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ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ

О

перативно про стан справ у місті розповіли міський голова Дмитро Биков, перший заступник міського голови Олександр Чуприна, заступник
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Іван Павленко.

ській області було знеструмлено 60 населених пунктів.
- У нашому місті два будинки на вул. Миру, 13 (КЖРЕП № 1) та просп. Героїв Дніпра, 8 (ОСББ) також зазнали шкоди, - розповів перший заступник міського голови
Олександр Чуприна. - Там було пошкоджено м’яку покрівлю. Задля усунення
наслідків негоди ремонтні роботи на
цих об’єктах уже розпочато. Розуміючи
складність ситуації, а також те, що за прогнозом погоди наступного тижня мають
бути дощі, то допомога буде надана й
мешканцям будинку на просп. Героїв
Дніпра, 8, незважаючи на те, що після
створення ОСББ уся відповідальність за
утримання споруди переходить до них.
Працівниками управляючої компанію
будуть обстежені всі дахи будинків такого типу задля попередження аварійних
ситуацій.

Весняні канікули

Опалювальний сезон
завершено

- Також із понеділка, 28 березня, у закладах освіти Горішньоплавнівської громади розпочалися канікули, які триватимуть протягом тижня. З 4 квітня буде
продовжено навчальний процес у дистанційному форматі, - розповів Дмитро
Биков. - Також під час канікул працюватимуть заклади позашкільної освіти: художня, музична школи. Відновили роботу гуртки у приміщенні ЦД та ЮТ та
ПКіТ, а також ДЮСШ міста.

Забезпечення міста

- Опалювальний сезон 2021-2022 року в Горішніх Плавнях буде завершено
31 березня о 8.00. Це пов’язано з підвищенням середньодобової температури повітря. Економимо гроші, попереду в нас ще багато завдань, - зазначив Дмитро Биков.

Робота закладів
дошкільної освіти
- Із 28 березня збільшено кількість міських дитсадків, де будуть функціонувати
чергові групи для малечі, - повідомив
міський голова. - Крім ЗДО «Росинка», стануть до роботи дитсадки «Дюймовочка»
та «Золота рибка». Цьому передувало
опитування батьків, після якого було прийняте рішення щодо збільшення кількості
ЗДО. Бажання щодо відвідування дітьми
ЗДО «Дюймовочка» висловили 87 батьків,
«Росинка» - 114 осіб, «Золота рибка» 78. ЗДО «Дюймовочка» прийматиме до
себе малечу, яка до цього відвідувала
ЗДО «Дзвіночок» та «Сонечко», «Росинка» - дітей із дитсадків «Чебурашка» та
«Горобинка», до ЗДО «Золота рибка»
приєднаються відвідувачі «Попелюшки»
та «Казки». У разі збільшення попиту серед населення щодо відвідування дітьми
ЗДО міською адміністрацією буде розглянуте питання щодо збільшення чергових закладів дошкільної освіти. Щодо заходів безпеки, то підвальні приміщення цих ЗДО обладнанні місцями для
укриття в разі потреби, - резюмував
очільник міста.

Переселенці
Станом на 28 березня в Горішніх Плавнях кількість вимушено переміщених осіб
склала 2636, із них дітей - 576, - зазначив міський голова. - Проблем із розміщенням громадян цієї категорії сьогодні
не виникає. Також у місті працюють пункти, де волонтери приймають речі, які можуть стати у пригоді цим людям.

Наслідки негоди
Унаслідок негоди, яка вирували вихідними на всій території Україні, в Полтав-

- Сьогодні ситуація в місті щодо забезпечення продуктами харчування стабільна, - наголосив заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих
органів Іван Павленко. - Усі основні групи продовольчих товарів у наявності. Є
деякі перебої постачання продуктів у
мережі «АТБ», це пов’язано з логістикою
компанії. Підприємство вирішує ці питання. Ситуація з постачанням медикаментів
по аптечних закладах міста поступово
стабілізується. Ситуація з постачанням
ліків здійснюється і перебуває на постійному контролі в органах місцевого самоврядування. Створено комісію з контролю за цінами. До її складу ввійшли як
представники органів місцевого самоврядування, так і співробітники Держпродспоживслужби та правоохоронних
органів. Постійно здійснюється моніторинг цін на продукти першої необхідності,
вживаються заходи під час виявлення
необґрунтовано завищених цін.
- У разі виникнення проблем у торгових мережах або аптечних закладах,
пов’язаних із відмовою у прийманні безготівкових розрахунків, просимо вас сигналізувати органам місцевого самоврядування для оперативного реагування, а
також до органів Держпродспоживслужби для притягнення недобросовісних підприємців до відповідальності, - резюмував Іван Павленко.
Ольга ТАРАНТІНА
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Місцевий час
тологічних послуг і разом із пацієнтами
прямувати до укриття, аж поки не
надійде сигнал про відбій тривоги. Після
цього пацієнтів, яким було розпочате
надання послуг, повертають до крісел і
продовжують лікування. Тим особам, які
записувалися на конкретний час, але
так і не отримали допомогу через повітряну тривогу, телефонують і пропонують записатися або до іншого лікаря,
якщо це перший прийом, або на інший
день, якщо людині потрібно до певного
фахівця, щоб продовжити процес уже
розпочатого лікування.
Часто попри звук сирени пацієнти
вперто прямують на прийом замість намагатися зберегти своє життя десь в

Раді всім
С

томатологічна поліклініка в Горішніх Плавнях продовжує надавати всі
види послуг жителям міста та внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
Медичний персонал закладу оперативно перелаштувався на роботу в
нових умовах і традиційно дарує всім пацієнтам здорові усмішки.

У штатному режимі
Ще на вході до КНП «Стоматологічна
поліклініка» кожному зрозуміло - заклад,
як і раніше, працює в штатному режимі.
Адміністрація поліклініки додає: всі працівники на своїх робочих місцях і раді й
надалі працювати на благо всієї громади навіть у такий непростий час.

Безкоштовно - дітям
Заступник головного лікаря, лікар стоматолог-ортопед Віктор Гніденко наголосив, що, як і в мирний час, нині в
закладі надають усі види стоматологічних послуг. А також спростував чутки
про те, що всім ВПО надається повний
спектр послуг абсолютно безкоштовно.

населенню стоматологічні послуги надаються на платній основі, крім випадків
гострого зубного болю і станів невідкладної стоматології під час лікування в
терапевта та хірурга. Правила однакові
для всіх, попри провокації з боку іногородніх мешканців і заяви популістів про
те, що внутрішньо переміщеним особам усі види послуг буцімто мають надаватися абсолютно безкоштовно або
ж з урахуванням якихось пільг.
Послуги з протезування надаються на
платній основі. Проте люди похилого
віку, учасники бойових дій, які мають
прописку в Горішніх Плавнях, можуть
скористатися міською програмою пільгового протезування, що значно здешевлює вартість такої послуги.
ВПО теж можуть звертатися по допомогу до стоматологічної поліклініки. Як
і місцеві жителі, вони повинні мати із собою паспорт.

Спокійно, тільки спокійно

- У роботі нашого закладу ніяких змін
не відбулося. Безкоштовно надаємо
стоматологічні послуги дітям - лікування
в дитячого стоматолога-терапевта та
стоматолога-хірурга (планове й лікування гострих випадків), а також рентгендіагностика, - пояснює Віктор Гніденко. - Послуги ортодонта діти отримують уже на платній основі. Дорослому

Як і раніше, щоб потрапити до лікаря,
потрібно звернутися до реєстратури
стоматологічної поліклініки - можна записатися до певного лікаря й на максимально зручний час. Воєнний стан і комендантська година зокрема внесли
свої корективи в роботу закладу. Перша
зміна персоналу працює з 8.00 до 14.00
- останній талон на прийом у першій
зміні можна взяти на 12.30, щоб лікар о
13.00 зміг завершити процес лікування,
а з 13.00 до 14.00 в кабінеті проводиться прибирання, кварцування, підготовка
робочих столів для другої зміни персоналу і провітрювання. Останній талон
другої зміни припадає на 18.00, щоб
повноцінно пролікувати пацієнта й так
само підготувати кабінет до початку
першої зміни наступного дня.
Доводиться перелаштовувати свою
роботу й через часті сигнали повітряної
тривоги. У таких випадках персоналу
доводиться припиняти надання стома-

укритті, а потім щиро дивуються, що
після закінчення тривоги лікарі приймають не їх, а тих, кому саме час заходити до кабінету за записом.

Непрості часи
Вартість послуг, які надають працівники стоматологічної поліклініки, залишається на рівні березня 2021 року.
Проте здебільшого ці суми не покривають вартості розхідних матеріалів, і
коштів ледь вистачає на заробітну плату персоналу.
Спостерігаються певні проблеми і з
логістикою - запаси розхідних матеріалів, придбаних ще торік, потроху
зменшуються, а купувати нові нині непросто, бо в Україні їх не виробляють.
На додачу до карантину й воєнного
стану заклад переживає ще й непростий
період реорганізації - з 1 квітня стоматологічна поліклініка має стати стоматологічним відділенням Горішньоплавнівської ЛІЛ І рівня.
- Стараємося зберігати спокій. А коли
пацієнти бачать, що ми спокійні та врівноважені, то й нервують менше, хоча, як
правило, мало хто нервує, коли йде до
стоматолога, - зізнається Віктор Гніденко. - Негативу нині й так вистачає, а наша задача - продовжувати працювати й
дарувати всім оточуючим позитив.

Місцевий час
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довжують прибувати до нашого міста.
Днями розпочато ремонт іще однієї
секції гуртожитку. Ці роботи будуть
виконані за рахунок Полтавського ГЗК.

Раді всім

На вимогу часу
П

олітехнічний коледж КрНУ ім. Михайла Остроградського продовжує
надавати освітні послуги. З початку вторгнення окупантів на територію України у працівників закладу роботи побільшало.

Навчання онлайн

Навчальний процес у Політехнічному
коледжі продовжується дистанційно. Із
31 січня у зв’язку з підвищенням кількості
хворих на коронавірус заклад перейшов
на надання освітніх послуг саме таким способом. Навчання за допомогою дистанційних технологій триватиме до 25 квітня
поточного року.
- Нині вирішується питання про те, що
випускники замість дипломних проєктів
будуть складати комплексний кваліфікаційний іспит із тих предметів, що були основними за роки навчання в коледжі, - розповідає директорка закладу Наталія Дзина.

Подбали про переселенців
Із 2 березня поточного року гуртожиток Політехнічного коледжу КрНУ ім. Михайла Остроградського став прихистком для тих, хто покинув свої домівки
через початок бойових дій. Нині тут проживає більше 100 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з дітьми віком від 1,5
до 18 років. Ремонт приміщень для них
у трьох секціях було здійснено силами
працівників КЖЕП № 4, викладачів закладу та волонтерів, нині кімнати облаштовують побутовими речами - ліжками з матрацами, подушками, ковдрами та необхідною постільною білизною.
Проте роботи з підготовки кімнат для
таких осіб ще тривають, адже ВПО про-

На повну силу

Т

ериторіальний центр соціального обслуговування «Калина» продовжує
надавати послуги жителям міста. Двері закладу відкриті й для
внутрішньо переміщених осіб, котрі потребують підтримки.

Директорка ТЦСО «Калина» Надія Сакун наголосила, що весь перелік послуг,
які в мирний час тут надавалися громадянам, дійсний і нині. Йдеться про обслуговування і вдома, і в приміщеннях
закладу. Усі працівники «Калини» на
місцях і продовжують працювати на благо громадян.
До того ж, на базі закладу функціонує
банк одягу. Сюди небайдужі містяни приносять речі, так само сюди потрапляє

одяг і з пункту збору гуманітарної допомоги, що в приміщенні відділу культури,
спорту і туризму. Безкоштовно взяти тут
речі можуть усі, хто цього потребує: відвідувачі «Калини» із числа споживачів
послуг закладу, жителів міста й внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Так, за останні два тижні сюди звернулися більше 200 ВПО за одягом. Кількох людей із числа переселенців уже
зареєстрували для надання послуг у від-

До того ж, діти ВПО, котрі є учнями коледжів чи технікумів і нині проживають
на території Горішніх Плавнів, мають змогу долучитися до освітнього процесу.
- Політехнічний коледж КрНУ ім. Михайла Остроградського - заклад фахової
передвищої освіти, готовий надавати тимчасово переміщеним студентам освітні
послуги дистанційно, - наголошує Наталія
Дзина. - Так, студентам першого-другого курсів пропонуємо опановувати предмети загальноосвітнього циклу, студентам другого, третього й четвертого курсів
- предмети за спеціальностями.
Щоправда, серед ВПО поки що не
зареєстровано студентів технікумів чи
коледжів, тож і охочих скористатися
дистанційним навчанням серед дітей
цієї вікової категорії нині немає. У той
же час діти шкільного віку з числа переселенців, що проживають у гуртожитку,
вже долучилися до освітнього процесу
й навчаються онлайн у ЗОШ № 1.
Наталія Дзина додала, що вже передала до Департаменту освіти й науки
Полтавської обласної військової адміністрації інформацію щодо готовності
надання в разі необхідності навчальному закладу, який може бути переміщений із зони бойових дій, приміщення
в навчальному корпусі й гуртожитку.
Нині звернень до коледжу із цього приводу поки що не надходило.
діленні натуральної допомоги. Крім цього взяли на обслуговування по догляду
вдома жінку з інвалідністю із числа ВПО.
- Ласкаво просимо до нас усіх людей
похилого віку та осіб з інвалідністю старше 18 років, кому потрібна соціальна
підтримка, - і жителів нашого міста, й
переселенців, число яких щодня збільшується, - наголошує Надія Сакун. - Ми
розуміємо, що в такий непростий час
допомога наших працівників людям
потрібна ще більше, ніж зазвичай.
Щоб мати змогу користуватися послугами ТЦСО «Калина» на постійній основі,
потрібно зареєструватися в закладі.
Безпека людей - понад усе. У випадку повітряної тривоги працівники й відвідувачі центру перебувають в укритті
на першому поверсі закладу або ж прямують до підвалу КП «Теплоенерго» добре, що він неподалік. Поки лунає сирена, в «Калині» можуть знайти прихисток і випадкові перехожі, котрі в цей час
опинилися поруч із будівлею закладу.
На запитання про те, як працівникам
закладу вдається зберігати психоемоційну рівновагу й продовжувати турбуватися про інших, Надія Сакун відповіла так:
- Ми відповідаємо за тих, хто нам довіряє, тому й продовжуємо працювати на
повну, як би важко не було на душі. Але ж
ми на своїй землі і нікому її не віддамо!
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Я повернуся додому

Якомога швидше повернутись до звичного нормально життя хочеться й Денису:
- Після перемоги єдине бажання жити далі. Стати до нової роботи та
почати відбудовувати країну. Звісно,
раніше були думки, щоб спробувати
розпочати життя за кордоном, але тепер
розумію, що краще все ж таки залишитись в Україні. Війна багато змінила не
лише в моїх планах, а й у ставленні до
людей. Навіть у страшному сні я не очікував такого підступу від пересічних

В

одній із кав’ярень Львова нещодавно з’явилася своя Стіна плачу, на
якій вимушені переселенці залишають послання - відповідь на
запитання, що вони зроблять, коли закінчиться війна. А ви вже думаєте про це?

З початку війни, за даними Управління
Верховного комісара ООН у справах
біженців, з України виїхало 3,9 мільйона
громадян, ще 6,5 млн були вимушені
стати внутрішніми переселенцями. Ця
цифра поки що збільшується щодня.
Страх війни та бажання вижити - саме те,
що керує людьми, які вимушені залишити
свій дім. Складно передбачити, скільки
ще триватиме війна Росії проти України,
чи встигнуть переселенці віднайти себе
за кордоном, і навіть якщо встигнуть, чи
захочуть вони повертатися додому після
перемоги? Та як стверджують дослідження, саме про це мріє більшість.
44 відсоткам українців через війну
довелося тимчасово розлучитися зі
своєю родиною - свідчать дані соціологічного опитування групи «Рейтинг»,
оприлюднені 23 березня. Та, як свідчить
це ж опитування, 93 відсотки з них після
перемоги планують повернутися додому.
Уже сьогодні люди починають повертатись до напівзруйнованого Харкова
та до Києва, де щодня лунають сирени
повітряної тривоги. Люди прагнуть
починати наводити лад у своїх оселях
та мріють про те, що зроблять після
перемоги.
За даними комплексного опитування
«Плани на життя після війни», з’ясувалося, що більшість українців планують
після війни подорожувати Україною.
Раніше не так багато людей їздило
містами, назви яких тепер часто звучать
у новинах. Тому такі ідеї соціологи
сприймають як прагнення обійняти всю
країну, цінність якої для кожного з нас у
рази піднялася за ці надзвичайно довгі
дні боротьби.
Однак зупинятись на досягнутому
українці не планують, і деякі з нас роздумують над здобуттям додаткової
освіти чи зміною професії. І майже всіх
об’єднує бажання залишитися вдома
або повернутися додому, оскільки вибір
поїхати в чужі краї був вимушений, а не
виважено усвідомлений. Повернення
додому - це як повернення до себе,

можливість себе не втратити, і якщо й
зробити вибір щодо змін, то із власної
волі, а не з примусу.
Підтвердили дані цього дослідження і мешканці Горішніх Плавнів, яким
ми поставили це ж запитання: що ви
зробите після війни?
росіян - ми нарешті дізнались їхнє
справжнє ставлення до нашого народу:
вони ненавидять нас, нашу країну, сам
факт нашого існування. А от земляками
своїми я тепер дуже щиро й обґрунтовано пишаюсь. Виявили себе виключно
з найкращого боку та показали всьому
світу, чого варті українці.
Нарешті зібратись усією родиною післявоєнна мрія Катерини:

- Я поїду до свого рідного міста Лисичанська Луганської області, - говорить Яна, тримаючи за руку старшу
донечку та гойдаючи у колисці меншу. Війна вигнала нас із батьківщини вже
багато років тому. Приїхали до Горішніх
Плавнів ще у 2014-му. Через кілька років
придбали тут житло і вже навіть маємо
поповнення в родині. Ми вирішили не
шукати далі кращої долі і залишитись у
цьому місці, але ж неймовірно хочеться
повернутись туди, де я народилась, до
батьківської хати. Я не маю жодних сумнівів, що так і станеться. Так само твердо
я впевнена і в тому, що відтепер більше
сил докладатиму, щоб перейти на українську мову. Донька вже вільно розмовляє, а мені поки що складніше.

- Я впевнена, що ми зберемося всією
родиною відзначити нашу перемогу на
дачі в моєї свекрухи. Сподіваюся, що зберуться навіть дальні родичі, яких життя
розкидало по всій Україні. Війна кардинально змінила моє ставлення до
багатьох людей: показала, хто є хто.
Я говорю про тих, хто живе на росії і

Суспільство

Спільними
зусиллями

Г

ромада Горішніх Плавнів згуртувалася, щоби прихистити в місті всіх,
хто покинув своє житло, й надати їм усіляку допомогу. Переселенці
мають дах над головою, гаряче харчування й потрібні речі.

До центру надання гуманітарної допомоги для бійців ЗСУ та офіційно зареєстрованих у Горішніх Плавнях внутрішньо
переміщених осіб (ВПО), що розташований у приміщенні відділу культури, спорту і туризму, щодня звертаються близько 300-400 осіб. Так, за період із 21 до
29 березня поточного року пункт відвідали майже 2300 осіб. Здебільшого це не
разові візити.
Також за цей період було організовано
чотири відправки гуманітарної допомоги бійцям ЗСУ, відправка на блокпости,
надавалася допомога підрозділам територіальної оборони Кременчуцького
району й Горішньоплавнівської громади
кого я вважала друзями. Виявилося,
що ми дуже відрізняємось один від
одного. Стосунки розірвано остаточно,
і дружби більше не буде. А ось до України
велика любов спалахнула. Я навіть і не
думала, що так сильно і ніжно можна
любити свою країну, мріяти її відновити
та хотіти захистити кожну хатинку, кожну
травинку. Можливо, почуття з’явилося
саме від небезпеки втратити це все. До
речі, змінилося і ставлення до співгромадян. Виявляється, я дуже пишаюся
ними. Я побачила, як люди можуть об’єднатися за один день. Українці дуже жертовні, завжди прийдуть на допомогу.
Можуть об’єднатись у таку силу, яку здолати неможливо. Коли я пішла плести
сітки перший раз, то була шокована кількістю жінок, що прийшли допомагати.
Вони були наче єдиний організм із силою,
яку не можна пояснити, а можна тільки
відчути. А про наших чоловіків узагалі розповідати можна нескінченно. Чи змінилась я? Та мабуть, що й ні. Лише виникло
бажання більше допомагати, не очікуючи
нічого за це. А так, якою була, такою і
залишилася - звичайною українкою.

зокрема. Це першочергові речі, продукти харчування, засоби гігієни, білизна,
питна вода тощо.
29 березня до пункту збору гуманітарної допомоги волонтери передали
відправлення з Польщі - майже 300 кг
жіночого, дитячого одягу, рушників,
ковдр, подушок, дитячого харчування,
засобів дитячої й жіночої гігієни.
- Здебільшого нам допомагають
жителі Горішньоплавнівської територіальної громади, за що всім велике спасибі, - наголошує начальниця відділу
культури, спорту і туризму Ірина Зеленська, котра нині відповідає за роботу пункту збору гуманітарної допомоги.
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- Завдяки цьому маємо змогу допомогти всім, хто до нас звертається.
Станом на 29 березня в УСЗН зареєстровано майже 3000 ВПО, більше 650
із них - діти. 218 дітей ВПО відвідують
навчальні заклади Горішніх Плавнів і продовжать освітній процес у дистанційному режимі після закінчення канікул. Крім
цього відкриті три заклади дошкільної
освіти, які в разі потреби можуть відвідувати й діти-дошкільнята ВПО. Начальниця УСЗН Світлана Чернявська зазначила, що фахівці управління розпочали
роботу стосовно видачі довідок ВПО:
- Хочу звернути увагу, що міська влада активно співпрацює з жителями
Горішніх Плавнів і волонтерами зокрема. Це дає змогу оперативно вирішувати всі нагальні питання, що виникають у ВПО, - розміщення, харчування й
забезпечення необхідними речами.
Так, близько 150 ВПО розселені в гуртожитку Політехнічного коледжу КрНУ
ім. Михайла Остроградського, ще майже 100 ВПО проживають у гуртожитку
ВПГБУ, 1700 осіб - у приватних домоволодіннях.
- Кімнати наших учнів ми не чіпали,
людей розселили у вільні приміщення,
- наголосила директорка коледжу
Наталія Дзина. - Проживають вони в нас
абсолютно безкоштовно - не сплачуючи за оренду помешкань та за спожиті
комунальні послуги. Вдячна викладачам
закладу, працівникам КЖЕПу № 4 й волонтерам із числа жителів міста, котрі
допомогли зробити ремонти в кількох
секціях гуртожитку. Дякуємо й Полтавському ГЗК, за фінансування якого
виконуються ремонтні роботи в іще
одній секції, де також можна буде заселяти людей. Питання облаштування
секцій необхідними побутовими речами вже вирішується.
Наталка ВЕРЕМЧУК

Психологи кажуть: віра і плани на майбутнє допомагають триматись і боротися за своє. Тож дозвольте поділитись
із вами і своїми планами. Напевно, спочатку я нарешті розберу тривожну
валізку, вимкну телефон без страху пропустити сирену повітряної тривоги та
ляжу спати. Не в бомбосховищі чи коридорі з дотриманням правила двох стін,
а у власному ліжку. А наступного дня
поїду Україною. Я хочу відвідати Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Суми, Харків,
Чернігів, Ірпінь та вклонитися за мужність, стійкість і незламність кожному
загиблому, який своїм життям зупиняв
ворога на шляху до мого міста. Я хочу
пересвідчитись на власні очі, як сильно
нас ненавидів ворог, як прагнув стерти
Україну тільки за те, що ми хотіли самі
будувати своє життя.
А останньою точкою моєї подорожі
стане містична Чорнобаївка. Саме
звідти я візьму жменьку землі, в яку
посаджу квітку, що ростиме на вікні в
моєму вільному українському домі.
Софія ПАЛЯНИЦЯ
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Тварини, які знімають стрес

П

ід час війни важко не лише людям, але й тваринам.
Виїжджаючи, багато хто з українців вивозить домашніх
улюбленців - і своїх, і покинутих напризволяще вже
нічийних котів та собак. А наші поліцейські рятують із гарячих точок навіть декоративних кроликів та хамелеонів.
Та що робити власникам тварин, яких не підхопиш на руки
і просто так не вивезеш? Ба більше - навіть у так званому
тилу виникають проблеми, щоб їх хоча б прогодувати…

Коні… Розумні, красиві, горді тварини із глибоким поглядом у саму душу. У
Горішніх Плавнях діє декілька конюшень,
кожну з яких у мирний час із задоволенням відвідували і діти, й дорослі. Кінний
дворик «Форсаж» - одна з них. Особисто знаю чи не кожного із його мешканців: статечного Форсажа, хитрувату
Уляну, норовливу Нору… Знаю не перший рік. Зазвичай у березні тут уже повним ходом відбуваються тренування із
верхової їзди і зустрічі юних горішньоплавнян із жителями цього дворика - не
тільки кіньми, а й численними котиками, приязною до всіх собакою Долькою,
півниками та їхніми гаремами…

Та не так усе цього року. Відвідувачі
з’являються рідко. Натомість сирени лунають усе частіше. А запаси кормів мають властивість із часом закінчуватися.
Та навіть опинившись у такій ситуації,
господарі кінного дворика «Форсаж» не

пішли просити грошей просто так. Вони готові працювати і відпрацьовувати
кожну копійку - і в цьому, як мені здається, справжні українці. «Добрий день,
мої улюблені, рідні учні та їхні батьки!
Час непростий, але ми готові зустрічати
вас у кінному дворику «Форсаж». Пишу
чесно, як є. Складно. Коням не поясниш, що війна і немає поставок кормів.
Що немає тренувань, а відповідно, й доходу. Та якщо кожен із вас, мої рідні,
прийде до нас хоча б 1-2 рази за місяць
на заняття, це буде здорово, і нам стане трохи легше. Одне тренування - це
день утримання наших коней». Із такими словами звернулася до своїх вихованців господарка і тренерка КД «Форсаж» Юлія Кулікова через пару тижнів
після початку воєнних дій в Україні. Як
же нині живеться цьому великому господарству?
- На початку виникли проблеми з кормами, оскільки припинилися будь-які
поставки, - розповіла Юлія Кулікова. - У
нас же запас корму зазвичай був невеликим - на місяць-півтора, не більше.
Зараз це питання вирішилося, налагодилася логістика, почала працювати
доставка НП.
Юлія згадує, що при перших сиренах
було дуже страшно:
- Щоразу виходила надвір і чергувала.
Хоча що я змогла б зробити в разі небезпеки? Хіба що випустити коней, щоб вони бігли на волю рятуватися. Зараз, хоч
і усвідомлюю, що в нас тут начебто тил,
не епіцентр подій, та все одно, навіть
уночі, при кожній сирені виходжу до тварин, дивлюся, чи не перелякалися вони.
Ті коні, які в нас тут давно, відносно спокійно реагують на звук сирен - вони звикли до слабкого сигналу з ГЗК, який щотижня подається перед виробничим
вибухом. А ось новенькі лякаються. Особливо кінь-біженець із Харкова, який
близько тижня у нас перебуває на постої.

Та це й не дивно - він пережив і важку дорогу, і обстріли.
На звернення тренера потроху почали відгукуватися вихованці. Діти скучають за верховою їздою, але не в кожної
родини є зараз можливість оплачувати
тренування і супроводжувати малечу на
заняття.

А нещодавно до «Форсажа» завітали
й біженці з Рубіжного.
- Ця родина виїжджала з-під обстрілів,
- розповіла Юлія Кулікова. - З-поміж них
двоє діток і дідусь, якому вже за 70. До
речі, він із задоволенням проїхав верхи
на нашому коні Форсажі. Ці люди пробули в нас із ранку до третьої години
дня. Ходили, гладили коней, сиділи слухали пташиний спів. День видався без
тривог. Просто тиша. Від’їжджаючи,
вони сказали: «Дякуємо вам! Ви по-

Суспільство
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З турботою про найменших

В

одному з міських дитсадків продовжують функціонувати чергові групи
для діток, чиї батьки через робочий графік не мають змоги особисто доглядати за малечею вдень. Вихователі й завідувачка закладу дошкільної
освіти запевняють: безпеці дітей у стінах закладу ніщо не загрожує.

Чергова група для дошкільнят Горішніх
Плавнів розпочала працювати 28 лютого, і вже цього дня сюди привели перших діток - ними виявилися вихованці
інших закладів дошкільної освіти. Нині

тут функціонують дві чергові групи для
вихованців садового, раннього й молодшого віку. Серед них є кілька осіб з інвалідністю, котрі відвідують заклад разом
зі своїми асистентами. Усі вони - діти

місцевих жителів. Внутрішньо переміщені особи ще не зверталися із проханням узяти їхню малечу до дитсадка у
зв’язку з працевлаштуванням.
Слід зазначити, що в чергових групах
кожна дитинка має бейджик, на якому
зазначені прізвище й ім’я, домашня адреса, контактні телефони батьків. Як і в
мирний час, вихованці дитсадка продовжують отримувати повноцінне триразове харчування, включно з гарячими стравами – це традиційні сніданок,
обід та полуденок за розкладом.
- Батьки можуть бути спокійні - діти в
безпеці, - наголошує завідувачка Ірина
Оськіна. - Під час повітряної тривоги ми
організовано й швидко спускаємося з ними в укриття, котре розташоване під приміщенням груп, де перебуває малеча.
Жителі прилеглих до дитсадка будинків
теж можуть перебувати в укритті, якщо
вони проходили повз, коли раптово зазвучали сирени, але у крилі навпроти. Як
доводиться перебувати в укритті тривалий час, після повернення в групу повідомляємо обов’язково батькам, що їхні
діти цілі й неушкоджені, щоб вони могли
продовжувати спокійно працювати.
На базі закладу чергують практичні
психологи. Якщо комусь із дітей потрібна
психологічна допомога, вони можуть
скористатися нею в будь-який момент.

Урятувалися в Німеччині

З

а кілька днів після початку вторгнення російських військ на територію
України бургомістр міста Штоках (Німеччина, Баден-Вюртемберг)
Райнер Штольц простягнув Горішнім Плавням руку допомоги, запропонувавши в разі потреби посприяти евакуації дітей з інвалідністю.
Кілька десятків родин, де виховуються такі діти, вже скористалися
нагодою перебратися до Німеччини.

Міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков узявся за організацію евакуації
найбільш вразливої категорії дітей. Поїздка з Горішніх Плавнів до німецького
міста Штоках родин, де виховуються діти
з інвалідністю, була здійснена 16 березня. Через 18 годин автобус дістався кордону зі Словаччиною. А вже звідти до
місця призначення евакуйовані прямували 20 годин автобусом, наданим із
міста Штоках. Німці щиро прийняли українців, подбали про все необхідне для

дітей, щоби приїжджі почували себе тут
комфортно, й забезпечили якісне медичне обслуговування.

вернули нам день життя! Ми знову відчули, як це, коли тихо і спокійно»…
Та це й не дивно, адже давно відомо,
що коні вміють знімати стрес. І зараз вони немов лікарі для обпечених людських душ.
- Коні завжди налаштовані доброзичливо, вони заспокоюють. Після будьякого стресу, навіть побутового. Не

обов’язково їздити верхи - достатньо
просто поспілкуватися з цими тваринами, побути поруч із ними, пригостити їх
смачненьким. Це справді відволікає і
допомагає.
Біженців тут приймуть безплатно, дозволять погуляти на конюшні, поспілкуватися з усіма її мешканцями, покатають верхи. Єдина умова - домовлятися

Нагадаємо, що співпраця Горішніх
Плавнів із німецьким містом Штоках
триває більше восьми років у рамках
міської програми реабілітації дітей з
інвалідністю. У мирний час та за сприятливих обставин діти з інвалідністю з
нашого міста мали змогу відвідувати
Німеччину для соціальної реабілітації.
Наталка ВЕРЕМЧУК

заздалегідь, бо в коней теж є свій
графік. У фейсбуці є сторінка «Конный
Дворик «Форсаж», де можна знайти
необхідну інформацію та переглянути
світлини. Платними є безпосередньо
тренування - всі кошти йдуть на утримання коней.
Ксенія КОВАЛЬЧУК
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Хочеться тиші
М

инуло 35 днів відтоді, як внутрішній годинник уперто рахує новий
відлік часу, який розпочався 24 лютого. І життя поділилося на до та
після. Навіть у нашому більш-менш спокійному місті люди емоційно
постарішали на три десятки днів війни. Щодня українці не перестають дивувати і дивуватися вчинкам своїх співвітчизників. Це десятки історій виживання, сотні переказів щодо героїчної оборони, це
інформаційна лавина, з якою ми живемо від світанку до світанку, від
новини до новини. А ще хочеться тиші...

це. Вони вірять у ЗСУ настільки, що вже
миють вікна в очікуванні весни.
Допомагайте іншим. Це дає відчуття
внутрішньої сили. Багатьом людям може бути набагато гірше, ніж вам. Якщо
сил або можливості на волонтерство у
вас немає, зробіть щось хороше хоча б
для однієї людини - наприклад, старенької сусідки.
Пограйте з дітьми, поспілкуйтеся з ними. Візьміть олівці та папір і малюйте разом з ними. Навіть кубики або пазли
здатні допомогти дорослій людині збалансувати психічний стан. Почитайте
разом книгу. Українські видавництва та
книгарні виклали у вільний доступ свої
книжки. Можливо, серед них є історії,
які ви давно хотіли прочитати.
Заведіть щоденник. Такі щоденники
вже допомогли десяткам людей за
останній місяць. Записуйте все, що сталося з вами за день. Що відчували, що
усвідомили, з ким спілкувалися.

Як швидко впоратися зі стресом
або панічною атакою
Якщо паморочиться голова, то сфокусуйте свій погляд на ногах. І дивіться
доти, доки не відчуєте, що твердо стоїте
на землі. Пострибайте, поприсідайте.

Завжди напоготові
Для багатьох українців, особливо для
вимушених переселенців, які потрапили
до нашого міста із зон активних бойових
дій, звичайні побутові звуки перетворилися на ворогів: у гудінні бойлера чуються
ворожі літаки, свистіння чайника нагадує
повітряну тривогу, а кроки сусідів зверху
- ракетні удари. А іноді в голові, навіть у
повній тиші, лунає звук, що закликає бігти
до укриття. Цей незвичний стан має назву синдром фантомної сирени.
З одного боку, така чуйність до всього, що відбувається навколо, нам на руку, оскільки ми готові в будь-який час
бігти до сховища, рятувати своє життя
та життя своїх дітей. А з іншого - така
реакція на будь-які звуки починає виснажувати нервову систему, і ми смикаємося навіть у повній тиші ночами, не можемо розслабитися та відпочити.
Військові психологи надають кілька
порад із цього приводу. Спробуйте ними скористатися, адже ці люди точно
знають, про що йде мова.
• Техніка «заземлення» - порахуйте
предмети навколо себе або просто
називайте їх, назвіть кілька запахів,
смаків, кольорів, текстур. Це допоможе вашому мозку переключитися.
• Подихайте свіжим повітрям, умийтеся холодною водою. Свідомість переключиться з емоцій на фізичні відчуття.
• Не забувайте задовольняти потреби свого тіла - пийте достатньо
води, харчуйтеся, постарайтеся спати, коли є така можливість, зробіть
кілька улюблених вправ.
• Обов’язково спілкуйтеся зі своїми
близькими. Говоріть із ними, адже це
допомагає позбутися переживань.

• Підготуйте план на той випадок,
якщо доведеться екстрено покинути
місто. Перевірте свою тривожну валізу, обговоріть із рідними план на випадок евакуації, розподіліть обов’язки: хто відповідає за дітей, хто за котів.
• Необхідні речі складіть там, де їх
можна буде швидко взяти та скласти в сумку або рюкзак.

Як знизити тривожність і стрес
Постарайтеся знизити інформаційні
потоки. Робіть паузи. Довіряйте тільки
офіційним джерелам.
Зателефонуйте близьким і друзям.
Поділіться з ними гарною новиною, розкажіть про свої почуття.
Просто помрійте про майбутнє, про
те, що ви будете робити після Перемоги. Так, після нашої Перемоги, адже вона буде неодмінно, і містяни знають про

Якщо піднявся тиск, починайте глибоко дихати. Видих повільніше вдиху,
рахуємо подумки видихи - потрібно
мінімум 10 для відновлення.
Якщо сильно почало калатати серце
- легенько постукуйте по грудній клітці,
один удар за секунду, і повторюйте слова: «Я існую, я є».
Відчуття скутості або завмирання:
розминаємо і розтираємо долоні, мочки вух, надбрівні дуги, скроні, стопи,
шийний відділ.
І не забувайте, що наша сила в
єдності - єдності справ та слів. Ми
рухаємося в одному напрямку, до
однієї мети, шукаємо найприйнятніші та найкорисніші шляхи. Вірте,
все буде Україна!
Ольга ТАРАНТІНА

Спорт
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А чи не взяти ракетку в руки?

Я

кщо ви схвально відповіли на
це запитання, то можете приступати до втілення наміру в
життя. Принаймні в Горішніх
Плавнях це зараз можливо.

Великий теніс для дітей та дорослих
відкритий як для горішньоплавнян, так
і для численних приїжджих з інших населених пунктів нашої країни.
- Ми набираємо дітей віком від 6 років
і старших, а також запрошуємо й дорослих. Будемо раді кожному, хто бажає
займатися спортом, - зазначає тренер
Петро Хуторенко. - У мене функціонують

групи, в яких діти займаються вже досить давно, мають певний досвід і навички. Зараз чимало родин приїжджих,
у яких діти також раніше займалися великим тенісом. Дехто з них уже почав
відвідувати наші заняття. Є й такі, хто не
має досвіду. Для них ми формуємо
нові групи. Як тільки набирається 4 бажаю чих, починаємо тре ну ван ня для
початківців. Увесь необхідний інвентар
(ракетки, м’ячі) в нас є. Заняття в нас
платні. Усі питання можна з’ясувати за
телефоном +38-068-782-20-56, відповім або я осо би сто, або адміністратор.

Обов’язковим є забезпечення безпеки дітлахів, які приходять на тренування. Так, вихованці Петра Хуторенка у разі
оголошення повітряної тривоги разом
із ним виходять до роздягальні, яка розташована в середині будови, оточена
зусібіч декількома стінами і в якій відсутні вікна та скляні поверхні. Там усі перебувають до сигналу завершення тривоги, слухаючи розповіді тренера про
обраний ними вид спорту. До відбою
дитину можуть забрати лише батьки
особисто.
Усім бажаючим пропонуються як групові, так й індивідуальні заняття.

ДЮСШ відновлюють роботу
Ц

ілий місяць без звичних занять в
улюблених спортивних секціях провели вихованці дитячоюнацьких спортивних шкіл Горішніх Плавнів. Та наприкінці
березня ці заклади нарешті поновили свою роботу.

Як зазначила завідувачка сектору
фізичної культури і спорту відділу культури, спорту і туризму Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області Ольга
Карпенко, відповідно до протоколу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,
заклади дитячо-юнацької спортивної
школи № 3 та дитячо-юнацької спортивної школи № 1 відновили навчальнотренувальний процес.
Заняття проходять у спортивних залах,
які обладнані місцями сховищ. Якщо під
час тренування вмикається сигнал «Повітряна тривога», всі вихованці та тренери
повинні спуститися в безпечні укриття.
На даний час функціонують майже всі
відділення. Виключення наразі становлять відділення велоспорту та бадмінтону через відсутність тренерів.

Окремо слід наголосити й на тому, що
працює басейн. Та як раніше, дорослому населенню поплавати там не вдасться. Заняття нині проводяться виключно
для вихованців ДЮСШ.
Не оминають увагою у вищезгаданих
закладах і дітей із тих родин, які зараз тимчасово зупинилися в Горішніх Плавнях.

- Хто зареєструвався як переселенець
і має на руках довідку внутрішньо перемішеної особи, теж може звернутися до
будь-якої нашої ДЮСШ, - коментує Ольга Карпенко. - Дитина без проблем буде зарахована до відділення, яке їй до
вподоби. Заняття в ДЮСШ для всіх дітей
здійснюються безкоштовно.
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Життя триває
За даними Міністерства юстиції України, станом на 23 березня 2022 року:
l 15 443 закохані пари одружилися за місяць, поки в Україні йде війна.
Віримо, що щире кохання не заглушити вибухами, не спалити в пожежах, не зрівняти із землею важкою артилерією і не зламати війною.
l 15 300 народжень дітей було зареєстровано в Україні, починаючи із
24 лютого 2022 року.
Бажаємо всім малюкам у нашій країні якомога скоріше продовжити життя під мирним українським небом та забути жахи війни.

*дані вказано без урахування відомостей із тимчасово окупованих територій
України та територій, де ведуться активні бойові дії.

Весняні роботи

З

настанням перших теплих днів так і тягне сповна насолодитися променями сонця, мелодійним співом птахів та краєвидами Горішніх Плавнів. Завдяки невтомним працівникам дільниці озеленення КП «СпецЕко»
наше місто завжди чисте й охайне.

Весняні роботи у працівників дільниці
озеленення КП «СпецЕко», яке працює
в штатному режимі, в самому розпалі.
Начальниця підрозділу Юлія Гаврилюк
розповіла, що виконуються всі ті поточні
завдання, які зазвичай стоять перед
ними щороку.
Зокрема, нині триває процес розкриття
лунок круг молодих дерев та зняття захисного волокна з їхніх стовбурів. У сквері
Ferrexpo виконуються роботи з аерації
(проколювання ґрунту для покращення
доступу кисню й покращення розвитку
рослинності після періоду зимової
сплячки) та вичісування газону.
Продовжуються й земляні роботи на
вул. Миру - йдеться про впорядкування
території круг кленів, висаджених восени
(підсипка й прибирання зайвого, де це
потрібно). Активно відбувається засівання газону. Невдовзі ця краса між круговими розв’язками на просп. Героїв
Дніпра та вул. Гірників стане помітною
неозброєним оком. Планується підсипка
землі під бордюри та засівання газонів
на роздільній смузі просп. Героїв Дніпра,
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починаючи від зупинки «Південний» до
перехрестя з вул. Добровольського.
Традиційну обрізку дерев навесні вже
завершено, адже розпочався процес
інтенсивного соковиділення. Здебільшого ці роботи виконувалися на території закладів дошкільної освіти.
Озеленювачі вже впоралися і з упорядкуванням існуючих клумб. Працівники
дбайливо прибрали їх від сміття та торішнього листя й гілок. Так само навели
лад у міських парках та скверах.
Продовжуються роботи з прибирання
піску під бордюрним каменем. У разі
потреби цей пісок готовий до застосування
в господарських цілях або ж для підсипки
полігону твердих побутових відходів.
- У зв’язку із ситуацією в Україні всіх
працівників дільниці озеленення перевели на ручні роботи, - наголошує Юлія
Гаврилюк. - Тобто роботи з автомобільною вишкою та бензоінструментами
поки що відбуваються по мінімуму. У разі
потреби готуємо території для бійців
територіальної оборони, раніше здійснили заготівлю дров для обігріву. Працюємо, наскільки це дозволяє нам ситуація в країні.
Грандіозних планів нині в дільниці озеленення немає. Усе традиційно залежатиме від фінансування. Так, озеленювачі
планують розпочати дрібний ремонт
малих архітектурних форм, успішність
якого прямо залежить від наявності
необхідних матеріалів - основні постачальники залишаються у великих містах,
де нині тривають бойові дії.
Незабаром працівники дільниці озеленення готові розпочати й обрізку
троянд, висаджених у Горішніх Плавнях.
Як тільки погода тішитиме стабільною
плюсовою температурою атмосферного
повітря, можна буде подбати й про добрива для рослин. Що, де й коли висаджуватимуть на клумбах та в парках,
говорити зарано - спершу, за словами
озеленювачів, слід дочекатися перемоги бійців ЗСУ.
Наталка ВЕРЕМЧУК

Тел. (05348) 44508, 44500
Е-mail: teleexpress@trkgok.pl.ua
Редакція не завжди поділяє точку зору авторів публікацій.
Автор несе повну відповідальність за достовірність інформації,
точність наведених фактів. Використання матеріалів
тільки з дозволу редакції.
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НЕРУХОМІСТЬ

ДО ВІДОМА ГОРОДЯН

Продам

Відповідно до Порядку визначення опосередкованої вартості наймання
(оренди) житла в населеному пункті, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 виконком
Горішньоплавнівської міськради інформує:
Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла на одну
особу у м. Горішні Плавні за 1 квартал 2022 року склала 345,00 грн. за місяць.

Будинки

‡ ПРОДАЄТЬСЯ бу-

динок в с. Дмитрівка. Т.
097-197-76-98.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ будинок Григоро-Бригадирівка
центр села. Т. 097-48637-89, 096-133-17-55.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ будинок у Піддубному на вул.
Леонова, 55. Т. 096-54482-98.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ садиба
Полтавська обл., Миргородський р-он. Т. 096903-92-95.

Дачі
‡ 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. 068-223-46-13.
‡ ПРОДАЄТЬСЯ дачна
ділянка район Редути “Вікторія“. Будинок без внутрішніх робіт. Т. 098-77302-03.

Інше

‡ ПРОДАЄТЬСЯ при-

ватизована ділянкка с\т
“Горняк“ 19 соток. Мається будинок (6х4,5),
плодові дерева, виноград. Можливо під будівництво будинку. 1000. Т.
096-951-19-11.

Здам
‡ ЗДАЄТЬСЯ капіталь-

ний гараж 8х3,20 м, р-н
пожежної частини, 4
блок, на тривалий термін.
Т. 067-893-22-94.
‡ ЗДАЄТЬСЯ кімната Космонавтів, 5. Т. 096-317-06-12.
‡ ЗДАЄТЬСЯ кімната,
недорого. Т. 097-79216-61.

ТРАНСПОРТ
Куплю

‡ КУПЛЮ зогнилий легковий прицеп чи документи. Т. 050-385-59-65.

АУДІО-ВІДЕО
Ремонт

‡ КВАЛІФІКОВАНИЙ

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

ПОБУТОВА ТЕХНІКА
Ремонт
‡ КОНДИЦІОНЕРИ. Абсолютно якісний ремонт
кондиціонерів будь-якої
складності. Чистка, заправка, сервіс. Т. 067532-98-16.

ПОСЛУГИ

Будівництво,
ремонт
‡ АБСОЛЮТНО

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

‡ ДОМАШНІЙ майстер.
Полички, карнизи, люстри, отвори, електрика,
сантехніка та ін. будь-яке

питання. Т. 096-761-3071.
‡ ЗДАЄТЬСЯ бетонозмішувач в оренду. Під заставу. Доставка. Т. 096-76130-71.
‡ НЕДОРОГО, швидко,
якісно. Перетяжка, ремонт, модернізація ваших м‘яких меблів. Каталог робіт та матеріалів. Гарантія. Т. 097-066-87-77.
‡ ОТВОРИ перфоратором. Карнизи, перенос
розеток, люстри. Демонтаж. Т. 096-761-30-71.
‡ ПЕРЕТЯЖКА, ремонт,
модернізація ваших м‘яких
меблів. Каталог тканин, заміна дизайну. Великий до-

свід роботи. Гарантія. Т.
067-789-86-55.
‡ ПІДЛОГИ, самовирівнююча стяжка, плитка, ламінат, лінолеум. Т.
096-761-30-71.
‡ ЧОЛОВІК на годину.
Отвори, полички, елек-

трика, сантехніка, перевстановлення меблів.
Ваше будь-яке питання!
Т. 096-761-30-71.

Електрика
‡ ВИКОНАННЯ будь-
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яких робіт з електрики. Т.
067-870-94-21.
‡ ЕЛЕКТРИКА. Професійно. Сантехніка. Будьяке питання. Т. 096-76130-71.
‡ НАДАЮ послуги електрика. Т. 098-760-10-55.

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

По дереву
‡ ВИГОТОВЛЕННЯ корпусних меблів на замовлення. Т. 067-501-79-19,
093-720-22-26.

Висотні роботи
‡ АБСОЛЮТНО якісна
м‘яка покрівля гаражів,
дач, промислових приміщень. Т. 067-165-23-98.
‡ ВИСОТНІ роботи: герметизація, обшивка балконів, фарбування рам.
Гарантія. Т. 096-761-3071.

‡ БУРІННЯ свердловин.

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

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

‡ КУПЛЮ дорого роги

Навчання
‡ АНГЛІЙСЬКА. Мате-

матика. Т. 098-027-8344.

Різне
Т. 096-179-23-48 Олег.

‡ ВИКОНУЄМО ремонт

газової апаратури. Т. 097079-44-78.
‡ МАСАЖ класичний
(при болях, сколіозах,
остерохондрозах), антіцелюлітний, розслаблюючий. Т. 097-607-41-08.

РОБОТА
Надам

‡ НА СТО потрібен ав-

томайстер. Т. 097-66929-86.

РІЗНЕ

Куплю
оленя, лося, сайгака. Бивень мамонта, моржа,
слона. Зуби кашалота,
статуетки з кісток. Янтарні й бакелітові буси та вироби з бакеліту. Фотоапарат плівковий Canon,
Olympus. Т. 068-642-4104.
‡ КУПЛЮ: баяни, акардіони, скрипки, саксофони. Т. 098-005-63-79,
093-302-86-54.
‡ КУПЛЮ: металобрухт,
холодильники, газові печі,
акумулятори своїм виво-

зом. Т. 068-501-03-24,
066-247-20-71.
‡ КУПЛЮ:
старі СРСР
телевізори,
плати, радіодеталі,
осцилографи, магнітофони, відеомагнітофони, дитячі приставки, блоки
від рацій. Т.
098-00563-79, 066-247-20-71.
‡ КУПЛЮ: статуетки,
брошки, годинники, зубні коронки, портсигари,
старий сервіз, роги оленя, лося, сайгака, бивні мамонта, бурштинові,
коралові намиста, медалі, значки, фотоапарати,
самовар. Т. 068-501-0324, 093-302-86-54.

‡ КУПУЄМО плати
СРСР. Т. 068-503-12-34.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Вантажні

‡ ВАНТАЖНІ переве-

зення по місту “МерседесВито“. Швидко. Зручно. Т.
098-097-89-83.
ВАНТАЖНІ перевезення
мікроавтобусом 1,5 Т. +

5 пас/місць. Т. 067-76477-16.

‡ ДОСТАВКА піску. Вивіз сміття. Т. 096-761-3071.

Пасажирські
‡ АЕРОПОРТИ, вокза-

ли. Міжмісто, трансфер
по Україні. Т. 050-19949-23.

