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Я не знаю, яке сьогодні чис ло; я не
знаю, який день тиж ня; але знаю точ но,
що сьогодні 7 день війни. Війни, яку ого -
ло си ла російська федерація (са ме так,
са ме з малої літери) Україні. Керівництво
цієї країни вва жа ло, що ого ло си ло війну
нам, українцям, а вия ви ло ся, що цілому
світу. Ще ніколи з часів Май да ну ситуація
в моїй країні не змінювалася так стрімко.
Ніколи з тих часів увесь світ так уваж но
не слідкував за роз вит ком подій. Хтось
із три во гою та ба жан ням до по мог ти,
хтось в очікуванні, спостерігаючи за тим,
у який бік хит нуть ся ва ги. 

Са ме за раз Україна отримує ще п лен -
ня від русь ко го ми ру. Во но у вигляді ра -
кет, які ле тять із території росії та біло-
русі. У вигляді тих, хто ро ка ми «відма-
зувався» від мобілізації, а за раз стоїть
у чер гах до військкоматів, лав терито-
ріальної обо ро ни й уже бе ре участь у
бо ях і навіть ги не. У вигляді українців,
які за чи ня ють двері пе ред оку пан та ми і
навіть під по гро за ми зброєю відмов-
ляються го ду ва ти їх; тих, хто знімає
дорожні зна ки, які вка зу ють міста, се ла
та на пря мок ру ху. У вигляді черг у до -
норсь ких пунк тах, ко ли все місто йде
зда ва ти кров. У вигляді горішньоплав-
нян, які зби ра ють до по мо гу, на ших під-
літків, які до по ма га ють фа су ва ти ці речі;
жінок, навіть ду же по важ но го віку, які
пле туть сітки для військових; бомжів, які
зби ра ють по суд для українського смузі.
У вигляді містоутворюючої компанії
Ferrexpo, яка працює стабільно. Підтри-
мує своїх працівників, їхні ро ди ни та
місто за га лом.

І вже ніколи ми не бу де мо іншими.
Нам до сліз шко да зруйновані міста, до -
ро ги, мос ти та «Мрію». Але вод но час є
відчуття то го, що ми відбудуємо все на -

но во, і во но бу де ще кра щим. Ад же го -
лов не - це ви, лю ди, які сьогодні най-
кращі у світі, та на ша зем ля, яку ми не
віддамо. Бо щоб спа ли ти в українців
мрію, не дос тат ньо спа ли ти найбільший
у світі літак.

Ми вижили тоді, коли татари
Своїм ярмом нам затуляли хмари;
Коли царя безжалісна рука
Зробила з нас німого кріпака.
Не здалися тоді, коли в полон
Хотів загаркати усіх Наполеон;
Коли за допомогою потвор
Пронісся по землі голодомор.
Ми не забули й досі імена
Всіх тих, кого забрала в нас війна.
Ми пересиділи ув'язнень каземати...
Невже ти думаєш, 

що можеш нас зламати?
Вогнеслава

У зв’язку із ситуацією в країні ми не
маємо можливості над ру ку ва ти та роз -
пов сюд жу ва ти що тиж не вик у паперово -
му вигляді. Але за ли ши ти ся ос то ронь теж
не мо же мо, то му «Те ле екс прес» вий де
тільки в елек трон но му форматі на сто-
рінці у фейсбуці (Що тиж не вик «Те ле екс -
прес») та на сайті ТОВ «Телерадіоком-
панія «ГОК» (http://trkgok.pl.ua/). Як бу -
де мо пра цю ва ти надалі, по ка же час. У
ви пус ку не бу де рек ла ми та ого ло шень,
про гра ми пе ре дач. Натомість ми шу ка -
ти ме мо відповіді на ваші за пи тан ня, як
ви жи ти в ситуації, що скла ла ся. За ли -
шить ся й ко лон ка гу мо ру. Так-так, гу мо -
ру у військовий час, який допомагає ви -
жи ти та три ма ти ся. 

Зав жди ва ша 

редакція га зе ти «Те ле екс прес» 

Ста ном на 2 бе рез ня мешканець
на шо го міста - 21-річний Іван Білець-
кий  віддав своє жит тя за сво бо ду та
незалежність України. Вічна пам’ять,
гли бо ка ша на та низь кий уклін тобі,
хлопче.

Шановні читачі!
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Ро бо та каскадів у воєнний час

На да ний час усі ГЕС та ГАЕС дніпровсь-
кого та дністровського каскадів пра цю -
ють без збоїв. Так, за галь ний виробіток
по компанії тільки за ос тан ню до бу лю -
то го склав 30 млн кВт•го дин, що сягає
203 % від пла ну. 

На всіх станціях дот ри му ють ся вста -
нов ле них Міжвідомчою комісією від-
міток во до схо вищ. 

Укргідроенерго відпрацьовує різні
варіанти ро бо ти у воєнний час. 

На всіх станціях про во дять ся ро бо ти
із за крит тя та укріплення на даг ре гат них
кри шок гідроагрегатів для по си лен ня
без пе ки та за хис ту об лад нан ня. 

Опе ра тив ний пер со нал постійно пере-
віряє ро бо ту кранів та затворів, охо ро -
на станцій патрулює території ГЕС і ГАЕС
для не до пу щен ня про ник нен ня дивер-
сантів.

Усі гідроелектростанції дніпровського
та дністровського каскадів пра цю ють у

режимі посиленої охо ро ни, по кри ваю -
чи пікові на ван та жен ня та за без пе чую -
чи мобільним аварійним ре зер вом ОЕС
України.

Станції компанії го ту ють ся до про пус -
ку вес ня но го па вод ку: перевіряється об -
лад нан ня, технічне ус тат ку ван ня, меха-
нізми та конструкції.

Пер со нал готує технічну можливість
по сту по во го спра цю ван ня Київського
та Канівського во до схо вищ до нижньої
узгодженої відмітки для убез пе чен ня
на се лен ня та територій від підтоплень
у ви пад ку де ст рук тив них дій аг ре со ра,
зок ре ма на Київській ГЕС.

Ближ че до тіла: 
Кре мен чуць ка ГЕС
Горішньоплавнян більше турбує  Кре-

менчуцька ГЕС, яка несе гіпотетичну не -
без пе ку в разі руй ну ван ня її дам би.

Кре мен чуць ка електростанція - найпо-
тужніша скла до ва Дніпровського кас ка ду.

До скла ду гідровузла вхо дять зем ля на та
бе тон на греблі, будівля гідроелектро-
станції відкритого ти пу із 12 гідроагрега-
тами, од но ка мер ний шлюз, відкриті роз-
подільчі пристрої на на пру гу в 154 і 330 кВ.
По греблі гідровузла про хо дить автомо-
більна до ро га та залізниця.

В експлуатацію Кре мен чуць ка ГЕС бу -
ла вве де на в да ле ко му 1959 році. Уже
по над пів століття во на виробляє елек -
трич ну енергію для по треб країни. За -
га лом станція - кон ст рук тив та об лад -
нан ня - роз ра хо ва на на експлуатацію
впро довж близь ко 100 років.

Періодично, раз на п’ять років, тут зби-
рається кваліфікована міжвідомча комісія
з представників різних міністерств, які
зацікавлені в нормальній експлуатації
вод них шляхів Дніпра. Шля хом технічних
оглядів, вив чен ня документів організацій,
що зай ма ють ся без по се ред ньо ви зна -
чен ням ста ну станції, приймається рі-
шення про придатність її експлуатації на
на ступ ний пев ний період.

Спеціалісти Кременчуцької ГЕС на го -
ло шу ють, що станція бу ла запроєкто-
вана на леж ним чи ном, із за лу чен ням
фахівців ви со ко го рівня. Будівництво
бетонної водозливної греблі ве ло ся на
скаль них по ро дах. По-пер ше, це зде -
ше ви ло про цес. А по-дру ге, на той час
це імпонувало керівництву дер жа ви в
плані протидії мож ли вим за гро зам в
умо вах холодної війни. Вва жа ло ся, що
зав дя ки цьо му греб ля витримає ра кет -
но-ядер ний удар.

Ру ко твор на зем ля на греб ля зав дов -
жки 11,5 км хо ча й по бу до ва на не на
бетонній підошві, але та кож запроєкто-
вана з ви со ким рівнем стійкості. 

Ксенія КОВАЛЬЧУК

Готові до па вод ку 

І ДО ЗА ХИС ТУ

С
итуація на кас ка дах гідроелектростанцій в
Україні стабільна і ке ро ва на. Про це
інформує ПАТ «Укргідроенерго».

Бе тон на во до злив на греб ля Кременчуць-
кої ГЕС має 10 отворів зав шир шки 16 м, які
пе ре кри ва ють ся пло ски ми ме та ле ви ми за -
тво ра ми. Греб ля роз ра хо ва на на скид во -
ди об ся гом 20 000 м3/сек. 

К
о мен тар що до життєдіяльності
міста сьогодні на дав міський
го ло ва Дмит ро Би ков.

- Не зва жаю чи на ситуацію у країні, всі
служ би міста пра цю ють у штат но му ре-
жимі, - за зна чив Дмит ро Би ков. - Містя-
ни забезпечені електроенергією, пра -
цю ють сис те ми во до по ста чан ня та во-
довідведення, стабільно функціонують
КП «Те п ло енер го» та КП «Спе цЕ ко».

Соціальні служ би міста ви ко ну ють ро -
бо ту з розміщення го ро дян, які перемі-
стилися з районів бой о вих дій. Ви ко нан -
ня цих робіт взя ли на се бе:

- міський центр на дан ня соціальної та
гуманітарної до по мо ги м. Горішні Плавні;

- управління соціального за хис ту на -
се лен ня;

- го тель «Ольвія»;

- го тель «Сла ву тич»;
- Горішньоплавнівський міський тери-

торіальний центр соціального об слу го -
ву ван ня (на дан ня соціальних по слуг)
«Ка ли на»;

- відділ об слу го ву ван ня гро ма дян
(сервісний центр) ПФУ в Полтавській
області;

- горішньоплавнівське відділення
управління виконавчої дирекції Фон ду
соціального стра ху ван ня України у Пол-
тавській області;

- територіальна міська філія Пол тавсь -
ко го об лас но го цен тру зайнятості.

- Та кож звер таю ся до мешканців міста
з про хан ням на да ти інформацію що до
можливості здачі квар ти ри, кімнати сім’-
ям, які переміщуються з районів бой о -
вих дій, в управління соціального за хис -
ту на се лен ня (те ле фон: 097-110-70-03,

елек трон на по шта: soc@hp-uszn.gov.ua),
- за зна чив Дмит ро Би ков. 

І за кли кав горішньопланян не паніку-
вати:

- Си ре на, що лу на ла в місті, ба гать ом
да ла зрозуміти, що дійсно на ста ла
війна. То му про шу жителів міста при вес -
ти до ла ду підвальні й технічні примі-
щення (останні наявні в дев’ятиповер-
хівках): под бай те про за па си во ди й
теплі речі, ад же не яс но, скільки до ве -
деть ся там пе ре бу ва ти. У та ких ви пад -
ках нас мо же вря ту ва ти ли ше хо лод ний
ро зум і роз ра ху нок на власні си ли та до -
по мо гу близь ких і рідних. Про шу само-
організуватися й до по мог ти літнім лю -
дям, кот рим важ ко розібратися зі смарт -
фо на ми, ме сенд же ра ми й ча та ми, щоб
усі вчас но бу ли поінформовані про за -
гро зу повітряної три во ги.
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За без пе чен ня працівників

- Нині час дба ти про підтримку й без -
пе ку співробітників, про спокійну мо раль -
ну об ста нов ку, - за зна чив на черговій
оперативній нараді го ло ва правління
ПрАТ «Пол тавсь кий ГЗК» Віктор Ло то ус.

Компанія под ба ла про за па си про до -
воль чих товарів для співробітників, при -
чо му з п’ятниці, 25 лю то го, комплексні
обіди з 11.00 до 13.00 працівники кате-
горії «робітники» от ри му ють без кош тов -
но. Про місцезнаходження бом бос хо вищ
на території комбінату співробітники всіх
струк тур них підрозділів поінформовані. 

Керівництво за пев ни ло: як що рап том
підприємству до ве деть ся пе рей ти в ре -
жим про стою, тру до вий ко лек тив усе
од но от ри му ва ти ме се ред ню заробітну
пла ту.

Пер ша до ме дич на до по мо га
Компанія Ferrexpo закликає своїх спів-

робітників прой ти курс нав чан ня з на -
дан ня першої домедичної до по мо ги.
Мож на прой ти он лайн-шко лу на каналі
YouTube. Дос тат ньо пе ре ди ви ти ся ко-
роткі інформативні ро ли ки, в кож но му з
яких є цінні по ра ди для по ря тун ку жит -
тя. У компанії на го ло шу ють, що за ста -
ти сти кою до по мо га, на да на впро довж
пер ших 4 хви лин, збільшує шан си на по -
ря ту нок жит тя на 30 %. 

Переселенці

Под ба ла компанія й про переселенців,
які в по шу ках жит ла при бу ли до Горішніх
Плавнів. Ferrexpo допомагає з роз се -
лен ням цих ро дин та забезпечує без -
кош тов ним хар чу ван ням. МСЧ надає їм

безкоштовні медичні по слу ги та консуль-
тації лікарів. Для цьо го вар то звер ну ти -
ся до реєстратури, де слід по ка за ти до -
ку мент, що посвідчує осо бу, і про пис ку.  

Психологічна підтримка

Замість на ма га ти ся са мо туж ки впо -
ра ти ся з емоційним на ван та жен ням,
працівники Ferrexpo, їхні рідні та близькі,
а та кож усі жителі міста мо жуть ско ри -
ста ти ся по слу га ми служ би психологічної
підтримки на безоплатній основі. 

Для за пи су на консультацію звер -
тай те ся щод ня з 9 до 18:00 за те ле -
фо ном 0-800-600-170. Консультації
про во дять ся з 8.00 до 20.00 щод ня.

Та кож усім жи те лям Горішніх Плавнів
без кош тов ну психологічну допомогу мо -
жуть на да ти он лайн ізраїльські пси хо -
те ра пев ти, звер ну ти ся до яких мож на
за до по мо гою ме сенд же ру. Фахівці на
зв’язку із 7.00 до 21.00:

Евакуація дітей

Із по чат ком війни компанія Ferrexpo
організувала евакуацію дітей співробіт-
ників компанії та жителів Горішніх Плав-
нів із регіонів, де пе ре бу ва ти вкрай не -
без печ но. Це вда ло ся зав дя ки до мо в-
ле но стям компанії з Укрзалізницею, яка
виділила додаткові місця у ва го нах.
Дітей зустріли в Кременчуці працівники
Ferrexpo й без печ но до пра ви ли до на -
шо го міста ав то бу сом.  

Фінансова підтримка

Керівництво й акціонери компанії
Ferrexpo ух ва ли ли рішення про виді-
лення фінансової до по мо ги ЗСУ в роз-
мірі 1,5 млн доларів. Крім то го компанія
на пе ред спла тить до дер жав но го бюд же-
 ту та бюджетів різних рівнів 1 млрд грн
по дат ку на при бу ток. 

• Пук шансь ка Євгенія, +972503062267 (WhatsApp),
• Оль га Ша ба нов, +972526658977 (WhatsApp),
• Ірина Ко ре, +972584449545 (Telegram),
• Юлія За ха ров, +972546245885 (Viber),
• Оле на Чер вец, +972506842867 (Viber),
• Ан на Зим бов ски, +972507181575 (Viber),
• Га ли на Го ро дец кая, +972544322827 (Viber, WhatsApp),
• Са ра Вайн штейн, +972528705745 (Viber, WhatsApp),
• Хан на Ва ле рия Гриш ко, +972538726575,
• Мей ра Са зо нов, +972552769489.

П
ідприємства Ferrexpo про дов жу ють ста ло пра цю ва ти за чітким пла -
ном дій, ви ко ную чи  виробничі по каз ни ки за для за без пе чен ня стабіль-
ності економіки України. Ра зом з тим утво ре но ан ти кри зо вий штаб,
який працює цілодобово, щоб под ба ти про доб ро бут та без пе ку сво -
го тру до во го ко лек ти ву. 

Ви роб ниц тво для 
стабільності економіки



З
а об лаш ту ван ня й підготовку
підвалів у жит ло вих бу дин ках,
як що цьо го ще й досі не зроб -
ле но, не со ром но взя ти ся кож -
но му меш кан цю. 

У перші дні ба гать ох охо пи ла паніка. Та
більшість гро ма дян змог ли згур ту ва ти ся
за для об лаш ту ван ня тим ча со вих укриттів
у підвалах своїх багатоповерхівок, ад же
ці приміщення, як і весь бу ди нок, - то від-
повідальність власників квар тир.

Є ряд про блем, які мо жуть усу ну ти
вик люч но спеціалісти. Та не тре ба на
них на ва лю ва ти ще й ро бо ту, яку у змозі
ви ко на ти пересічні гро ма дя ни - при чо -
му для се бе, своєї сім’ї й сусідів:

• виг реб ти сміття з підвалу і ви не -
сти йо го назовні;

• перевірити справність електро-
мережі, наявність лам по чок у під-
вальному приміщенні;

• за не сти за пас во ди;
• пе ре дба чи ти місце, де в разі по -

тре би мож на об лаш ту ва ти туа лет;
• знай ти/при вез ти/ви го то ви ти де-

рев’яні піддони або що для об лаш ту -

ван ня місць сидіння най пер ше для
дітей та тих осіб, яким важ ко стоя ти
три ва лий час;

• спи сок мож на про дов жу ва ти в
залежності від мож ли во стей і по треб
вашої гро ма ди в бу дин ку.

- Мешканці будинків - молодці. Само-
організувались і при ве ли підвальні при-

міщення до ла ду. Во ни по ви но си ли сміт-
тя, при бра ли все зай ве, по ча ли об лаш -
то ву ва ти ці місця. Ос нов ною про бле мою
в технічних приміщеннях ста ла відсут-
ність світла. Робітники нашої компанії до -

по ма га ють, чим мо жуть, але матеріали
для про кла дан ня там тимчасової про -
вод ки вже закінчились, на на ших скла -
дах пус то. Лю ди самостійно ку п ля ють
усе, що тре ба, інколи й самі вирішують
пи тан ня елек тро за без пе чен ня. Як що по-
трібні наші елек три ки, то во ни, звісно, ви -
ко ну ють усі за яв ки. У перші дні звер нень
бу ло ба га то, а вже 1 бе рез ня ми об слу -
жи ли ли ше 13 під’їздів. На ра нок 2 бе -
рез ня зая вок взагалі не над хо ди ло. Вод -
но час поточні ро бо ти ми й не при пи ня ли,
працюємо цілодобово в штат но му ре-
жимі, - про ко мен ту ва ла ди рек тор ка
КЖЕ Пу № 4 Те тя на Про ко пен ко.

Да рья КРАВЧУК

Ксенія КОВАЛЬЧУК
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У
Горішніх Плав нях триває нав чаль -
ний про цес у форматі дистанцій-
ної освіти. Та кож вве де но ко мен-
 дантсь ку го ди ну, але все од но
діти на ву ли цю ви хо дять. То му
важ ли во за раз вив чи ти ра зом з
дітьми пра ви ла без пе ки.

Не мож на чіпати сторонні пред ме ти,
навіть як що це маленькі чи великі іг-
рашки. Розкажіть дітям, що важ ли во ко -
ри сту ва ти ся тільки своїми ре ча ми, не
підіймати нічого на вулиці та не підхо-
дити близь ко до підозрілих предметів. 

Місця ук рит тя 

Без пе ка для дітей та до рос лих



Суспільство «ТЭ» №09 (1355) 03.03.2022

7

Не всі жителі міста по чу ли си ре ну й не
всі усвідомили, наскільки це серйоз но.
У ба гать ох не бу ло ви зна че них дій що -
до то го, що са ме ро би ти в такій ситуації. 

Деякі міські си ре ни взагалі не спра -
цю ва ли, хо ча за чо ти ри дні до ого ло -
шен ня три во ги їхню справність бу ло
перевірено. Міський го ло ва Дмит ро Би -
ков на го ло сив, що сис те му оповіщення
бу ло перевірено знов і ви яв ле но пош -
код жен ня ліній. 

Сис те ма оповіщення в Горішніх Плав -
нях аб со лют но но ва й найк ра ща в Пол-
тавській області - її об лаш ту ва ли два ро -
ки то му. Гучність, дислокація та ав то -
ном не жив лен ня розраховані згідно з
проєктною документацією. Тоб то ре ву -
ни пра цю ва ти муть, навіть ко ли в місті
рап том ста неть ся відключення від ме-
режі елек тро жив лен ня. 

За сло ва ми Дмит ра Би ко ва, те, що
гро ма дя ни не по чу ли си ре ни або її зву -
чан ня ви да ло ся їм недостатнім, мож на
по яс ни ти гучністю телевізора чи зву ко -
вих ко ло нок, наявністю шумоізоляційних
пла сти ко вих вікон у по меш кан нях. По-
тужність сис те ми об ме же на технічними
мож ли во стя ми. Про те ро бо ти з по си -
лен ня зву ку сис те ми оповіщення вже
про во дять ся. Розглядається можливість
по си лен ня сиг на лу че рез акустичні сис -
те ми закладів міста. Прий ня те рішення
дуб лю ва ти звук си ре ни дзво на ми Свя -
то-Миколаївського со бо ру.

Про во дить ся ро бо та зі ство рен ня в
кож но му жит ло во му бу дин ку ча ту для
спілкування між йо го жи те ля ми. Стар -
ший бу дин ку, го ло ва ОСББ чи йо го за -
ступ ник бу де вклю че ний до за галь но го

ча ту з цивільної обо ро ни, де надається
опе ра тив на інформація. Дуб лю ва ти цю
інформацію пла ну ють у ме сенд же рах уже
існуючих груп учасників освітнього про -
це су, в то му числі й батьківських чатів. 

• У військовий час жод них нав -
чаль них си рен бу ти не мо же! Три-
вожні си ре ни по пе ред жа ють гро ма -
дян про не без пе ку. 

• Пе ре ри ви стий сиг нал - «Ува га
всім»: тре ба ввімкнути телевізор (у Го-
рішніх Плав нях - ка нал «ГОК ТВ») чи ра-
діо (у нас - «Квар цит» на хвилі 98,4 fm)
та слу ха ти подальші інструкції. 

• Без пе ре рвний сиг нал: свідчить
про повітряну три во гу, тоб то за гро зу
авіаційного чи ра кет но го уда ру. Ін-
формація про за гро зу та кож дуб-
люється на офіційній сторінці Горіш-
ньоплавнівської міської ра ди у фейс-
буці, на те ле грам-каналі «Си ре на
Горішні Плавні». Довіряйте ли ше пе-
ревіреним дже ре лам інформації!  

Та кож в Україні за пус ти ли до да ток
«Три во га», який сповіщає про повітряну

три во гу в об ра но му регіоні, але на да -
ний час ще не в усіх він працює.

От же, по чув ши дов гий сиг нал три во ги,
необхідно слідувати в ук рит тя, вимк нув -
ши світло, во ду й газ. Повідомте та кож
сусідів, рідних, які мог ли не чу ти си ре ну.
Із со бою захватіть три вож ну валізку, де
обов’язково ма ють бу ти до ку мен ти,
ліки, тро хи харчів та во ди.

Як що у вас немає можливості швид -
ко дістатися у схо ви ще, перейдіть до
більш без печ но го місця - подалі від
вікон, під несучі стіни (ко ри дор квар ти -
ри, там бур). 

Сиг нал про відбій три во ги ко рот кий -
до 5-10 се кунд. Але по ки дай те за хис не
ук рит тя ли ше пе ре ко нав шись у безпеці,
інформація про це та кож транслюється
ви ще за зна че ни ми ка на ла ми зв’язку.

Наталка ВЕРЕМЧУК

Дар'я КРАВЧУК

П
ерші си ре ни повітряної три во ги в Горішніх Плав нях про ко -
ти ли ся містом у неділю, 27 лю то го. При пер ших же зву ках
ба га то хто ак тив но ри нув ся в ук рит тя. Са ме після цьо го,
на щас тя, не бой о во го хре щен ня пи тань ви ник ло чи ма ло.

Си ре ни 
повітряної 
три во ги

У разі ви яв лен ня підозрілих
предметів од ра зу те ле фо нуй -
те 101. 

Та кож не бу де зай вим ви ко ну -
ва ти пра ви ла кібербезпеки.

По став те дво фак тор ну аутен-
тифікацію на всіх своїх ака ун тах.

Як що ви військовий - змініть
ім’я та прізвище в соц ме ре жах.
Або взагалі ни ми не ко ри стуй те -
ся та видаліть ака ун ти.

Не відповідайте за кри тим ака -
ун там в Instagram. Не відправ-
ляйте їм жодні по си лан ня.

Забороніть до да ва ти се бе в гру пи в
Telegram (На лаш ту ван ня - Приватність
- Ка на ли)

Не публікуйте, де ви перебуваєте. Ні
країну, ні місто, ні навіть рай он.

Єдине офіційне по си лан ня на Telegram
починається з t.me. За іншими не пе ре -
ходь те.

Не по ши рюй те скрин шо ти. Кра ще -
пе ре по сти з офіційних дже рел. І дові-
ряйте ли ше офіційним дже ре лам.

Жод них но вих застосунків на Android!
Навіть як що бу дуть ка за ти, що це зруч -
но та без печ но.



У
Горішніх Плав нях діє пункт збо ру
гуманітарної до по мо ги для ЗСУ.
З пер ших хви лин після йо го від-
криття жителі територіальної гро-
 ма ди по ча ли ак тив но зно си ти
сю ди про дук ти хар чу ван ня три -
ва ло го зберігання й одяг для
бійців та переселенців.

У пункті збо ру гуманітарної до по мо ги,
роз та шо ва но му в приміщенні відділу
куль ту ри, спор ту і ту риз му, всі чи мось
зайняті. Хтось приймає принесені жи те -
ля ми міста про дук ти, ме ди ка мен ти, си -
га ре ти, сірники, ра зо вий по суд, одяг,
пред ме ти особистої гігієни, потім сортує,
реш та па ку ють і го ту ють це все до від-
правки за місцем при зна чен ня. Пра цю -
ють тут не ли ше працівники відділу й
міської бібліотеки, а й во лон те ри, готові
в такій непростій ситуації ро би ти будь-
яку ко рис ну спра ву. 

По чи наю чи із су бо ти, 26 лю то го, кілька
разів на день звідси виїздить автомобіль,
за пов не ний ве ли ки ми па кун ка ми. Збір
гуманітарної до по мо ги відбувається з
ран ку й до на стан ня комендантської го -
ди ни. Прий ма ють тут та кож жіночий та
ди тя чий одяг, який сор ту ють і пе ре да ють
ТЦСО «Ка ли на», де йо го мо жуть от ри ма -
ти переселенці, котрі вимушені бу ли по -
ки ну ти свої домівки із по чат ком війни. 

Ок ре мо тут зібрали одяг для не мов -
лят-сиріт, ева куй о ва них із місць обстрілів
до Дніпра. До по мог ли в цьо му трико-
тажні підприємства Горішніх Плавнів. 

До то го ж, тут об лаш то ва но пункт
соціальної підтримки, в яко му працює
пред став ник УПСЗН, кот рий реєструє
переселенців, без кош тов но ро бить
ксерокопії документів та допомагає з
розміщенням. Жителі Горішніх Плавнів,
у то му числі й при ват но го сек то ру, го-
тові да ти при хис ток цим осо бам у своїх
по меш кан нях.

До по мог ти мож на й фінансово. У пункті
збо ру гуманітарної до по мо ги вста но ви -
ли скринь ку для збо ру коштів для по треб
са мо обо ро ни Горішніх Плавнів.   

- Працюємо спільно з во лон те ра ми
на шо го міста, щоб підтримати тих, ко -
му сьогодні це вкрай важ ли во, - наго-
лошує на чаль ни ця відділу куль ту ри,
спор ту і ту риз му Ірина Зе ленсь ка. - І хо -
чу по дя ку ва ти жи те лям нашої територі-
альної гро ма ди за небайдужість і готов-
ність до по ма га ти! Ме не переповнює
відчуття гордості за на ших лю дей, котрі
зуміли в такій непростій ситуації згур -
ту ва ти ся для єдиної ме ти. Віримо в ЗСУ
та на шу Україну!

Ко жен па ку нок, що прямує до на -
ших бійців, має підпис «Дякуємо
вам!».

На тал ка ВЕРЕМЧУК
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- У ме не по-іншому не ви хо дить. Я на -
ро див ся в Одесі, Україна - це мій дім, і
мій обов’язок - йо го за хи ща ти.  

У пер ший день лют не во го на сту пу
Анатолій про ки нув ся з розумінням то го,
що тре ба діяти. Об рав для ро бо ти хар-
ківський на пря мок, бо розумів, наскільки
там потрібна на ша до по мо га. Щод ня на
Харків ко ри до ром ідуть ма ши ни з на шо -

го міста. Во ни ве зуть усе, що не суть го-
рішньоплавняни до пунк ту прий о му. 

- За раз у ме не немає можливості вго -
ру гля ну ти, - додає во лон тер. - Ми сор-
туємо, фасуємо, ван та жи мо, відправ-
ляємо. Самоорганізація лю дей про сто
ко ло саль на. На да ний мо мент найваж-
ливішою по тре бою є про дук ти швид ко -
го хар чу ван ня для солдатів, у яких немає

можливості го ту ва ти на передовій. Та
вже за раз вар то по чи на ти го ту ва ти ся до
то го, що ми маємо на го ду ва ти Харків.
Зна до бить ся ве ли ка кількість усь о го
необхідного для життєдіяльності лю ди -
ни та про дук ти не швид ко го при го ту ван -
ня. Я хо чу звер ну ти ся до тих, хто не
розуміє, що на на шу зем лю прийш ло

пек ло. Во рог намагається відокремити
міста, щоб ми не мог ли до по ма га ти один
од но му. І тільки цен траль на Україна спо-
кійно спить у своїх ліжках та ди вить ся
телевізор. Пе ри метр не впускає до нас
ор ду, яка хо че ви ни щи ти нас як націю,
то му ми про сто му си мо за раз зро би ти
на ба га то більше, ніж кож но му здається,
що він мо же зро би ти. Усім лю дям, які за -
раз си дять удо ма і бо ять ся, я б за про по -
ну вав по чи на ти щось ро би ти. 

Софія ПАЛЯНИЦЯ

А
натолій Гілевич - во лон тер на російсько-українській війні з 2014 ро ку.
Має 26 поїздок у зо ну АТО-ООС та 447 зібраних та відправлених ту ди
автівок із во лон терсь кою до по мо гою. У лю то му 2022 ро ку із пер шо го
дня війни до ньо го пішли лю ди, які пи та ли, чим до по мог ти.

Ко ри дор до по мо ги

До по мог ти, щоб пе ре мог ти



У ПКіТ люд но, але зібралися тут не в очі-
куванні кон цер ту. Здебільшого жінки,
зграй ки дітей, іноді й чоловіки зайняті важ -
ли вою ро бо тою під керівництвом во лон -
тер ки Раїси Клим чук. Усі жителі терито-
ріальної гро ма ди - з досвідом плетіння й
без - об’єдналися, щоб ви го тов ля ти мас-
кувальні сітки для на ших бійців: хтось ріже
по лот но на смуж ки, реш та вплітають їх у
ри баль сь ку сітку. Спеціальних ста нин для
плетіння тут немає, бо війна за ста ла всіх
зне наць ка, тож рукодільницям до во дить -
ся справ ля ти ся без них, при сто со вую чи
для роз тяг нен ня ри бо лов них сіток вішаки
в роздягальні й мо туз ки для білизни. Але
все роб лять з любов’ю, яка від кінчиків
пальців трудівниць перетікає в ко жен мілі-
метр по лот на. Енер ге ти ка тут вирує та -
ка, що навіть у повітрі відчувається - всі
ра зом ми пе ре мо же мо во ро га. 

- У нас од на біда на всіх, то як ми мо -
же мо за ли ша ти ся вдо ма й че ка ти? Та ка
згуртованість при не се свої пло ди. Допо-
магаємо військовим, як мо же мо! Впліта-
ючи кож ну смуж ку тка ни ни, думаємо про
на ших хлопців та та ку ба жа ну пе ре мо гу,
- розповідає Оль га Ба сен ко.

Жінки, котрі кілька днів поспіль з ран -
ку до ве чо ра зайняті ділом, зізнаються,
що пле сти сітки не склад но, нав чи ти ся
мож на за кілька хви лин, го лов не - за-
кріпляти надійно між со бою всі смуж ки
по лот на. Ро би ти свій вклад у за галь ну
спра ву при хо дять сю ди цілими тру до -
ви ми ко лек ти ва ми. 

- Без мас ку валь них сіток бійцям не
обійтися, бо во ни до по ма га ють за хис -
ти ти ся від во ро жих нападів. Ті сіточки,
що пле туть нині в Палаці куль ту ри, якісно
зроблені. Це ве ли кий вклад жінок у пе -
ре мо гу, якої ми всі чекаємо, - на го ло -
сив во лон тер Во ло ди мир Страш ко, кот -
рий осо би сто відвозить готові сітки до
місця при зна чен ня.

У ПКіТ раді всім охо чим до лу чи ти ся до
плетіння мас ку валь них сіток, си ду шок,
за хис них бушлатів та плащ-па ла ток. Тут
це роб лять щод ня до на стан ня комен-
дантської го ди ни. І ре зуль та ти вра жа ють:
за перші три дні ро бо ти бійцям пе ре-
да но 30 сіток різних розмірів - 10х10 м,
5х7 м, 6х4 м.

- Ро бо та ру ка ми в та кий не про стий
час - хо ро ший засіб, щоб не поїхав дах.
Мо то ри ка рук дієво допомагає від паніки
- до ве де но горішньоплавнянами, - наго-
лошує Раїса Клим чук. - Це ще й хо ро ша
можливість відволіктись і поспілкува-

тися, ви ли ти ду шу од на одній, розпо-
вівши про всі свої стра хи. Плетіння - це
до по мо га й бійцям, і са мим собі. 

По лот но для ви го тов лен ня за хис них
ре чей без кош тов но на да ють трикотажні
підприємства міста, рибальські сітки
без кош тов но надає ма га зин «Ельф». 

На тал ка ВЕРЕМЧУК
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Загін павучків

П
о ки бійці за хи ща ють Україну від російських загарбників, їхні рідні,
близькі й небайдужі згур ту ва лись, щоб на да ти по силь ну до по мо гу
військовим. Із по чат ку війни мирні містяни, здебільшого жінки, ви го -
тов ля ють маскувальні сітки.

Інформація про відключення холодної во ди в Горішніх Плав нях - фейк!
Міськводоканал працює в штат но му режимі, пла но вих зу пи нок сис те ми во -
до по ста чан ня не передбачається, про ко мен ту вав ди рек тор КП «ВУВКГ»
Сергій Ярош:

- Звер таю ся до споживачів! Ми виконуємо своє зав дан ня в пов но му обсязі,
всі працівники на ро бо чих місцях, очи ще на пит на во да подається без пере-
боїв. Жод них пла но вих зу пи нок наразі не виконуємо.

Будь-яку інформацію сто сов но відключень во ди в мережі мож на перевірити
на офіційному сайті во до ка на лу чи сторінці підприємства у фейсбуці.       

Дар’я КРАВЧУК

Во ду відключати не пла ну ють
М

ай же щод ня в чис лен них горішньоплавнівських гру пах у вайбері
та телеграмі йдуть зма ган ня, хто швид ше роз пов сю дить термі-
нове повідомлення про відсутність у місті во ди найб лиж чи ми
дня ми. У міськводоканалі вкот ре спро сто ву ють цю інформацію,
за пев няю чи, що підприємство працює стабільно.
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Крові 
вистачає

Багато хто з горішньоплавнян ви-
явив бажання здати кров, але в на-
шому місті цього немає де зробити.
Найближча станція переливання кро-
ві - в Кременчуці. 

- Згідно з реформуванням служби крові
відповідно до Стратегії розвитку націо-
нальної системи крові, відділення пере-
ливання крові закладів охорони здоров’я
були перепрофільовані в лікарняні банки
крові, тож ми лише зберігаємо кров та її
компоненти, які для нас заготовляють. У
разі потреби можемо проводити масові
забори крові, коли приїжджають спеціа-
лізовані бригади з Кременчука чи Пол-
тави. Якщо стане питання розширення
обсягів збору донорської крові, відпо-
відний пункт заготівлі буде відкрито і в
Горішніх Плавнях, - пояснив медичний
директор КНП «ЛІЛ І рівня м. Горішні
Плавні» Максим Крівченко.

Але наразі нагальної потреби в крові
в нашому регіоні, на щастя, немає. Лікар
радить не поширювати фейки про тер-
міновий пошук донорів із негативним
резус-фактором та не вірити всьому, що
активно пишуть у соцмережах.    

За бажанням ви можете здати кров у
сусідньому Кременчуці на Станції пере-
ливання крові за адресою вул. Мазепи, 8,
яка працює без вихідних із 8.00 до 14.00.
При собі треба мати паспорт та іденти-
фікаційний код.

Кожна порція крові - це чиєсь врято-
ване життя. Стати донором може здо-
рова людина віком від 18 років, яка не
має протипоказань. Інформація про пра-
вила підготовки до донації та харчування
перед процедурою доступна в інтернеті. 

Режим
роботи
лікарні

Міська лікарня Горішніх Плавнів
переведена в роботу у форматі воєн-
ного шпиталю. Саме сюди в разі
потреби будуть привозити пора-

нених українських бійців та цивільних
громадян. 

Відділення закладу перепрофільовані
під відповідні цілі. 

- Робота в режимі військового госпі-
талю означає, що всі пацієнти, які не по-
требують динамічного нагляду і обов’яз-
кового перебування у стаціонарі, випи-
суються. Планові госпіталізації, тобто
планово-оперативне лікування, відмі-
няються, також не проводяться медог-
ляди. Ми обслуговуємо лише ургентні,
тобто екстрені випадки. У разі масового
надходження поранених для надання їм
допомоги викликатимуться додаткові
бригади лікарів, - наголосив медичний
директор ЛІЛ Максим Крівченко.

Він запевнив, що необхідний запас
медикаментів і засобів надання допо-
моги в лікарні зроблено.  

Дар’я КРАВЧУК

Із 24 по 28 лю то го в міському по -
ло го во му відділенні прий ня ли сім
пологів, у результаті яких на ро ди ло -
ся вось ме ро ма лень ких горішньо-
плавнян.  

У понеділок, 28 лю то го, у Кременчуці
в укритті пе ри на таль но го цен тру під час
повітряної три во ги на ро ди ла ся дів-
чинка. Прий ма ти по ло ги в екстреній
ситуації готові й наші ме ди ки в Лікарні
інтенсивного лікування.  

Із 24 по 28 лю то го в Горішніх Плав нях
на світ з’явилося вось ме ро малюків.

- Ми продовжуємо прий ма ти і поро-
діль, і вагітних із патологіями, які по тре -
бу ють госпіталізації. Від по чат ку війни
ста ном на 1 бе рез ня в нас бу ло сім
пологів, зок ре ма на ро ди ла ся двійня. Бу -
ли й ускладнені по ло ги, й операції. Але
і дітки, і їхні матусі по чу ва ють ся до б ре,
по сту по во ви пи су ють ся до до му, - го во -
рить ме дич на ди рек тор ка з пи тань ма -
те рин ст ва та ди тин ст ва КНП «ЛІЛ І рівня
м. Горішні Плавні» Люд ми ла Сма жен ко.

У будівлі лікарні під по ло го вим відді-
ленням є підвальне приміщення, яке ве -
де до бом бос хо ви ща. Тож мо же мо спо-

діватися, що пацієнти в разі за гро зи за -
ли ша ти муть ся в безпеці.

- Ми вже пе ре жи ли кілька повітряних
три вог. Усі зла год же но, без паніки, за -
ку тав ши но во на род же них, спус ка ли ся
до ук рит тя. У разі по тре би змо же мо і
прий ня ти по ло ги в бомбосховищі, -
повідомила фахівчиня.

Лікарка ра дить вагітним, у яких по ча -
ли ся по ло ги, самостійно (як що це мож -
ли во) до би ра ти ся до міської лікарні. Од -
нак під час комендантської го ди ни за -
для без пе ки кра ще вик ли ка ти швид ку
до по мо гу.  

На род жен ня 
під зву ки си рен 



З
вісно, нам хотілося б, щоб істо-
рія України пи са ла ся зви чай ни -
ми, а не кри ва ви ми літерами.
Та, на жаль, сьо го ден на реаль-
ність змушує бра ти зброю в ру -
ки й за хи ща ти ся від загарбни-
ків. У такій ситуації емоційно
важ ко аб со лют но всім, особ ли -
во дітям і літнім лю дям. Як що ви
та кож піддаєтеся панічним на -
стро ям, оз най ом те ся з по ра да -
ми фахівців відділу профілактики
та соціальної ро бо ти служ би у
спра вах дітей, сім’ї та молодіж-
ної політики.

Ко ли у твоїй рідній Україні йде війна,
не мож ли во спокійно на це реа гу ва ти. Як
і не мож ли во за плю щи ти очі й за ту ли ти
ву ха та щось ле мен ту ва ти про аполітич-
ність. Ко ли зовсім по руч уби ва ють лю -
дей, ко ли зни щу ють міста і се ла, ко ли
на ма га ють ся пе ре пи са ти твій код нації... 

Пси хо ло ги все ж ра дять опа ну ва ти страх
та взя ти се бе в ру ки, хо ча й зізнаються,
що страх - це нор маль на реакція.    

- Це за хис на реакція на шо го організму.
Але іноді страх мо же пе ре рос ти в паніку,
що зовсім не ба жа но, ад же це повністю
дестабілізує та унеможливлює здатність
кри тич но мис ли ти, - зауважує спеціа-
лістка відділу профілактики та соціальної
ро бо ти служ би у спра вах дітей, сім’ї та
молодіжної політики, пси хо ло ги ня Ка те -
ри на Без нос.

Щоб цьо го не ста ло ся в кри зо вий мо -
мент, вар то підготуватися до мож ли вих
подій, так би мо ви ти про вес ти профі-
лактичну ро бо ту на по пе ред жен ня. Ка -
те ри на Без нос на да ла кілька по рад.   

• Найбільше дестабілізує наш стан
невідомість, невизначеність і відсутність
пла ну дій. То му на пру гу мож ли во зня ти
за ра ху нок наявності чіткого пла ну та
про ду ма них дій на ви па док кризової
ситуації.

• Ду же важ ли во про вес ти інформа-
ційний де токс: ко ри стуй те ся ли ше пере-
віреною інформацією з офіційних дже рел.

• Як що по руч лю ди, які не га тив но
впли ва ють на ваш емоційний стан, вар -
то мак си маль но об ме жи ти з ни ми спіл-
кування. Ко ли це з яки хось при чин не -
мож ли во - встановіть те ми та бу.

• Займіться чи мось, що відволікатиме
від по га них ду мок (побутові спра ви, хобі,
фізична активність то що).

• На ма гай те ся зберігати звич ний для
се бе ре жим жит тя.

Наразі ще більше по тре бу ють під-
тримки діти. 

- На сам пе ред тре ба роз ка за ти прав -
ду (до зо ва но) та по яс ни ти дитині, що
відбувається і мо же тра пи ти ся - звісно,
підбираючи сло ва в залежності від її віку.
А та кож де мон ст ру ва ти свою лю бов до
неї і тур бо ту. Окрім то го, важ ли во об го -
во ри ти з ди ти ною чіткий план дій на
будь-який ви па док роз вит ку подій, - го -
во рить пси хо ло ги ня. - Не вар то при хо -
ву ва ти свої емоції, але і ви яв ля ти над-
міру яс к ра во, щоб не на ля ка ти тих, хто
по руч. З ме тою без пе ки не за ли шай те
ди ти ну од ну вдо ма.

Для термінового самозаспокоєння
зробіть дихальні впра ви. Пам’ятайте:
спокійні ви - спокійні й ваші діти.    

Дар’я КРАВЧУК
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ПСИХОЛОГІЧНА ДО ПО МО ГА

Спокійні ви -
спокійні й ваші діти

По во ди ти ся спокійно, як що вас зу пи -
ни ла те ро бо ро на, військові або право-
охоронці, ра дить т. в. о. на чаль ни ка відділу
поліції № 2 Кре мен чуць ко го РУП ГУНП в
Полтавській області Ар тем Те ре щен ко:

- Відтепер із 19.00 цивільні гро ма дя ни
ма ють пе ре бу ва ти вдо ма. Під час комен-
дантської го ди ни на ше місто пат ру лю -
ють правоохоронці та не мен ше 50 пред-
ставників територіальної обо ро ни. Ци-
вільні не до лу ча ють ся. Щод ня кількість

членів те ро бо ро ни нашої гро ма ди збіль-
шується, і сьогодні ли ше в місті (не вра -
хо вую чи мікрорайони приватної за бу до -
ви) та ких захисників уже по над 200 чоло-
вік. На да ний час випадків ма ро дер ст ва
в нас не зафіксовано. Тримаємо місто!

Пам’ятайте, що під час військового
ста ну гро ма дя ни зобов’язані зав жди ма -
ти при собі до ку мен ти, що посвідчують
осо бу. А як реа гу ва ти, як що до вас звер-
тається лю ди на в цивільному з про хан -

ням на да ти для перевірки до ку мен ти?
«Те ле фо нуй те 102», - ка же Ар тем Те -
ре щен ко. 

І
з 1 бе рез ня на території Полтавської області за бо ро не но про даж ал ко -
го лю і по дов же но дію комендантської го ди ни - те пер во на діє з 19:00 до
6:00. Про це повідомив на чаль ник Полтавської обласної військової
адміністрації Дмит ро Лунін: «В інший час, як і раніше, жи те лям усіх міст,
сіл та се лищ необхідно ма ти при собі до ку мен ти, що посвідчують осо бу.
Не ре ко мен до ва но да ле ко відходити від влас них по меш кань та за ли ша -
ти межі на се ле но го пунк ту - це не без печ но!»

Охо ро на міста в умо вах
військового ста ну
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Ко ли ми пе ре мо же мо, тре ба обов’яз-
ково зня ти комедію про цю війну. Так,
са ме комедію. Пов ний метр, який по ба -
чить увесь світ. І про бандераавтомобіль,
яко му по заз д рив би Бет мен.

І про гопників, які за хо пи ли голіруч во -
ро жий БТР. І про ци ган, які вкра ли танк
у росіян. 

І про бомжів, які зби ра ли пляш ки для
українського смузі. І про ба буль, які шу -
ка ли ворожі мітки і за од но за ма лю ва ли
по мікрорайону всі кон так ти закладчиків.
І про російських військових, яких гос -
тин но прий ня ла до б ра українська баб -
ця чаєм з пур ге ном. І про про сто го укра-
їнського дядь ка, який голіруч із ци гар -
кою в зу бах переніс міну з до ро ги в лісо-
посадку.

І про те, як ра ши сти в Ірпені зля ка ли -
ся пам’ятника аф ган цям і обстріляли
йо го. І про те, як дівчина яко мусь лю би -
те лю сла ти дікпіки в ме сенд жер да ла
но мер ра хун ку для до по мо ги ЗСУ, а той
пе ре ка зав на ньо го гроші. Як українські

залізничники на Сумщині за ма ни ли во -
ро жий бро не транс пор тер у ту пик, а ко -
ли мо ск во та «приїхала», то двох «тури-
стів» пов’язали та зда ли теробороні. І
як голодні кацапські сол да ти ки кра ли
про дук ти в су пер мар ке тах.

І як во ни прийш ли пря мо до відділення
української поліції в Харківській області,
щоб ви про си ти тро хи со ля ри, бо в них
скінчилася. І як російський де сант за
ста ри ми кар та ми спус тив ся ту ди, де мав
бу ти ліс, а опи нив ся в голім полі і був тут
же пов’язаний.

І як од но ра зо ву де сан ту ру ски ну ли
про сто не да ле ко бе ре га в Чор не мо ре,
а во да - 0 градусів; те ро бо ро на че ка ла
на березі, щоб перестріляти, а непро-
хані гості самі пе ре да ли власні м’ясо й
кістки ри бам. І як во ро жий танк збив свій
же гелікоптер. І як у Миколаєві лю ди
зло ви ли і прив’язали ма ро де ра без
штанів до сто впа, а поліцейський авто-
мобіль, що приїхав на вик лик, фа ра ми
підсвічував сра ку. І як влас ни ця тур-
агенції з організації сафарі в Занзібарі

пе ре ка за ла пе ред пла ту від російських
клієнтів на до по мо гу українським вій-
ськовим і ски ну ла їм квитанції. І про
сафарі в Гадячі, ко ли їхала ко ло на до
Пол та ви і за блу ка ла, по вер ну ла на Га -
дяч, а там на тра пи ла на на ших мислив-
ців, військові по ки да ли тан ки й чух ну ли
в ліс. А му жи ки відстрілювали їх по то -
му лісу. І як якась до б ра жіночка помі-
няла їжу на танк расіянський.

І як дід То ля уг нав БМП, при че пив ши
йо го до сво го трак то ра. І як під Зо ло то -
но шею впав во ро жий літак, а лю ди всім
се лом ло ви ли пілота, по ки не спіймали.
І не за будь те про че ла з Дніпра, який
знеш ко див мітку ду же цікавим спо со бом.
І про капітана Та ра са Ос тап чу ка, який
уто пив ях ту віцепрезидента кон цер ну з
ви роб ниц тва зброї «Рос тех» - росій-

ського олігарха Олек сан д ра Міхеєва,
щоб пом сти ти ся за обстріляний у Києві
бу ди нок, а іспанський суд йо го ви прав -
дав. І про кіберугрупування Anonymous,
ха ке ри яко го яке по кла ли державні сай -
ти РФ, за пус ти ли в ефір гар ну українську
му зи ку і в за галь ний дос туп зли ли ба зу
да них, яка містила те ле фо ни, по шту та
імена співробітників міноборони росії.
І як гру зи ни відмовилися за пра ви ти
російський ко ра бель і за про по ну ва ли
ви ко ри ста ти вес ла.

І про те, як цілий світ по вто рю вав гас -
ло про російський воєнний ко рабль.

Ні, Україна більше не сум на й при-
гнічена. Ніколи більше. Ніяких стра -
ж дань. Честь, Гордість, Пам’ять для
на ших Героїв. А во ро гу - зне ва га
цілого світу. Сла ва Україні! 

Г
у мор у військовий час важ ли вий. Згадаємо кар ти ну «Запорожці пи шуть
лис та ту рець ко му султанові». Як во ни сміються - хтось го ме рич но ре -
го че, тря су чись від сміху, хтось - інтелігентно всміхається у ву са, як пи -
сар, але шаб ля в кож но го зав жди напохваті. Ча си ми ну ли, а український
гу мор за ли шив ся са ме та ким. Жи виль ним, цілющим, «що ра ни гоїть,
що стур бо ва ним ду шам роз ва гу при но сить, що в наболілі сер ця но ву
охо ту і но ве зав зят тя вливає», як пи сав Бо гдан Леп кий у передмові до
«Енеїди» Івана Кот ля ревсь ко го. Тож са ме та ко го гу мо ру і до да мо.

Гадаєте, не до сміху?

По ло не но му мокші наші за про по -
ну ва ли: «Хо чеш пит ки?» По мер від
стра ху. Мо ва та ки має зна чен ня!

До речі, по ча ла ся Мас ля на. 
От же, нагадуємо ре цепт: 
1/4 мас ти ла, 3/4 бен зи ну.  

- Щось я вже по чи наю вірити, що
це са ме ми дійсно ви ко па ли Чор не
мо ре.

Екіпажі російських танків на од но -
му з північних напрямків зайняті тим,
що тре ну ють ся пра виль но ви мов ля -
ти сло во «па ля ни ця».

- Дру жи на за бо ро ни ла пи ти до Пе -
ре мо ги! Ка пець вам, ор ки!

Білоруські воїни, не кладіть дві кар -
то п ли ни в од ну ки ше ню, розк ла дай -
те по різних. Так врожайність кра ща.

Найновіший український пра во пис
роз’яснює: нові гас ла та кож тре ба
за пи су ва ти пра виль но. По пу ляр на
сьогодні вказівка на прям ку - це вже
не ма тюк, а гро ма дянсь ка позиція.
От же, ко ли посилаємо на…, то пи -
ше мо ра зом. Це прислівник. Так са -
мо пи ше мо вго ру, вниз, надворі,
навіки то що. Іменник із прий мен ни -
ком пи са ти ме мо ок ре мо, як що в нас
є кон крет на вказівка місця: сісти
на ..., по ди ви ти ся на ... то що.

Це ж ким тре ба бу ти, щоб об’є-д-
нати про ти се бе Pornhub, Па пу
Римсь ко го, Талібан, Ілона Мас ка i
Anonymous?


