіку нашої держави.

За спостереженнями майстра, найбільш популярною зачіскою зараз стають коси, адже це і в дорогу зручно, і
для підняття настрою підійде. Запас
прядок для вплетення є, тож вони саме
й стали у пригоді.
- Маю сказати, що тепер зароджується
новий тренд - жовто-блакитні коси, - підмічає перукар. - Я бачу, що люди намагаються максимально відобразити у своєму
зовнішньому вигляді кольори прапору
України: в одязі використати, в аксесуарах, та й у волоссі. Спочатку я заплела
такі коси своїй донечці. А перше замовлення на плетення косичок у патріотичних
кольорах було від дівчат, які приїхали до
нашого міста з Харкова. Мені здається, в
цьому є щось символічне - відновити свою
роботу саме із харків’янами.

М

У перші дні війни багато підприємств
та підприємців зупинили свою діяльність. Це й зрозуміло, адже панували
паніка та страшенна невизначеність.
Тоді страх людей можна було пояснити,
а ось тепер нам - тим, хто не перебуває
в епіцентрі війни, - потрібно боронити
тил: займатись волонтерством, підтримувати армію, а головне - працювати.
Саме так вважають підприємці з Горішніх Плавнів, які вирішили поновити
свою діяльність.

Наталія, перукар - стиліст зачісок.
- На той день у мене традиційно був
попередньо зроблений запис, і я до останнього не розуміла, йти на роботу чи
ні, - пригадує майстриня. - Та клієнти
самі почали дзвонити й скасовувати записи. Моя спеціалізація - зачіски, і було
зрозуміло, що під час війни не до святкових заходів. Два тижні я взагалі не працювала, лише стежила за новинами і ду-

мала, чи варто виїжджати з країни. Такі
собі емоційні гойдалки, як у всіх нас. Та
я й досі не виключаю такої можливості,
але дуже хочеться залишитись удома,
працювати та хоч чимось допомагати
країні на шляху до перемоги.

Відтак, побачивши заяву пана Арестовича щодо необхідності повертатись до
роботи, Наталія вирішила поновити
свою діяльність. Тим більше, що й клієнти почали потроху призвичаюватись
до нових реалій та обережно цікавитися,
чи не можна потрапити до майстра.
- Зрозуміло, що ми в тилу, - розмірковує
дівчина, - але було якось наче соромно
допустити думку, що комусь потрібні будуть стрижки чи більш того - зачіски. Але
були думки і про те, що потрібно починати заробляти. Виставила в інстраграм

Юлія, власниця студії Esthetigue
Її студія завжди працювала за щільним
графіком, адже тут є кілька майстрів, що
надають широкий спектр послуг.

Суспільство
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Резерв є
а сприяння компанії Ferrexpo Горішньоплавнівська ЛІЛ І рівня отримала
велику партію життєво необхідних ліків. Лікарі закладу задоволені, адже
тепер мають запас медикаментів, якого має вистачити на кілька місяців.

З

Горішньоплавнівська ЛІЛ І рівня отримала медичні препарати для надання невідкладної допомоги - препарати для місцевої анестезії, розрідження крові, знеболювальні, жарознижувальні, протизапальні, кровоспинні, антибіотики, спазмолітики
та гормональні засоби, а також вироби медичного призначення - шприци, крапельниці на загальну суму 3 млн 200 тис. грн.
- Нині спостерігаються перебої з доставкою певних медикаментів до аптечної мережі,
- зауважив міський голова Дмитро Биков. - Однак завдяки допомозі наших партнерів
- компанії Ferrexpo в міській лікарні є запас необхідних препаратів. Хочу подякувати
за це акціонерам на чолі з Костянтином Жеваго та правлінню компанії. Ця допомога
дуже важлива для нашої територіальної громади.
Наталка ВЕРЕМЧУК

- Ще до початку війни багато клієнтів
переживали через новини про те, що
росія нарощує озброєння на нашому
кордоні, - пригадує Юлія. - Проте хвилювання не скасовувало бажання бути
доглянутими. А ось із початком активних воєнних дій пішли масові відмови із 10 клієнтів приходив один. Ми розуміли, що це нормальна реакція, та всіляко
намагалися підтримати клієнтів, адже людина приходить до салону, щоб отримати якісь позитивні емоції. 80 % клієнтів
були в абсолютній паніці, 20 % - вірили
у краще. Зрештою хтось із клієнтів вирішив поки що відкласти заплановані процедури, щоб не витрачати гроші, а хтось
виїхав із країни.
Колектив студії теж розділився. Нині
дехто з майстрів уже повернувся до роботи. Та частина колективу прийняла
рішення убезпечити свої родини за кордоном. Виїжджаючи, майстрині брали із
собою базовий набір необхідних інструментів, бо не планували просто сидіти й
чекати на допомогу. Наші дівчата вміють
працювати і бути незалежними. Тому, перебуваючи в евакуації, вони намагаються не бути тягарем для людей, які надали їм прихисток від війни. А ще вони
мріють якнайскоріше повернутися додому, де на них чекають рідні люди, улюблена робота й звичне мирне життя.
Ірина, кондитер
Її майстерність відома не лише в нашому місті. Третій рік дівчина випікає
пряники та робить зефір на продаж. За
цей час її смаколики припали до душі
мешканцям Кременчука, Києва, Харкова та Кропивницького, а горішньоплавнянам пощастило мати змогу ласувати
ще й її тістечками,тортами та капкейками. Хоч Ірина і не професійний кухар,
але, як чи не кожна українка, має хист
смачно і якісно готувати, який розвивала на численних курсах. А як вона прикрашає свої витвори кулінарії! Тож черга із замовників, здавалось, не скінчиться ніколи. Так було до 24 лютого.
- Перша реакція клієнтів на початок
війни була логічною, - ділиться дівчина,замовлення, які були зроблені заздалегідь, скасовували. Переважно люди

навіть не хотіли забирати внесену наперед передоплату. Ці кошти я перерахувала на потреби ЗСУ. Вже через три
дні з початку війни прийшло усвідомлення нової реальності й розуміння, що
треба щось робити. Із продуктів, які були закуплені для передвоєнних замовлень, вирішили наробити пряників, бо
вони можуть довго зберігатись, і відправити на фронт.

До роботи стали командою: Ірина, її
донечка та 17-річна племінниця, котра
в перші дні евакуювалась із зони бойових дій. До того, як налагодились поставки до магазинів, дівчата протримались на запасах продуктів, зроблених
заздалегідь. А щоб замовити деякі інгредієнти для випікання, є давно налагоджені зв’язки з постачальниками.
- Тепер ми потроху повертаємось до
прийому замовлень, - додає майстриня. - Зрозуміло, що розраховувати на
клієнтів з інших міст поки що не доводиться. Якщо раніше була робота з ранку до вечора, то тепер поки що це кілька
замовлень на тиждень. Переважно замовляють торти дітям на день народження або ж хочуть зробите приємне батькам. Люди наче соромляться, особливо нові замовники, а постійні навпаки говорять, що хочуть розрадити смачненьким рідних, які приїхали з гарячих
областей.

Відтак майстриня з помічницями наразі має час та натхнення готувати пряники та зефір для захисників. До речі,
перші партії їхніх смаколиків були з «родзинкою» у вигляді найпопулярніших
влучних висловів з інтернету - хотілося
передати на передову можливість посміхнутись та зменшити градус напруги. Тепер щоб збільшити кількість пряників, їх вирішили робити меншими, тож
уже не до написів. Залишили лише жовто-блакитне тло. Проте в асортименті
з’явилися провісники миру - білі голуби.
- Спочатку ми нікуди не планували
виїжджати, - пригадує Ірина. - Потім
запанікували, що треба терміново рятувати дітей. А зараз знову заспокоїлись
і вирішили, що допоки в нас така ситуація, що ми можемо хоч щось робити, будемо працювати. Я переконана,
що це краще, ніж їхати невідомо куди,
де доведеться чекати незрозуміло чого. Краще бути корисним удома.

Так за три тижні, які перевернули життя кожного, ми стали тилом. І це не те
місце, де люди відсиджуються. На наших плечах зараз пів України, котру
потрібно годувати. Адаптуючись до сучасних реалій, потрібно повертатися в
колію звичного життя та не втрачати
пильності і пам’ятати, що сьогодні абсолютно кожен вклад у наше майбутнє
важливий: немає маленької допомоги є велика байдужість.
Софія ПАЛЯНИЦЯ
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Не залишай

l Ви не доїли кашу? Не викидайте
в загальне сміття, візьміть окрему
тарілку і складайте все, що не доїли.
l У вас є продукти, які ви не встигаєте їсти? Так само складіть їх у
тарілку.
l Зібрану їжу виносьте на вулицю
та залишайте у відкритому вигляді
біля тепла (люки каналізаційні, труби, біля підвалів, біля під’їзду).

Станом на 1 березня Укрзалізниця евакуювала понад 11 000 тварин. Переважно котів та
собак, йдеться в офіційному Telegram-каналі
УЗ. Зараз правила транспортування тварин
пом’якшені: господарям необхідно мати із собою ветеринарний паспорт та переноску.
Укрзалізниця закликала не залишати тварин
на вокзалах та попросила пасажирів без тварин ставитися до евакуації з розумінням: «У ці
непрості часи наша людяність визначається,
зокрема, за тим, як ми ставимося до тварин».

а цьому фото, яке вже облетіло весь світ, ви бачите 20-річну Настю
Тиху. Дівчину з різнокольоровим волоссям, яка разом зі своїм чоловіком витягла 19 собак з інвалідністю, 5 кішок, а також тритонів та
черепах із розтрощеного орками Ірпеня. Задля того, щоб подолати
три кілометри, їм знадобилося три години. Вчинком Насті надихаються, а фотографію репостять та активно коментують. Цей знімок уже
навіть перемальовують, а саму Анастасію називають однією з найбільш упізнаваних героїнь цієї війни.

Н

Складні часи
А чи стало в нашому місті більше безхатніх тварин і як працюють сьогодні волонтери-зоозахисники Горішніх Плавнів,
розповідає робітник із догляду за тваринами КП «СпецЕко», засновниця ГО «Надія для хвостиків» Дар’я Співак.
- Роботи не побільшало і, на мій погляд, безпритульних тварин у місті більше
не стало, - зазначає Дар’я. - Наразі в
центрі тимчасової перетримки безпри-

тульних тварин перебуває близько 70 собак. Але це тимчасовий притулок. На
жаль, не всі містяни це усвідомлюють.
Тут собаки можуть перебувати, допоки
їм не зроблять стерилізацію, яка проводиться за міський кошт. Додає оптимізму
і те, що незважаючи на складні часи,
містяни все одно беруть до себе тварин
і допомагати не перестали. Хтось - із
їжею, хтось - грошима. Якщо ви хочете
допомогти - звертайтесь, і ми підкажемо,
чого саме зараз потребує центр. У фейсбуці є група, саме там вказано номер
банківської карти для благодійних внесків
- 5169 3305 2396 9704. Ці гроші цільові,
ними можна розраховуватись тільки у
продуктових магазинах та ветлікарнях.
Їх не можна знімати, перераховувати на
інші карти, навіть заправити автівку неможливо, це важливо зрозуміти тим, хто
хоче допомогти.
Додає оптимізму і факт того, що багато людей із числа вимушених переселенців, які переїхали до нашого міста,
не залишили своїх улюбленців, а забрали із собою навіть у такий складний час.

Як допомогти
вуличним тваринам?
Під час війни тварини потребують допомоги так само, як і люди, наголошує
зоозахисниця. Собаки та коти нікуди не
поділися, і зараз їм важче, ніж раніше.
Кожен із нас може допомогти їм вижити. Ось декілька порад.

l Якщо у вас є корм для тварин можна ділитися ним із безпритульними.
l Не залишайте велику кількість
їжі в одному місці.
l Також тваринам необхідно пити,
тож залишайте лоточки з водою поряд із їжею.
У такий спосіб ми разом можемо підгодовувати безпритульних тварин та допомогти їм пережити ці страшні часи.

Через кордон - із домашніми
улюбленцями
Якщо ви вирішили емігрувати і міркуєте, чи брати із собою домашнього
улюбленця, не вагайтеся - беріть. Своїм
досвідом перетину кордонів ділиться
Анна Єлісєєва. Вона їхала до Італії з
України через Польщу. І везла із собою
двох собак, кота та хом’яка поїздом та
електричками.
l До потягів до пус ка ють тва рин
без документів.
l На всіх вокзалах є вода та корм
для тварин безкоштовно.
l
У потягу на собаку просили
одягти намордник.

Суспільство
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Доброго вечора, ми з України
І

не кажіть, що після цих слів у вас у голові не зазвучав трек, який із початку війни чітко асоціюється з непереможними Збройними силами України. Музичний супровід численних відеозвітів від наших воїнів назавжди поєднався зі звитягами українських захисників та гордістю за них.
Ще більше приводів пишатися додає те, що автори цього трека живуть
поряд із нами - в Кременчуці.

Важко полічити, скільки разів за день
ми чуємо «Доброго вечора, ми з України».
Скільки політиків, чиновників, артистів
саме із цих слів починають розповідати
гарні новини? А у скількох ваших знайомих ця мелодія встановлена рингтоном?
У TikTok під цей трек уже сотні тисяч відео,
а в YouTube майже три мільйони переглядів. І це лише на офіційній сторінці його авторів - проєкту Dj Probass та Hardi.
- Я кременчужанин, і де б не мешкав,
де б не перебував, завжди наголошував,
що представляю своє місто з Полтавщини, - розповідаючи про своє становлення як музиканта, говорить Артем Ткаченко, він же Dj Probass. - Починав я з репу.
Сам писав і музику, і тексти. Навіть мав
власний проєкт, із яким ми і самі влаштовували заходи, і брали участь у фестивалях із брейк-дансу, робили й репфестивалі. Згодом почали виходити на
міські заходи у Кременчуці. Паралельно
виступали на вечірках, де мене зацікавив
диджеїнг. Я почав потроху пробувати себе за диджейським пультом. Так з’явився
нік Dj Probass. Зрозумівши, що в мене
краще виходить писати біти, ніж тексти,
вирішив глибше зануритись у продакшн
- став писати музику. Саме тоді познайомився з Максимом, і ми об’єднали те,
що в кожного виходило робити найкраще, в дует Dj Probass & Hardi.
Сьогодні цьому проєкту вже майже
чотири роки. І ось у спільній роботі народився трек, який не лише прославив
кременчужан на всю країну, а й став знаменом, що кличе до перемоги. Музикантам вдалося створити трек, у якому
під звуки сопілки, скрипки й народного
хору поєднуються українська культура
та сучасне звучання. Його небагатослівність та настрій припали до душі й тим,
від чийого бойового духу зараз залежить доля нашої держави - військовій
еліті. Та, як говорить Артем, про таку долю свого твору автори і не мріяли.
- Цей трек був написаний ще у 2021 році, - розповідає Артем. - Ми тоді отримали від «Нового каналу» замовлення на
щось типу осучасненого гопака для програми «Хто зверху?» до Дня Незалежності.
Завдання виявилося непростим, кілька
запропонованих варіантів не затвердили. І тоді я згадав про трек, написаний
l Собаку треба чіпувати, але
робиться це все безкоштовно.
- Не залишайте тварин, - наголошує Анна, - за кордоном до них
ставляться як до людей, їхати важко, але можливо. Щедрість полягає
не стільки в тому, щоб давати бага-

раніше. Ми нашу творчість позиціонуємо
як живий електронний оркестр, який може створювати музичний супровід різноманітним заходам. І якось нас запросили до Києва на міжнародні змагання з
кіберспорту. Саме там і прийшла ідея грати в сетах щось презентаційне. На той момент композиція ще не мала нинішнього
студійного запису. Але авторам програми сподобалось, і під нього хвилин 15 танцювали зіркові учасники шоу, серед яких
були Влад Яма та Катерина Павленко солістка гурту Go_A.
Так доля твору набула певного символізму вже в день свого дебюту, який відбувся з нагоди Дня Незалежності. Потім
у Dj Probass та Hardi закінчився контракт
із лейблом, і за правилами їм не можна
було випускати музику впродовж майже
двох місяців. Хлопці не просто чекали, а
використали цей час для того, щоб надати своєму твору остаточного вигляду
- того, з яким українці познайомились
офіційно 25 листопада 2021 року.
- Саме тоді ми представили його публіці і почали всюди виконувати. Просуванням ми не займалися, просто почали грати в нічних клубах. Тоді нам ставили два запитання: де можна скачати трек
та хто говорить цю фразу. Я є палким фанатом одного дуже відомого українського етногурту. Й одного разу, слухаючи
інтерв’ю його вокаліста, почув ті слова,
які одразу ж попросив у нього використати у своїй роботи. Сказати, хто це, не
можу, - посміхається хлопець. - Нехай це
залишиться таємницею. Але це точно не
Сергій Притула, як дехто думає.
Далі трек почав жити своїм життям, і
все почало складатись навіть без втручання авторів: він потрапив на ТБ та в
радіоефір. Якою є сьогодні точна цифра переглядів та використання трека,
музиканти не знають, бо цього не відслідковують.
- У нас дещо інша позиція, - пояснює
Dj Probass. - Я колись почув, що музика належить тобі тільки поки ти її пишеш.
Вважаю, якщо людям наша музика
потрібна, то хай користуються. Наш
матеріал беруть усі, хто того хоче, і звикнути до того, що він лунає звідусіль,
доволі складно. Це викликає постійне
хвилювання. З усіх роликів, які я бачив,

складно виділити той, що вразив найбільше. Та шоковим сюрпризом стало
почути його на «1+1». Саме це я відчув
як сприйняття на державному рівні. Якщо наша робота може допомагати та
надихати, то вона має це робити. А зараз я бачу, що саме це і відбувається, і
тому вважаю себе щасливою людиною!
Проте хлопці не спочивають на лаврах, не зупиняються на вже отриманих
емоціях і продовжують працювати. Так,
кілька днів тому вони випустили трек
«Козаки йдуть» і вже працюють над наступним. Бо їм є що сказати, і немає сил
тримати це в собі.
- Треба працювати в тих напрямах, у
яких ти можеш щось зробити, - додає
Артем. - Основна моя робота, як і
раніше, - це музика, та останні тижні до
неї додалось волонтерство. У нас є
центр збору одягу та їжі. Усе зібране ми
чи не щодня відправляємо в найгарячіші
точки країни. Зараз без цього ніяк. Я переконаний, якщо в когось виходить написати пісню, яка підніме з окопу, треба писати. Хтось майстерно плете сітки,
хтось професійно шиє одяг, хтось є
винахідливим волонтером - сьогодні
немає неважливої роботи. І я всіх закликаю не плекати вдома своє хвилювання, а допомагати армії тим, що у вас виходить найкраще, й наближати цим нашу перемогу. І тоді добрим буде не лише
вечір. Бо ми з України.

Українець, який проживав поблизу Ір-пеня,
врятувався від ворожих обстрілів та забрав із
собою корову і теля. Вони дійшли до Коростишева Житомирської області. Дорогою хлопця
підібрала вантажна машина. Рятівник корів
дістався місця, яке знайшли йому волонтери.

Софія ПАЛЯНИЦЯ

то, скільки в тому, щоб давати своєчасно.
І пам’ятайте, що саме в
темні часи добре видно
світлих людей.
Ольга ТАРАНТІНА
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Дозвілля

БАНДЕРІВСЬКИЙ ГОРОСКОП
Овен

балакучий, тому в умовах міської партизанської війни працює
більше в тилу пропагандистом.
Уряд навіть розробив секретний
проєкт «шумового блокування»
російських телеканалів: двадцять Стрільців у три черги будуть
щоденно вести в ефірі довгі розмови про націоналізм, путлєризм і загибель Москви. Лабораторний експеримент показав,
що подібний шум середньостатистичний російський глядач
стійко витримує 24 хвилини і
після цього починає співати «Ще
не вмерла».

Ідеальний знак для партизанської війни. Спочатку стріляє, потім питає пароль, потім
стріляє ще раз - про всякий
випадок. Любить працювати
один, часто звіряє записи в щоденнику, зроблені місяць тому.
Просто нікому більше не довіряє, тому буде прекрасним
охоронцем для сховища зброї.
Головне - вчасно попередити,
що свої йдуть. Група Овнів здатна за 24 години змінити русло
річки і викопати 20-кілометровий протитанковий рів.

Телець
Улюблена фраза: «Чому ви примушуєте мене нападати на вас?» Надзвичайно прив’язаний до своєї території,
тому оборонятиме власне житло до останнього 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 ураження. Комплекси «Град», «Ураган» цікавлять цих людей з дитинства, пізніше
з’являється інтерес до ядерної фізики.
Шістдесятирічних Близнюків уряд переховує 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 утомився, 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 частинами, чудово орієнтується в міському
середовищі, вміє заблокувати танкову
колону одним-єдиним циганом з гранатою. Іноді забуває паролі, а також
схильний до перебільшення необхідного
калібру. Тому цих людей необхідно три-

Козоріг
мати подалі від Близнюків і тактичної
ядерної зброї.

Діва
Логістика - ось їхнє покликання.
Організувати подачу бруківки на барикади; забезпечити бійців ідеальними коктейлями 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 хрестик крейдою на дверях: «тут живе сепаратист». І нишком назад, до секретних
документів і кодів. Кажуть, що на «тупому
важкому предметі» з Івано-Франківська
було написано «Вітаємо! Терези схилилися на ваш бік! Приз чекає на вас у
Ростові-на-Дону».

Скорпіон
Ідеальна машина для антитерористичних операцій: тверезий розрахунок, персональні амбіції та жага помсти - і ось швидка тінь промайнула над блокпостом сепаратистів. Вони навіть відставили пляшку з
горілкою та добряче матюкнулися. Однак
це не врятувало пост від щирої української
«деескалації» та «занепокоєння».

Стрілець

Веселий і щирий друг усіх скривджених - так Козоріг називає сам себе.
Сепаратисти ж пишуть в оголошеннях:
«Небезпечний головоріз, керівник повстанської армії, вміє гіпнотизувати, тому
не дивіться йому в очі, а одразу стріляйте». 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 - психопатом. Дієвий, активний, непосидючий,
Водолій із задоволенням візьметься за
фортифікаційні роботи. І навіть перевершить 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 пролітати над ним - боятимуться. Якщо візьметься за організацію народного спротиву, то звільнить паралельно декілька
сусідніх країн - навіть із демократичним
режимом.

Риби
Незалежні і стійкі, ці люди недовго
обдумують накази. Щоправда, вибирають власний шлях виконання, іноді
контроверсійний. Найбільше люблять
працювати рятівниками і героями, наприклад, виносити на спині поранених
(одночасно відстрілюючись із двох «Стєчкіних»), 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.

Ще один вправний солдат української
революції гідності. Щоправда, занадто
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НЕРУХОМІСТЬ
Продам
1-кімнатні
квартири
‡ ПРОДАЄТЬСЯ від власника 1-кімнатна квартира у
“китайській стіні“ (центр). Т.
050-178-23-90.

3-кімнатні
квартири
‡ ПРОДАЄТЬСЯ 3-кімнатна
квартира в цегляному будинку 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, господбудівлі. Т. 096-302-28-87.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ будинок в
Піддубному або обмінюється на 2-кімнатну покращеного 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. 067-80013-98.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача в с\т
“Еврика“ (біля лісу). Т. 067942-04-61.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача в с\т
“Славутич“ є будинок, світло,
вода, дерева. Т. 097-01984-74.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача в с\т
“Юність-2“, 7 соток землі,
двоповерховий будинок. Т.
099-558-97-45.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача Редути “Вікторія“. 8 соток землі, будинок, сад, полив, гараж. Поряд затока Дніпра. Т.
096-491-79-17.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача с\т
“Еврика“ придатна до постійного проживання. Т.
068-223-46-13.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дача с\т
“Еврика“, недорого. Т. 068223-46-13.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дачна ділянка район Редути “Вікторія“. Будинок без внутрішніх робіт. Т. 098-773-02-03.

‡ 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 переобладнання легкового автомобіля 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 несправні. Т. 093-302-86-54, 066247-20-71.

АУДІО-ВІДЕО
Ремонт
‡ КВАЛІФІКОВАНИЙ ре-

Гаражі
‡ ПРОДАЄТЬСЯ гараж в

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

Інше
‡ ПРОДАЄТЬСЯ доглянута

КОМП‘ЮТЕРНА
ТЕХНІКА

районі пожежної частини. Т.
093-575-14-21.

земельна ділянка “Юність-2“.
Т. 067-878-39-66.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ земля у с.
Дмитрівка біля центральної
траси. Т. 050-178-23-90.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ приватизована ділянкка с\т “Горняк“ 19 соток. Мається будинок (6х4,5), плодові дерева,
виноград. Можливо під будівництво будинку. 1000. Т.
096-951-19-11.
‡ ПРОДАЮТЬСЯ дві земельні ділянки під будівництво по 10 соток. Є будматеріали, свердловина. “Низи“.
Т. 068-898-42-57.

Здам

Обслуговування
ПРОФЕСІЙНИЙ ремонт
комп‘ютерів, ноутбуків,
моніторів. Встановлення
Windows. Т. 096-819-9507, 095-561-90-07.

ПОБУТОВА ТЕХНІКА

шої апаратури. Т. 096-81995-07, 095-561-90-07.

ПОСЛУГИ

Ремонт

Будівництво,
ремонт

ПРОФЕСІЙНИЙ ремонт
побутової техніки: телевізорів, моніторів, супутникових антен Т2, мікрохвильовок, духових шаф, газових
плит, пилососів, пральних,
посудомийних машин та ін-

‡ АБСОЛЮТНО чітке алмазне різання без пилу, отвори, демонтаж, штроби, отвори будь-які. Вивіз сміття. Т.
096-761-30-71.
‡ АБСОЛЮТНО всі види

будівельно-оздоблювальних
робіт. Якісно. Т. 096-761-30-71.
‡ ВСІ види оздоблювальноремонтних робіт від А до Я.
Якісно. Т. 096-761-30-71.
ДОМАШНІЙ майстер. Лінолеум, плінтус, шпалери,
гардини, розетки, люстри.
Сантехніка, пайка труб. Т.
067-532-57-30.

‡ ЗДАЄТЬСЯ бетонозмішу-

вач в оренду. Під заставу. Доставка. Т. 096-761-30-71.

‡ ДОМАШНІЙ майстер.
Полички, карнизи, люстри,
отвори, електрика, сантехніка та ін. будь-яке питання. Т.
096-761-30-71.
‡ 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. 096761-30-71.
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‡ 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. 096-761-30-71.
‡ ЧОЛОВІК на годину.
Отвори, полички, електрика,
сантехніка, перевстановлення
меблів. Ваше будь-яке питання! Т. 096-761-30-71.

Електрика
‡ ВИКОНАННЯ будь-яких

робіт з електрики. Т. 067870-94-21.
‡ ЕЛЕКТРИКА. Професійно. Сантехніка. Будь-яке питання. Т. 096-761-30-71.
‡ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ роботи. Монтаж/заміна
проводки, автоматів. Ремонт
побутових мереж. Установка
люстр, розеток. Буріння нових точок, штроблення стін.
Всі роботи виконуємо з пилососом. Т. 098-062-03-32.
‡ НАДАЮ послуги електрика. Т. 098-760-10-55.

Сантехніка
‡ ВАННА кімната професійно. Плитка, сантехніка,
стелі, електрика. Якісно. Т.
096-761-30-71.
‡ ЗВОРОТНІ клапани, лічильники. Встановлення будь-якої складності. Т.
067-886-58-84.

По дереву
‡ ВИГОТОВЛЕННЯ корпусних меблів на замовлення. Т.
067-501-79-19, 093-720-2226.

Висотні роботи
‡ АБСОЛЮТНО якісна
м‘яка покрівля гаражів, дач,
промислових приміщень. Т.
067-165-23-98.
‡ ВИСОТНІ роботи: герметизація, 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. 097-07944-78.
‡ ОБРІЗКА та повалення
дерев. Т. 097-109-41-73.

РОБОТА
Надам
‡ НА постійну роботу потрібен розкрійник на пилу.
Т. 098-177-26-83.
‡ НА СТО потрібен автомайстер. Т. 097-669-29-86.
‡ ПОТРІБЕН зварювальник
на напівавтомат. Т. 067-53268-19.
‡ ТЕРМІНОВО потрібен менеджер з продажу дитячого
одягу в інтернет-магазин. Т.
067-530-01-33.
‡ ТОВ “Інвайт“ надасть роботу водію з авто (мікроавтобус), вантажнику, робітнику з благоустрою та прибиральниці. Звертатися з 8:00
до 18:00. Т. 067-243-72-07,
098-745-18-99.
‡ ШВЕЙНОМУ підприємству Baby Art потрібні: швачки на оверлок та розпошив.
Т. 067-530-01-33.

РІЗНЕ

‡ АВАРІЙНЕ відкриття две-

рей без пошкодження
(квартири,
авто, сейфи).
Встановлення замків.
Т. 097-83204-20.
‡ АВАРІЙНЕ відкриття
дверей без
пошкоджень,
ремонт, заміна замків.
Т. 096-76130-71.

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. Автоперевезення по місту, Україні. Переве-

земо акуратно меблі, домашні речі, побутову техніку. Виїзд на дачу. Вантажники. Цілодобово. Т. 067-133-99-34.
‡ ВАНТАЖНІ перевезення
по місту “Мерседес-Вито“.
Швидко. Зручно. Т. 098097-89-83.
ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ мікроавтобусом 1,5 Т.
+ 5 пас/місць. Т. 067-76477-16.

‡ 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 Україні. Т. 050-199-49-23.
АЕРОПОРТИ. Вокзали.
Трансфер по Україні. Великий досвід роботи. Т. 098390-23-59.

