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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022

«Про введення воєнного стану в Україні»
У зв’язку з  

в і й с ь к о в о ю 
агресією Росій-
ської Федерації 
проти України, 
на підставі про-
позиції Ради 
національної 
безпеки і обо-
рони Украї ни, 
відповідно до 

пункту 20 частини першої статті 106 Консти-
туції України, Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану» ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Ввести в Україні воєнний стан із 05 годи-
ни 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 
30 діб.

2. Військовому командуванню (Генераль-
ному штабу Збройних Сил України, Команду-
ванню об’єднаних сил Збройних Сил України, 
командуванням видів, окремих родів військ 
(сил) Збройних Сил України, управлінням 
оперативних командувань, командирам вій-
ськових з’єднань, частин Збройних Сил Украї
ни, Державної прикордонної служби України, 
Державної спеціальної служби транспорту, 
Державної служби спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України, Національної гвар-
дії України, Служби безпеки України, Служ-
би зовнішньої розвідки України, Управління  

державної охорони України) разом із Мініс-
терством внутрішніх справ України, інши-
ми органами виконавчої влади, органами міс-
цевого самоврядування запроваджувати та 
здійснювати передбачені Законом України 
«Про правовий режим воєнного стану» захо-
ди і повноваження, необхідні для забезпечен-
ня оборони України, захисту безпеки населен-
ня та інтересів держави.

3. У зв’язку із введенням в Україні воєнного 
стану тимчасово, на період дії правового режи-
му воєнного стану, можуть обмежуватися кон-
ституційні права і свободи людини і громадя-
нина, передбачені статтями 3034, 38, 39, 4144,  
53 Конституції України, а також вводитися 
тимчасові обмеження прав і законних інте-
ресів юридичних осіб в межах та обсязі, що  
необхідні для забезпечення можливості за-
провадження та здійснення заходів правового  
режиму воєнного стану, які передбачені части-
ною першою статті 8 Закону України «Про пра-
вовий режим воєнного стану».

4. Кабінету Міністрів України невідкладно:
1) ввести в дію план запровадження та забез-

печення заходів правового режиму воєнного 
стану в Україні;

2) забезпечити фінансування та вжити в ме-
жах повноважень інших заходів, пов’язаних із 
запровадженням правового режиму воєнного 
стану на території України.

5. Державній службі України з надзвичайних 
ситуацій невідкладно разом з обласними, Київ
ською міською державними адміністрація ми,  
іншими державними органами, установами,  
підприємствами, організаціями всіх форм 
власності привести єдину державну систему 
цивільного захисту, її функціональні та терито-
ріальні підсистеми у готовність до виконання 
завдань за призначенням в особливий період.

6. Обласним, Київській міській державним 
адміністраціям, органам місцевого самовряду-
вання утворити ради оборони та забезпечити 
сприяння військовому командуванню у запро-
вадженні та здійсненні заходів правового ре-
жиму воєнного стану.

7. Міністерству закордонних справ України 
забезпечити інформування в установленому по-
рядку Генерального секретаря ООН та офіцій-
них осіб іноземних держав про введення в Украї
ні воєнного стану, про обмеження прав і свобод 
людини і громадянина, що є відхиленням від зо-
бов’язань за Міжнародним пактом про грома-
дянські та політичні права, та про межу цих від-
хилень і причини прийняття такого рішення.

8. Цей Указ набирає чинності одночасно з 
набранням чинності Законом України «Про за-
твердження Указу Президента України «Про 
введення воєнного стану в Україні».
Президент України Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ
24 лютого 2022 року

Інформую, що з метою убезпечення всіх учасників 
освітнього процесу сьогодні направлено листа керівни-
кам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, 
Київської міської державних адміністрацій і керівни-
кам закладів фахової передвищої та вищої освіти з реко-
мендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх  
закладах освіти та оголошення канікул на два тижні.

Прошу освітян і всіх українців орієнтуватися на  
офіційні джерела інформації. Крім того, не переходьте  

за підозрілими посиланнями, кнопками, а також не  
поширюйте непідтверджену інформацію.

Звертаюся до всіх із закликом не панікувати та  
слідувати рекомендаціям державних і місцевих органів 
влади, а також правоохоронців.

Підтримуймо наших військових ЗСУ!
Тримаймо стрій! 

Ми – сильні! Ми – Україна!
Міністр освіти і науки України Сергій ШКАРЛЕТ

Шановні освітяни, учні, батьки, студенти!

Інформую, що 
станом на 24 лю-
того фізичної при-
сутності росій-
ської армії на те-
риторії Дніпропет
ровщини немає.

Було нанесено 
ракетні удари по 
базам, які мають 

радіолокаційні станції в Кривому Розі, Мар-
ганці та Дніпрі. Погашено пожежу в аеропор-
ту Дніпра.

Ситуація в усіх великих містах області – 
Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь, Марганець, 
Кам’янське, Апостолове, Новомосковськ,  

Жовті Води – спокійна і контрольована. Жодне 
місто на Дніпропетровщині не піддалося агре-
сії ворога. 

Ми розгортаємо блокпости на в’їздах і ви
їздах з міст області. Прошу громадян постави-
тися до цього з розумінням. 

Наразі ДТЕК працює в штатному режимі, всі 
комунікації функціонують належним чином. 
Перебоїв з водою немає. Усі медичні заклади –  
в повній готовності. Громадський транспорт 
працює.

Між усіма органами влади – повне порозу-
міння і готовність діяти рішуче. Комунікація з 
міськими головами Дніпропетровщини та вій-
ськовими налагоджена на 100 %. Є план на 
будьякий випадок. Працюємо в режимі 24/7.

Від 24 лютого 2022 року з 22 години вечо-
ра і до 6 ранку мешканцям регіону зборонено 
з’являтися на вулицях без особливого дозволу.  
Заборона не стосується лише людей, які забез-
печують життєдіяльність області. На території 
Дніпропетровщини патрулювання та охорона 
об’єктів ведеться в посиленому режимі.

Мова йде про безпеку кожного з нас. Тому 
закликаю ставитися до таких обмежень макси-
мально серйозно і з розумінням! 

Зберігайте спокій.
Вірте в армію і в Президента.

Все буде Україна!
24 лютого 2022 року

Голова Дніпропетровської обласної ради 
Микола ЛУКАШУК

Шановні мешканці Дніпропетровської області!



«Джерело»
сторiнка2
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Міністерство освіти і науки України. Дніпропетровська облдержадміністрація

За матеріалами прес-служби Дніпропетровської обласної державної адміністрації

СТОП ФЕЙК!

Де ж шукати достовірну інформацію?! 

«Фейки розповсюджують вороги 
України для того, щоб посіяти паніку. 
Аби не було паніки, потрібно філь-
трувати новини, – зазначає перший 
заступник голови Дніпропет ровської 
облдержадміністрації Воло димир 
Орлов». – Читайте сайти Офісу Пре-
зидента, ЗСУ, міністерств, Дніпро 
ОДА, обласної та районних рад».

Мешканців області закликають критично ставитися 
до інформації у мережі. Читати офіційні джерела та не  
вірити фейкам. 

 «Закликаємо кожного займатися інформаційною гігі-
єною. Війна йде не лише там, де падають снаряди. Во-
на й у голові кожного громадянина. Довіряти слід лише 
перевіреній інформації. Користуватися тільки офіційни-
ми джерелами. Зокрема – ресурсами державних орга-
нів влади та міністерств України. Вони працюють, хоча і  

перебувають під спро-
бами кібератак з во-
рожої сторони. Варто 
подбати і про безпеч-
не використання месенджерів та 
соцмереж. Зокрема, не відкривати 
сумнівні посилання та листи від не-
відомих адресатів. Увімкнути в на-

лаштуваннях двофакторну аутентифікацію та додаткову 
перевірку акаунтів», – додав заступник голови Дніпропе-
тровської облдержадміністрації Іван Начовний. 

«Область забезпечена всім необхідним. Мешканці 
Дніпропетровщини займаються волонтерством. Роблять 
усе, щоб омріяна Перемога настала якомога раніше. За-
раз на території області окупантів немає. Тут східний 
форпост. Робимо все, аби на Дніпропетровщині залиша-
лося спокійно. Ситуація під контролем», – зазначає Во-
лодимир Орлов.

Вікіпедія. Фейкові  
новини (від англ.  
fake news – підро-

блені / імітаційні новини) –  
підробка чи імітація но-
вин (маніпулятивне спо-
творення фактів; дезін-
формація), яку створено 
з ігноруванням редакцій-
них норм, правил, проце-
сів, прийнятих у ЗМІ для 
забезпечення відповідно-
сті та перевіреності, і яка 
не витримує жодних, на-
віть поверхневих, переві
рок на відповідність та 
реальність, але, незважа-
ючи на це, має потужний 
вплив на свідомість вели-
кої кількості людей.

Мешканців Дніпропетровщини заклика-
ють не піддаватися маніпуляціям та не віри-
ти фейкам. Усю оперативну інформацію про 
ситуацію в Україні та області слід шукати на 
офіційних ресурсах державних органів влади 
та міністерств України. Зокрема: 

Офіс Президента України – https://www.
president.gov.ua/, https://www.facebook.com/president. 
gov.ua

Кабінет Міністрів України – https://www.
kmu.gov.ua/ , https://www.facebook.com/KabminUA

Дніпропетровська обласна державна адмі-
ністрація – https://adm.dp.gov.ua/, https://www.
facebook.com/dniproODA

Дніпропетровська обласна рада – https://
oblrada.dp.gov.ua/, https://www.facebook.com/dniprorada

Рада національної безпеки і оборони Украї-
ни – https://www.rnbo.gov.ua/, https://www.facebook.
com/rnbou

Служба безпеки України – https://www.rnbo.
gov.ua/, https://www.facebook.com/SecurSerUkraine

Міністерство оборони України – https://www.
facebook.com/MinistryofDefence.UA 

Міністерство внутрішніх справ України – 
https://mvs.gov.ua/, https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

Міністерство інфраструктури України –  
https://mtu.gov.ua/, https://www.facebook.com/
MinInfra.UA

Генеральний штаб ЗСУ – https://www.zsu.gov.
ua/, https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сухопутні війська ЗСУ – https://www.facebook.
com/UkrainianLandForces

Військово-Морські сили ЗСУ – https://www.
facebook.com/navy.mil.gov.ua

Територіальна оборона ЗСУ – https://www.
facebook.com/TerritorialDefenseForces 

Національна поліція України – https://www.npu. 
gov.ua/, https://www.facebook.com/UA.National.Police

Національна гвардія України – https://ngu.
gov.ua/, https://www.facebook.com/NGUmainpage 

Державна служба надзвичайних ситуацій 
(ДСНС) – https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA

Державна прикордонна служба України – 
https://www.facebook.com/DPSUkraine

Національний банк України – https://bank.
gov.ua/, https://www.facebook.com/NationalBank 
OfUkraine

Спростування фейків
Відбуваються фейкові дзвінки з номерів 

військовослужбовців близьким і рідним з не-
достовірною інформацією про їх стан і місце 
перебування.

Під час таких дзвінків використовуйте за-
здалегідь узгоджене кодове слово, задавайте 
питання, на яке знаєте лише ви двоє відповідь, 
наприклад:  назва дитячого садочку, в який хо-
див; номер школи, в якій навчався; день наро
дження матері тощо. 

Прохання проінформувати близьких і рід-
них щодо дій у таких ситуаціях.

• • •
У соцмережах та деяких ЗМІ поширюються 

фейки про те, що у 23.30 треба вимкнути всі 
прилади в оселях. Начебто через підключення 
нашої енергомережі до європейської системи.

Саме так працює ворог! Такі заклики спря-
мовані виключно на те, щоб завдати удару по 
українській енергосистемі. Укренерго спро-
стовує цю інформацію та заявляє, що енерго-
система працює в нормальному режимі і бу-
де працювати. Нічого вимикати не потрібно і 
ніхто нікуди не підключається вночі! Спожи-
вайте відповідально та не ведіться на прово-
кації ворога. 

Заклади освіти 
Дніпропетровщини 

перевели на  
дистанційну роботу

«Від 24 люто-
го на Дніпропетров-
щині закладам осві-
ти всіх типів і форм 
власності рекоменду-
вано перейти на дис-
танційний режим ро-
боти. Це стосуєть-

ся шкіл, коледжів, ПТУ, вишів, –  
сказала заступниця голови Дніпропет
ровської ОДА Ольга Горб. – Закликає-
мо мешканців області: зберігайте спо-
кій та не піддавайтеся паніці. За мож-
ливості, залишайтеся вдома».

Повною мірою продовжують функ-
ціонувати пансіонатні заклади та ди-
тячі будинкиінтернати, додала Ольга 
Горб.

Дитсадки призупинили роботу до 
окремого розпорядження органів міс-
цевого самоврядування. 
Прес-служба Дніпропетровської ОДА

Для убезпечення всіх учасни-
ків освітнього процесу під час  
правового режиму воєнного ста-
ну 25 лютого Міністерство 
освіти і науки України рекомен-
дувало в усіх закладах освіти 
оголосити канікули щонаймен-
ше на два тижні. У подальшому 
освітній процес буде залежати 
від безпекової ситуації в країні. 

У зв’язку з цим у вчителів, на-
уковопедагогічних працівників 
та інших працівників, а також 
 керівників закладів освіти вини-
кають питання щодо врегулю-
вання процесу оплати праці.

Під час оголошених канікул 
оплата праці працівників закла-
дів освіти має здійснюватися від-
повідно до норм чинного законо-
давства.

У випадку, коли в окремі дні 
заняття не проводяться з не-
залежних від учителя причин, 
 оплата здійснюється в порядку і 
розмірах, визначених Кодексом 
законів про працю.

Крім того, МОН та Профспілка, 
відповідно до Галузевої угоди, ре-
комендують керівникам установ і 
закладів освіти забезпечити:

• оплату простою працівни-
кам, включаючи непедагогічних 
і тих, які працюють за сумісниц
твом, не з їх вини в розмірі се-
редньої заробітної плати;

• оплату праці освітян, коли 
в окремі дні (місяці) заняття не 
проводяться з незалежних від 
них причин (епідемії, метеоро-
логічні умови, карантин тощо), 
із розрахунку заробітної плати, 
встановленої при тарифікації, 
з дотриманням при цьому умов 
чинного законодавства;

• збереження заробітної плати 
на період оголошеного каранти-
ну і здійснення освітнього про-
цесу у дистанційному режимі, 
оплати праці за фактично вико-
наний ними обсяг навчального 
навантаження.

Категорично заборонено при-
мушувати педагогічних та інших 

працівників до написання заяв 
про відпустку без збереження за-
робітної плати! 

Після закінчення двотижневих 
канікул освітній процес може бу-
ти тимчасово призупинено або 
організовано у форматі дистан-
ційного навчання.

МОН рекомендує по завер-
шенню цих канікул, зважаючи 
на обставини у регіоні, тимча-
сово призупинити освітній про-
цес у школах або організувати 
його у форматі дистанційного 
на вчання за погодженням з вій-
ськовоцивільними адміністраці-
ями. Також рекомендується при-
зупинити роботу дитячих садоч-
ків і надалі.
За інформацією МОН України

Вимушені канікули. Оплата праці
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3Волонтери

ВОЛОНТЕРСЬКІ ШТАБИ
У всіх районах Дніпра створили волонтерські центри. У закладах 

освіти і культури Дніпропетровщини активно збирають гуманітар-
ну допомогу для біженців, Збройних Сил України та для блокпостів 
територіальної оборони. Там приймають від небайдужих мешканців 

їжу, одяг і гігієнічні засоби. Але головна потреба зараз – у військовому обмундируванні та медичних за-
собах. Тому просять приносити форму, берці, каски, бронежилети та будь-яку іншу амуніцію. 

Волонтери роблять усе, що може допомогти захисникам і людям, які вимушено покинули свої домівки. 
Координаційний штаб волонтерів працює за адресою: м. Дніпро, просп. О. Поля, 2Д, Медіапростір. 
Як стати волонтером або отримати допомогу – за посиланням https://www.facebook.com/

volunteerdnipro/ Разом ми сила! 
Дніпровський  

будинок мистецтв
Волонтерський 

рух, який потужною 
силою розгорнувся  
у Дніпрі та в усій 
країні, засвідчує нашу єдність, си-
лу духу, гуманізм і віру в Перемогу 
над російським агресором.

Щодня люди різного віку вияв-
ляють свою активну підтримку на-
шим захисникам, а також біжен-
цям і переселенцям, відгукуючись 
на допомогу та актуальні потреби.

Щоденна активна діяльність во-
лонтерів нашого центру при Бу-
динку мистецтв м. Дніпра вихід-
них не знає. Щодня постають нові 
ситуації і їхнє вирішення – це жит-
тєзабезпечення чималої кількості 
людей.

Дякуємо, шановані дніпряни, 
всім і кожному за ці щирі сердеч-
ні прояви людяності, чого б вони 
не стосувались: організації та збо-
ру коштів, ліків, харчів, одягу чи 
приготування їжі... Усього не пе-
релічити! Але кожна добровільна 
участь та допомога вкрай цінна!

Бажаємо всім вам здоров’я, до-
бра, спокійного неба та ясного 
сонця. А найголовніше – МИРУ 
нашій улюбленій УКРАЇНІ!

Продовжуємо щодня працювати, 
наближаючи мирний час, захищаю-
чи наше майбутнє й сьогодення!

СЛАВА Україні!  
СЛАВА всім захисникам!

Представники української право-
славної церкви, православної церк
ви України, грекокатолицької, гру-
зинської та вірменської церков, му-
сульманської і єврейської громад, 
баптистів, п’ятидесятників і хариз-
мати виступили з єдиною заявою, 
що допомагатимуть і підтримува-
тимуть українців і воїнів ЗСУ неза-
лежно від релігійних переконань та 
конфесій, а також пообіцяли моли-
тися за мир та Перемогу України. 

«Ми не можемо ворога назива-
ти братом», – сказав протоієрей 
Ві талій Лопушанський.

Рамзан Кубаров (мусульман-
ська гро мада) наголосив, що навіть  

попри загальну релігійну заповідь 
«Не вбивай» є уточнення: якщо за-
гроза твоїй родині та батьківщині. 

Митрополит Дніпровський і Пав
лоградський Іриней наголосив, що 
попри різні релігійні погляди, ми 
всі одноголосно завжди і сьогодні 
виступаємо за мир. 

Рабин Олександр Фрідкис зазна-
чив, що у єврейській громаді зачи-
тувались молитви за благополуччя 
України та українську армію.

Релігійні громади  
організували всебічну  
допомогу біженцям і 
всім, хто постраждав 
внаслідок бойових дій, 

що тривають на території Украї-
ни. При храмах організовані пунк-
ти прийому допомоги продуктами, 
речами і всім, що може допомог-
ти воїнам нашої Української Армії 
і біженцям. Також допомога пере-
дається до волонтерських штабів 
і військових частин. У підвальних 
приміщеннях при храмах організо-
вано бомбосховища, де під час три-
воги приймають людей. 

З офіційних джерел

Об’єдналися представники релігійних громад Дніпра й області

Дніпровська академія  
неперервної освіти 

Академія долучається до надання посиль-
ної допомоги Збройним Силам 
України та тимчасово переміще-
ним особам, а працівники і студен-
ти закладу активно приєднуються 
до волонтерської діяльності.

Дніпровська 
спеціалізована  

СЗШ № 16
У школі облаштували 

укриття, куди можна спу-
ститись у разі тривоги. 

Тут є все необхідне: 
спальні місця, стільці, вода 
та дитячі іграшки. Укриття 
відкрите цілодобово, тому 
можна залишитись на ніч.

Також на базі цієї школи 
організовано штаб волон-
терів, де збирають гумані-
тарну допомогу та допома-
гають переселенцям.

Дніпровська науково- 
технічна бібліотека

Попри тривожні сирени бібліотекаріво-

Вчителі стали волонтерами
Дніпро з теплом приймає до се-

бе всіх переселенців, які були ви-
мушені покинути свою домівку: 
годує, грає з дітьми та заспокоює їх 
батьків. Одразу з потягів людей зу-
стрічають наші вчителіволонтери. 

Усі педагоги Дніпра під коорди-
нацією центру професійного роз-
витку «Освітня траєкторія» об’єд-
налися, щоб допомагати, і працю-
ють тут – і вдень, і вночі. Міською 
владою тут створено «Центр матері та дитини», де переселенці 
можуть відпочити, залишитися на ніч, якщо чекають на відправ-
лення у комендантську годину, отримати необхідну психологіч-
ну підтримку. Також волонтерський центр обладнав дитячий  

куточок з іграшками, кімнату для матерів з 
маленькими дітьми і, звичайно, їдальню. 

Освітяни й не таке можуть! У Дніпрі вчи-
телі шкіл навчилися шити справжні маску-
вальні кікімори для наших захисників. Від 
волон терів міста вже надійшло замовлення 
на понад 100 маскувальних кікімор. 

Дніпровський НВК № 36
Разом нас багато!  

Наша сила в єдності!  
Ще вчора все було по-іншому. 

Ми – українці, ми – єди-
на команда! Ви не уявляєте 
скільки людей готових при-
йти на допомогу! Наш заклад 
пишається своїми учнями, ви-
пускниками і батьками, педа-
гогічною командою і волонте-
рами! Нас не подолати! 

лонтери працюють щодня: плетуть 
маскувальні сітки, допомагають об-
ладнати сховища, передають кош ти 
на підтримку армії, купують меди-
каменти для воїнів, збирають харчі, 
речі та засоби гігієни для біженців, 
жінок і дітей.

Фахівці закладу спів
працюють з волонтерсь
кими центрами, збирають 
кошти, речі та продукти.  
При Академії утворено 
благодійний фонд для по

сильного збору коштів на допомогу військо
вим ЗСУ та переселенцям (картка Приват-
банка 4731219646529515, Н.Ю. Волокітіна).

Викладачі закладу проводять консульта-
ції для тимчасово переміщених осіб і здій-
снюють психологопедагогічний супровід 
дітейпереселенців.

Від початку війни у закладі особливо від-
чутні дух єднання, підтримка одне одного у 
цей нелегкий час та бажання докласти мак-
симальних зусиль для спільної перемоги 
над ворогом! 
Віримо в нашу Перемогу! Все буде Україна!
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Підтримай дитину 
Телеграмканал «Підтримай ди-

тину» зовсім нещодавно створе-
ний невеличкою групою дитячих 
психологів і педагогів з метою 
підтримки дітей та їхніх батьків.

За цей час приєдналось багато 
читачів і помічників. 

На каналі «Підтримай дитину» щодня публіку-
ється корисний і цікавий контент, який допомо-
же батькам і фахівцям: рекомендації та поради, 
завдання, ігри та казки. Окрема увага приділяється 
іграм і завданням для дітей з особливими освітні-
ми потребами та матеріалам із психологічної під-
тримки дітей і дорослих.

Також наш телеграмканал збирає дитячі ма-
люнки, вірші й інші види дитячої творчості, що 
присвячені Україні та нашим Збройним Силам. 
Такі творчі роботи мають значний терапевтичний 
ефект, дозволяють дітям проявити свої почуття і 
боротися з травматичним стресом.

Уже вдалося зібрати чимало малюнків з різних 
частин України, в яких діти висловлюють свої по-
чуття, любов до рідної країни, підтримку Зброй-
ним Силам України та всім добровольцям, які за-
хищають нашу державу.

Засновники каналу просять усіх, зокрема й ма-
люків і осіб з особливим освітніми потребами, до-
лучатися до створення малюнків, віршів та інших 
доробок, а також надсилати (email: pditinu@gmail.
com) фото, відео та тексти.

Telegram-канал «Підтримай дитину»  
https://t.me/pidtrumaidutuny

Проєкт від We 
benefit together

Стартував Всеукраїнський 
освітній проєкт (https://bit.
ly/3t9uUe3) для підлітків від 
We benefit together – компанії, 
яка займається поповненням 

кадрового резерву у сфері ІТ з метою ство-
рення продуктів для ІТкомпаній. На час  
воєнних дій навчання та тестування прово-
диться безкоштовно.

Проєкт покликаний заповнити освітній 
вакуум у період війни для старшокласни-
ків, які знаходяться в Україні та за межами. 

Унікальна команда професіоналів, яка 
об’єднала різні напрямки діяльності: діючі 
підприємці, викладачі, економісти, програ-
місти, ментори, медики, – пропонує онлайн 
навчання з наставниками в період війни і  
надає такі безкоштовні послуги:

• навчання та підготовка старшокласни-
ків для пошуку роботи за кордоном і в ме-
жах України;

• формування кадрового ІТкапіталу для 
створення продуктових ІТкомпаній;

• програмування (Java, Web programming, 
Python, Data Science);

• підприємницька грамотність для ство-
рення стартапів.

Арам САРГСЯН, керівник проєкту
Сайт webenefit.biz; email aramasht@gmail.

com; тел. 050 3535441

Застосунки із сигналом повітряної тривоги
М е ш к а н ц і 

Дніпропетров-
щини можуть отримувати інфор-
мацію про сигнал тривоги через 
мобільний додаток. Застосунок 
створили за підтримки Мініс-
терства цифрової трансформа-
ції України. Додаток сповіщати-
ме про повітряну загрозу навіть 
у беззвучному режимі смартфо-
ну. Завантажити програму «Повіт
ряна тривога» можна за посилан-
ням – https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.ukrainealarm.  
Реєструватися та вмикати геоло-
кацію не потрібно. Користувачу 
слід тільки обрати свою область.  

Застосунок надсилатиме сигнал 
про початок і закінчення тривоги.

Для оперативного інформуван-
ня у випадку повітряної тривоги 
на територіях області у Телеграмі 
і Вайбері створені офіційні месе-
нджери. Також, інформація дово-
диться через регіональні та місце-
ві ЗМІ.

 Прохання до мешканців облас-
ті постійно тримати радіо та теле-
бачення увімкненими, а також реа-
гувати лише на сигнали офіційних 
каналів оповіщення. Сигнали, які 
надходять з інших джерел, можуть 
бути провокацією ворога.

Перелік каналів інформування
• Дніпро – https://t.me/sirena_dp, https:// 
invite.viber.com/?g2=AQAby1Nt33Txa
k7O3fG5iG2wG2dJMNHTG%2Be7qri
SZ0SPA2wT%2FYOK42VOTP1OYJ%
2B0, радіо Інформатор та місцеві теле-
канали (Дніпро ТБ, 11 канал, 34 канал)
• Кривий Ріг – https://t.me/sirena_
kryvyi_rih, https://invite.viber.com/?g2
=AQBgFgoTawZzJE7P7%2BpSrVCsU
F6obWdeJN1nNeqF7DIooHJ%2B0Ay
XEoMD3OzXOFQK 
• Камя’нське – t.me/sirenakam 
• Жовті Води – https://t.me/ochi_zhv, 
https://www.facebook.com/groups/2475
799629399816/?ref=share, https://www.
facebook.com/groups/Podslyshano.

ZhovtiVodi/?ref=share, https://www.face 
book.com/zhvrada/
• Нікополь – https://t.me/NikopolOpe 
rativniy, https://invite.viber.com/?g2=AQA 
RgVQaSfO2xU7LHylTgyxcWThABy
%2FISY7cffmKmbe50b%2FVeZCVB
UwstLfqgCTf
• Павлоград – телеканал ПТРК та  
радіо 90,3 ФМ
• Тернівка – https://t.me/sirenavikonkom 
ternivka
• Марганець – міська група (ММР)
• Вільногірськ – https://t.me/oborona 
vilnogirsk_official
• Першотравенськ – https://t.me/sirena 
Pershotravensk 
• Новомосковськ – https://t.me/alarmnmsk 

Тетяна КУРЯЧЕНКО, начальник управління цивільного захисту населення Дніпропетровської ОДА 

Уроки у М’Аndryk 
International 

School
Мережа навчальних закладів М’Аndryk Inter

national School запрошує учнів 18 класів до 
безкоштовних онлайнуроків з нашими відчай-
душними вчителями, які не дивлячись на си-
туацію, що склалася, хочуть всіма силами до-
помогти дітям почуватися у безпеці, ділитися  
посмішками та знаннями. 

У кожної родини, у кожного українця зараз 
своя ситуація, своя історія, кожен намагаєть-
ся зробити все від нього залежне, щоб якомога 
швидше повернутися до звичайного, буденно-
го життя. Саме тому ми запрошуємо всіх дітей 
України доєднатися до онлайнзанять у звич-
ному вже всім Зумі.

Для того, щоб систематизувати навчальний 
процес та створити онлайнкласи з оптималь-
ною кількістю дітей, просимо вас заповнити 
гуглформу (bit.ly/3i8lYiK), після чого ми на-
дішлемо вам розклад і посилання на зустрічі з 
педагогами.

Окрім цього, щоб підтримувати зв’язок і 
своєчасно отримувати інформацію, ми створи-
ли телеграмканал. Приєднуйтеся за посилан-
ням та отримуйте всю інформацію щодо зу-
стрічей: t.me/mandrykonline

Катріна ЄРМАКОВА, контактна особа  
в Телеграмі (@ermabel)

Прихисток 
для кожного

Зараз тисячі ева-
куйованих людей 
шукають прихист
ку. Якщо ви шу-
каєте домівку або  
можете надати її 
евакуйованим, будь 

лас ка, шукайте або розміщуйте 
інформацію у ресурсі «Прихис-
ток» (https://prykhystok.in.ua/).

Підтримка ЗСУ
Національний банк України ухвалив рішення відкрити спе-

ціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних 
Сил України. 

Реквізити рахунку: UA843000010000000047330992708 / The 
National Bank of Ukraine has decided to open a special fundraising 
account to support the Armed Forces of Ukraine. The number of 
the special account: UA843000010000000047330992708

Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як 
для переказу коштів від міжнародних партнерів і донорів – у 
іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і 
від українського бізнесу та громадян – у національній валюті. 
Інформація з фейсбук-сторінки Генерального штабу ЗСУ

Як записатися 
на здачу  

донорської крові 
Мешканці Дніпропетровщини актив

но здають кров. На сьогодні всі за-
паси укомплектовані. Записатися на  

здачу крові можна у Дніпрі, Кривому Розі, 
Кам’янському та Нікополі. Для цього необхідно  
зателефонувати: (056) 7209070, (056) 7209071.  
Резервних донорів викликатимуть, якщо ви-
никне потреба у певній групі крові.


