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Візьміть участь 
у конкурсі 
малюнків 
і саморобок 
«Наближаємо 
Перемогу»

Хвороба — 
не вирок, 
якщо вчасно 
розпочати 
лікування
Що в процесі одужання 
від важкої недуги 
залежить від медицини,
а що — від людини, 
розповідає фахівчиня

Мурал 
прикрасив 
будівлю 
Молодіжного 
центру
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Ìèíóëèõ âèõ³äíèõ âîíè 
â÷åðãîâå ïîáóâàëè ó âî¿í³â 
ÇÑÓ. Âùåðòü çàáèòèé òðàí-
ñïîðò äîïðàâèâ íà ïåðåäîâó 
êàìóôëÿæíå ïîêðèòòÿ é ³íøó 
àìóí³ö³þ, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, 
òåïëèé îäÿã, äèòÿ÷³ ìàëþíêè, 
ëèñòè òîùî. Äî ö³º¿ êîðèñíî¿ 
ñïðàâè äîëó÷èëîñÿ áàãàòî 
êðàñíîãðàäö³â ³ æèòåë³ Âîëî-
äèìèð³âêè. Ãðîìàäñüêà îðãà-
í³çàö³ÿ «Âîëîíòåðñüêà ë³ãà» 
(î÷³ëüíèöÿ Äàð’ÿ Âîëîáóºâà) 
ï³äãîòóâàëè äëÿ á³éö³â ìàñêó-
âàëüí³ ñ³òêè, îêîïí³ ñâ³÷êè òà 
ñîëîäîù³. Áëàãîä³éíèêè çíà-
þòü ïîòðåáè ñâî¿õ â³éñüêîâèõ 
äðóç³â ³ ùîðàçó íàìàãàþòüñÿ 
¿õ çàäîâîëüíèòè. Îñîáëèâî 
ò³øàòü çàõèñíèê³â äèòÿ÷³ ëèñòè 
òà ìàëþíêè. Ó íèõ — òåïëî 
þíèõ ñåðäåöü ³ äîáðà â³ñòî÷êà 
ç ð³äíîãî êðàþ. Õëîï÷èêè òà 
ä³â÷àòêà öå â³ä÷óâàþòü ³ çíîâó 
ïåðåäàþòü äëÿ ñâî¿õ îáîðîíö³â 
íîâ³ ðîáîòè. Ì³ñöåâ³ ãîñïîäèí³ 
ñâîºþ ÷åðãîþ ïå÷óòü ïèðîãè 
òà ³íø³ ëàñîù³, ãîòóþòü ì’ÿñí³ 
ñòðàâè é ñîë³ííÿ, àáè ïîæèâíî 
íàãîäóâàòè á³éö³â íà ôðîíò³. 
Âåçóòü äëÿ íàøèõ çåìëÿê³â ³ 
ïîñèëêè â³ä ð³äíèõ òà äðóç³â.

Ïðåäñòàâíèêè ÁÔ «Íàø 
ð³äíèé êðàé» íà ÷îë³ ç éîãî 
êåð³âíèêîì ïîâåðíóëèñÿ ç 
íåáåçïå÷íî¿ ïî¿çäêè âòîì-
ëåíèìè, àëå ùàñëèâèìè. 
«Ïðèºìíî â³ä÷óâàòè, ùî òâîÿ 

ðîáîòà ïîòð³áíà. Ñîëäàòè 
ò³øàòüñÿ, ùî ïðî íèõ íå 
çàáóâàþòü íà ìàë³é áàòüê³â-
ùèí³. À ìè ðàä³ºìî, êîëè ç 
óñ³ìà âäàëîñÿ ïîáà÷èòèñÿ, 
ïåðåäàòè «ïðèâ³òè» ç äîìó. 
Çàâæäè ðîçõîäÿòüñÿ «íà óðà» 
äîìàøí³ ñìàêîëèêè», — êàæå 
Âîëîäèìèð Õîðåøêî. 

Ïðèíàã³äíî â³í âèñëîâëþº 
ùèðó âäÿ÷í³ñòü æèòåëÿì íà-
ñåëåíèõ ïóíêò³â Âîëîäèìè-
ð³âñüêîãî ñòàðîñòèíñüêîãî 
îêðóãó Íàòàëèíñüêî¿ ñ³ëüðàäè 
òà Êðàñíîãðàäñüêî¿ ãðîìàäè, 
ïðàö³âíèêàì M&W Military ó 
ì³ñò³ Ïîëòàâà, ð³äíèì, áëèçü-
êèì, à òàêîæ óñ³ì òèì, õòî íå 
ïðîéøîâ ïîâç ³ âçÿâ ó÷àñòü 
ó çáîð³ äîïîìîãè, çîêðåìà 
îñîáèñòèõ ðå÷åé òà ïðåäìå-
ò³â ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³. Òèì, 
õòî ïðèãîòóâàâ ñìà÷í³ íà¿äêè, 
çâ’ÿçàâ òåïëèé îäÿã ³ ñòâîðèâ 
íàäèõàþ÷³ ìàëþíêè. 

«Äÿêóºìî ÇÑÓ!», «Äÿêóºìî 
çà òå, ùî çàõèùàºòå íàñ», 
«Ïîâåðòàéòåñÿ øâèäøå âñ³ 
çäîðîâ³ äîäîìó»... Òàê³ ùèð³ 
íàïèñè çàëèøèëè íåáàéäóæ³ 
çåìëÿêè íà êîðîáêàõ. Äëÿ 
á³éö³â âàæëèâà íàøà ï³äòðèì-
êà. Âîíà âñåëÿº â³ðó é äàðóº 
ñâ³òë³ ïðîì³í÷èêè ùàñòÿ òà 
íàä³¿ íà êðàùå ìàéáóòíº. 

Â³ðìî â ÇÑÓ! Íàáëèæàéìî 
Ïåðåìîãó ðàçîì! 

Ñâ³òëàíà ÊÀÑÜßÍÎÂÀ

Набір до «Гвардії 
наступу» триває

— ²äåÿ ïðîºêòó â òîìó, ùî 
êîæåí îõî÷èé ìîæå îáðàòè ñîá³ 
â³éñüêîâèé ï³äðîçä³ë, çàïèñàòèñÿ 
äî íüîãî, ïðîéòè îáîâ’ÿçêîâó ê³ëü-
êàì³ñÿ÷íó ï³äãîòîâêó ç íàñòóïíèì 
áîéîâèì çëàãîäæåííÿì. Òîáòî íå 
íà óìîâàõ çàãàëüíî¿ ìîá³ë³çàö³¿ 
«êóäè ðîçïîä³ëÿòü», à çà âëàñíîþ 
³í³ö³àòèâîþ äî ï³äðîçä³ëó, ùî 
â³äïîâ³äàº  ö³ííîñòÿì òà ³äåîëîã³¿ 
ëþäèíè, — ðîçïîâ³â ðàäíèê Ì³í³-
ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Ðîñòèñëàâ 
Ñì³ðíîâ. 

Â³í íàãàäàâ, ùî íàá³ð çàðàç 
ïðîâîäèòüñÿ äî âîñüìè ï³äðîçä³-
ë³â: «Ñòàëåâèé êîðäîí» — áðèãàäà 
Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè 
Óêðà¿íè; «×åðâîíà êàëèíà» — êóäè 
âæå óâ³éøëè ãåðî¿, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü 
ó áîÿõ íà Äîíå÷÷èí³ é Ëóãàíùèí³, 
îáîðîíÿëè Êè¿â; «Ëþòü» — áðèãàäà 
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè; «Ðó-
á³æ» — ó ñêëàä³ ï³äðîçä³ëó ãåðî¿, 
ÿê³ â³äñòîþâàëè Ãîñòîìåëüñüêèé 
àåðîïîðò, Ðóá³æíå íà Ëóãàíùèí³; 
«Ñïàðòàí» — ïîòóæíà øòóðìîâà 
áðèãàäà, îáîðîíÿëà Õàðê³â; «Êà-
ðà-Äàã» — «êàðà çà Êðèì», áðàòèìå 
ó÷àñòü ó çâ³ëüíåíí³ ÀÐÊ; «Áóðåâ³é» 
— «áðèãàäà óòèë³çàö³¿ ðîñ³éñüêèõ 
â³éñüêîâèõ»; «Àçîâ» — ëåãåíäàðíèé 
ï³äðîçä³ë, îäèí ³ç îñíîâíèõ îñå-
ðåäê³â îáîðîíè Ìàð³óïîëÿ.

zn.ua

Дякуємо, що захищаєте
Бахмут сьогодні найпекельніше місце на карті військових дій. Наші 
бійці неймовірними зусиллями тримають оборону. А цей гарячий клап-
тик української землі став символом мужності, відваги та стійкості. Мі-
сто-фортеця вже не один місяць бореться з російськими окупантами. 
Тяжка битва за Донбас триває. На Бахмутському напрямку героїчно 
б’ються і наші земляки. Аби підтримати їхній бойовий і моральний дух, 
волонтери Благодійного фонду «Наш рідний край» (керівник Володимир 
Хорешко) їдуть до них з допомогою. 

Як обміняти 
старі лампи 
на LED
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