
Рідні захисників Маріуполя оголосили про створення 
громадської організації – Ради дружин і матерів захисників 
України "Жінки зі Сталі".

Дружина бійця полку "Азов" Наталки Зарицької: "Сьогодні 
ми оголошуємо про створення Ради дружин і матерів захисників 
України "Жінки зі Сталі". Ця рада буде медіатором між рідними 
та владою, буде потужною публічною силою і променем світла у 
збереженні людських цінностей".

Зарицька підкреслила, що потрібна повна інформація про 
українських полонених, умови їх утримання, треба боротися за по-
вернення їх додому.

Родичі військових, евакуйованих з Маріуполя із меткомбінату 
"Азовсталь", повідомили на брифінгу, що наразі нічого про них не 
знають, і зв’язку з ними немає.

Так, Сандра Кротевич, сестра начальника штабу, першого заступ-
ника командира полку "Азов" майора Богдана Кротевича, заявила: 
"Я хочу звернутися як до українських медіа, так і до закордонних 
медіа, щоб ви дійсно не мовчали. Вся ця евакуація – це не по-
вернення додому, хлопці не вдома. Де вони, що вони, в яких вони 
умовах, ми не знаємо".

"Останній зв’язок був з братом як раз в той день, коли їх вивози-
ли з Азовсталі… Останній раз він написав о 5-й ранку, що після обіду 
зв’язку, можливо, більше не буде. Тому зі мною зв’язку не було і, на-
скільки мені відомо, – з іншими теж не було", – сказала Кротевич.

Її підтримали всі присутні на брифінгу родичі військових, які 
були на Азовсталі та боронили Маріуполь.

Наталка Зарицька розповіла, що з нею чоловік останній раз 
зв’язувався 17 травня і більше зв’язку з ним не було.

"Чоловік мені крайній раз подзвонив 17 травня. Наразі невідомо, 
що з ним, де він, чи живий він, чи не закатований, чи не піддається 
тортурам…Вже майже два тижні я не отримую від нього жодної 
звістки", – сказала вона.

"Мені телефонували від Червоного Хреста днів десь 4-5 тому 
і просто повідомили, що просто зафіксували факт його виходу з 
заводу "Азовсталь", але на всі мої запитання – чи живий, в якому 
стані, мені жодної інформації не надали", – розповіла Зарицька.
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ЛЮБОВ І СМЕРТЬ  
НА "АЗОВСТАЛІ"

ІСТОРІЯ ВІЙСЬКОВИХ, ЯКІ ТРИ ДНІ БУЛИ ПОДРУЖЖЯМ
Українські військові Андрій 
та Валерія одружилися в 
підземеллях обложеної 
"Азовсталі". Вони були 
чоловіком і дружиною лише 
три дні, а потім Андрій 
загинув.

За три дні Валерія встигла 
побувати нареченою, дружиною 
і вдовою.

Валерія  залишається на 
"Азовсталі". Вона мріє вибра-
тися звідти живою, як і обіцяла 
Андрієві, і жити за них двох. А 
ще зустрітися з Андрієвими бать-
ками, які вважають її донькою.

Свою історію Валерія роз-
повіла у відео, знятому в під-
земеллях "Азовсталі", яка щодня 
піддається обстрілам з повітря, 
моря і суші.

Валерія та Андрій познайо-
милися три роки тому. Вона була 
керівницею пресслужби в Доне-
цькому прикордонному загоні.

"Було таке відчуття, що це 
людина, яку я мала зустріти. Він 
реально просто увійшов у моє 
життя. Він був людиною-щастям 
і людиною-святом", – згадує 
Валерія.

Дівчина має інвалідність з 
дитинства і непридатна до вій-
ськової служби у невоєнний час. 
Але, коли почалася війна, 24 
лютого, Валерія зателефонувала 
до військкомату і її мобілізували.

Так вони обоє з Андрієм опи-
нилися в оточенні на "Азовсталі" 
у Маріуполі: вона – у полку 
"Азов", він – у прикордонних 
військах.

Зрідка переписувалися корот-
кими повідомленнями.

КАБЛУЧКИ  
З ФОЛЬГИ

Вперше закохані зустрілися, 
коли Андрій потрапив під об-
стріл і у нього було осколкове 
поранення.

"Тоді він прибіг зі шпиталю до 
мене уночі і сказав: давай одру-
жимося тут. Ми говорили про 
одруження давно, але це мало 
виглядати інакше. Це мала бути 
мить щастя", – згадує Валерія.

Дівчина підстриглася і жар-
тувала, що, як тільки відростуть 
коси, тоді й можна одружува-
тися.

"За якийсь час Андрій знову 
прийшов, але вже з каблучками 
з фольги, які зробив власноруч. 
І це був найкоштовніший пода-
рунок, який був у моєму житті", 
– каже Валерія.

Військова згадує про випа-
док, коли потрапила під авіа-
удар. Тоді загинуло багато її 
побратимів і посестер.

"Ми говорили, що мене вря-
тувало диво і кохання", – зі 
сльозами на очах і тремтінням в 

голосі розповідає Валерія.

ВЕСІЛЬНІ ОБІТНИЦІ
Закохані вирішили одружи-

тися саме 5 травня у день наро-
дження полку "Азов".

"Тоді ми обмінялися іншими 
каблучками – у мене була ка-
блучка моєї покійної мами, а у 
нього моєї бабусі", – розповідає 
про своє одруження Валерія

"Ми побули разом і зробили 
весільні бункерні фотографії. Я 
була дуже щаслива. Мені зда-
валося, що нічого іншого не 
потрібно. Ми обоє були живі. 
Нічого більше і не треба було", – 
каже жінка тремтячим голосом.

А 7 травня Андрій загинув 
внаслідок авіаобстрілу росій-
ськими військовими.

"У нашій останній роз-
мові я йому казала, щоби він 
обов'язково вижив, а він мені 
– щоби я обов'язково вибралася 
звідси", – згадує Валерія.

"Але з цього пекельного міс-
ця, де гинуть наші захисники, 
вибралася б хоча його душа. А 

я досі тут", – додає українська 
військова.

Водночас жінка розуміє, що 
має вибратися з Маріуполя, який 
вже понад два місяці російська 
армія стирає з лиця землі, для 
того, щоби самій зробити все те, 
що планували робити разом з 
уже покійним чоловіком. Жити 
за двох.

"По відчуттях здається, що 
він десь поруч, зараз зайде. Я 
все ще в небезпеці. Він не може 
мене залишити. Він завжди мене 
захищав", – ділиться відчуттями 
Валерія.

Батьки Валерії померли дав-
но. Тепер жінка хоче вижити і 
побачити батьків Андрія, які 
вважають її донькою і дуже че-
кають.

"ДАТИ НАМ ЖИТТЯ"
Також військова хоче на-

лежно поховати свого чоловіка 
і вважає, що таке право мають 
мати усі батьки, діти та дружини 
загиблих захисників України.

"Тут (на "Азовсталі") залиша-
ються тіла українських захис-
ників, важкопоранені без рук 
ніг та знеболювальних. А також 
українські військовослужбовці, 
які не заслуговують того, щоби 
просто загинути", – каже жінка.

Валерія сподівається, що світ 
почує "Азовсталь" і знайде мож-
ливість врятувати українських 
військових, які захищають Укра-
їну.

"Я прошу просто дати нам 
життя", – каже Валерія.

Джерело: ВВС Україна

Як біженка побачила  
на російському танку  
свої вкрадені речі
Українська біженка у Великій Британії каже, що на 
недавньому фото російського танка впізнала свої речі, які, 
ймовірно, були викрадені з її квартири.

За словами Аліни КОРЕНЮК, на фото був новий бойлер, який її 
родина планувала встановити до початку війни.

Вона та її діти залишили Україну 8 квітня і знайшли прихисток у 
британського подружжя в Ноттінгемширі.

На знімку, зробленому наприкінці травня, у кадр потрапив танк, 
що рухається повз розбомблені житлові будинки у місті Попасна 
в Луганській області, яке російські сили контролюють з 8 травня.

Чимало жителів окупованих українських територій скаржаться 
на мародерство з боку російських військ.

За словами Аліни Коренюк, фото було зроблене неподалік від її 
будинку.

Першим його помітив її чоловік.
"Він запитав: ви не помічаєте нічого дивного на цьому фото? І 

уточнив, чи бачу я те саме, що й він", – розповіла вона ВВС.
За словами Аліни, крім бойлера, на танку була скатертина з їхньої 

дачі, нові дитячі простирадла з малюнками Disney та червона ковдра.
Коренюк додала, що постільною білизною щось прикривали, 

ймовірно, телевізор чи інше електронне обладнання, яке родина 
залишила в будинку, коли вимушено виїхала з Попасної.

Але така поведінка російських солдатів жінку не дивує.
"Те, що не знищили, вони пограбували, – каже вона. – Ми очіку-

вали, що будинки в Попасній пограбують, нам про це неодноразово 
говорили".

Аліна Коренюк та її доньки – 12-річна Христина і 8-річна Ольга 
– виїхали до Британії за програмою британського уряду "Дім для 
України".

Родина, що відкрила для них свою домівку, – одна з перших в 
країні зареєструвалася для участі в цій програмі.

Працівниця поліції й колишній дитячий психолог Аліна Коре-
нюк та її родина втікли з Попасної 24 лютого, коли почалося широ-
комасштабне російське вторгнення.

Їдучи, родина забрала дуже мало майна. Мати Аліни була зму-
шена залишити собаку, який загинув або від уламка снаряда, або від 
рук окупаційних військ.

Коренюк також розповіла британським ЗМІ про важку подорож, 
яку вона та її доньки здійснили з України до Британії.

Її мати, бабуся та чоловік залишилися в Україні, але перебувають 
у відносній безпеці.

Про бійців Азовсталі не можна забувати
ре
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Можуть відновити навчання 
у школах зі сховищами
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Українці розмитнили 123,6 тис. авто  
на пільгових умовах

В Україні опрацьовують 
варіант з 1 вересня відновити 
навчання у тих школах, де є 
бомбосховища.

Як передає Укрінформ, про 
це дружина Президента Олена 
Зеленська повідомила у Теле-
грамі.

“Я знаю: жодне свято онлайн 
не замінить дітям жарти друзів, 
з якими стоїш на лінійці, а бать-
кам – момент гордості, коли 
твій першокласник несе дзві-
нок. Тому ми пропрацьовуємо 
варіант, щоб з першого вересня 
відновити навчання в школах, 
де є сховища. Тому на зустрічі з 
ЮНІСЕФ обговорювали націо-
нальну кампанію з відновлення 
навчання та відбудови зруйнова-
них шкіл. Останній дзвінок для 
наших дітей прозвучав онлайн, 
перегукуючись із сиренами. Хо-
четься сподіватися, що перший, 
у вересні – прозвучить в стінах 
рідних шкіл”, – зауважила Зе-
ленська.

Перша леді нагадала про емо-
ційні фото з обвугленими мета-
левими основами парт у класах 
та розбитими вікнами, які по-

казав голова Луганської обласної 
військової адміністрації Сергій 
Гайдай, розповідаючи про остан-
ній дзвоник у регіоні. За словами 
Зеленської, “там його не було в 
п’ятницю – принаймні, фізично 
у школах, де на дошках, які вці-
ліли, досі крейдою: 23 лютого”.

“Останнього дзвінку – із не-
терплячкою на лінійці, бо вже 
можна розбігтися на канікули; 
із розчуленими вчителями, чий 
клас випускний; із директором, 
який міцно тисне руку, вручаю-

чи грамоту – у наших дітей не 
було”, – заявила вона.

Як зазначила Зеленська, Все-
український останній дзвоник 
українські учні провели онлайн: 
освітяни зробили святкову про-
граму із відеовітаннями від учи-
телів, що працювали над урока-
ми Всеукраїнського розкладу в 
прямому ефірі, зірок, волонте-
рів, військових. "Їм дуже хотіло-
ся, щоб ніхто не зміг вкрасти це 
свято в українських дітей. Навіть 
якщо вкрав їх школу та мир", – 

підкреслила вона.
Зеленська наголосила, що 

зруйновано і понівечено школи 
не лише на Луганщині. В Україні 
майже не лишилося областей, де 
б росіяни не обстріляли закла-
ди освіти. У Харкові повністю 
зруйновані пів сотні освітніх 
закладів, 372 пошкоджені. По-
над 400 – у Донецькій області. 
Загалом 1888 закладів освіти по-
страждали від бомбардувань та 
обстрілів. 180 з них зруйновані 
повністю.

За словами першої леді, "там, 
де школи вціліли, але захопле-
ні, росія чинить освітній ге-
ноцид – забороняє навчатися 
за українськими навчальними 
програмами, допитує вчителів, 
зброєю змушує їх переходити 
на російську. росіяни вилучають 
історію України, українську 
мову, українську літературу, за-
бороняють у школах будь-які 
згадки про Україну. В частині 
шкіл продовжили навчальний 
рік до вересня, змушуючи дітей 
вчити російську мову, історію, 
літературу. Там теж не було укра-
їнських урочистих лінійок. Лише 
залякування і терор".

В середньому в будній день в Україну заводиться 4-5 тис. 
авто з Європи на пільгових умовах.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету 
з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желез-
няк у Телеграм.

За його даними, в квітні-травні українці завезли на пільгових 
умовах 123,6 тис. авто на пільгових умовах, а загальна сума пільг – 
податкових і митних – склала 13,6 млрд грн.

Железняк додав, що в середньому у будній день заводиться 
в Україну 4-5 тис. авто, і темпи їхнього розмитнення не спадають.

Нагадаємо, уряд скоротив до трьох кількість пропускних пунктів, 
де можна розмитнити авто з ЄС.

НАСКІЛЬКИ ЗБІЛЬШИЛИСЬ ДОПЛАТИ 
ДО ПЕНСІЇ ТА КОЛИ ЇХ ПОЧИНАЮТЬ 
НАРАХОВУВАТИ

Особам, які досягли 80 років, з 1 квітня 2020 року 
встановлюється доплата до пенсії у розмірі до 500 гривень.

Про це пише "На пенсії".
Встановлення щомісячної компенсації громадянам віком від 

75 до 80 років у розмірі до 400 гривень передбачено Постановою 
Кабінету Міністрів "Деякі питання підвищення пенсійних ви-
плат для окремих категорій осіб у 2021 році та надалі" № 849 від 
16 вересня 2020 року (із змінами від 22.00). 2021). Всім, хто досяг 
75 років, таку надбавку почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року.

Особам, які досягли 75 років після зазначеної дати, надбавка 
встановлюється з дня досягнення ними такого віку. Особам, які 
досягли 80 років, з 1 квітня 2020 року встановлюється доплата 
до пенсії у розмірі до 500 гривень. В обох випадках обмеження 
стосується тих, у кого загальний розмір пенсії не перевищує 10 
340,35 гривні, – розмір середньої заробітної плати в Україні, 
що застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік.

З 1 березня поточного року вікові надбавки були проіндексо-
вані на 14%:

• громадяни віком від 80 років отримують виплату у розмірі 
579 гривень;

• громадяни у віці від 75 до 80 років – у розмірі 456 гривень.

УРЯД СПРОСТИВ ПРОЦЕС ПОДАННЯ 
ДОКУМЕНТІВ ГРОМАДЯНАМИ, ЯКІ 
ХОЧУТЬ ВЗЯТИ ДИТИНУ НА ВИХОВАННЯ

Кабінет Міністрів схвалив рішення, яким спростив шляхом 
цифровізації процес подання документів громадянами, які 
виявили бажання взяти дитину на виховання в сім'ю.

Як передає Укрінформ, про це представник уряду у Верховній 
Раді Тарас Мельничук повідомив у Телеграмі.

"Спрощено (шляхом цифровізації) процес подання документів 
громадянами, які виявили бажання взяти дитину на виховання в 
сімʼю. Зокрема, передбачено можливість отримання первинної 
консультації щодо усиновлення дитини в онлайн-режимі з ви-
користанням електронних засобів комунікації або за допомогою 
телефонного зв’язку", – написав Мельничук.

За його словами, відтепер можна подавати відповідну заяву 
через Єдиний державний вебпортал електронних послуг. Також 
удосконалено механізм проходження громадянами, які бажають 
взяти у свою сім’ю дитину, курсу підготовки з питань виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомляв Укрінформ, КМУ 24 травня 2022 року спростив 
механізм передачі дитини, тимчасово евакуйованої (переміщеної) 
на територію іншої держави, у сім'ю усиновлювачів.

КАРАНТИН ПРОДОВЖЕНО

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження в 
Україні карантину та режиму надзвичайної ситуації з 
метою запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 
2022 року.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр Денис Шми-
галь повідомив у Телеграмі за результатами засідання уряду.

"Схвалено проєкт постанови щодо продовження на території 
України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою 
запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 2022 року", – 
написав Шмигаль.

Як повідомлялося, карантин для протидії поширенню ко-
ронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім 
його неодноразово продовжували і влітку 2021 року перевели у 
форму адаптивного карантину. Востаннє Кабмін у березні про-
довжив до 31 травня карантин для запобігання розповсюдженню 
коронавірусу.

День державності України відзначатимуть 28 липня
Верховна Рада ухвалила закон, який 
передбачає встановлення 28 липня 
святковим днем – Днем державності 
України.

Як повідомляє Укрінформ із посилан-
ням на Телеграм народного депутата з 
парламентської фракції "Голос" Ярослава 
Железняка, за відповідний документ №5864 
проголосували 257 народних депутатів.

Очікується, що закон сприятиме утвер-

дженню спадкоємності українського держа-
вотворення, захисту національних інтересів 
України, збереженню історичної справедли-
вості та нівелюванню фейкових наративів з 
боку Російської Федерації як держави-агре-
сора щодо історичних аспектів українського 
державотворення, що в свою чергу відпові-
датиме високим суспільним очікуванням та 
запиту на справедливість.

Документ набирає чинності з дня, на-
ступного за днем його опублікування.

Пік паливної кризи в Україні 
пройдено, але обсяги 
постачання ще далекі від 
потрібного рівня.

Про це під час брифінгу роз-
повів директор консалтингової 
групи "А-95" Сергій Куюн.

"Кілька тижнів тому було 
пікове навантаження на ри-
нок пального та тотальний 
дефіцит. Тепер є таке відчут-
тя, що ми пройшли пік кризи, 
справді ринок починає працюва-
ти. Два тижні тому уряд скасував 
держрегулювання цін – це була 
одна з причин, оскільки багато 
компаній, особливо невеликі, 
не могли постачати паливо са-
мостійно, оскільки закупівельна 

вартість була вищою за роз-
раховану Кабміном. Після того 
як держрегулювання цін зняли, 
з’явилися економічні стимули 

активніше постачати паливо", – 
сказав Куюн.

Але, за словами експерта, 
рано говорити про те, що обсяги 

постачання вийшли на заплано-
вані. Найкраща ситуація зараз 
із постачанням дизеля, непога-
на – з постачанням зрідженого 
газу.

Ситуація із наповненням 
ринку бензинами відстає від 
очікувань, каже Куюн. Він по-
яснив це тим, що європейські 
заводи насамперед закривають 
внутрішній попит на бензин 
та не мають зайвих обсягів для 
експорту до інших регіонів.

За прогнозом експерта, па-
ливна криза триватиме до липня.

"Щоб ми вийшли на міні-
мальні обсяги нашого спожи-
вання – десь до липня продо-
вжуватиметься вихід на потрібні 
обсяги", – зазначив він.

Коли закінчиться паливна криза:
прогноз експерта
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n важливо

Область отримала “швидкі” від закордонних 
благодійних організацій

Рівненщина турбується про соціальний захист 
переселенців із інвалідністю

Рівнянин завоював “срібло” на Кубку 
світу з кульової стрільби

CПОРТСМЕНКА З РІВНЕНЩИНИ ЗДОБУЛА СРІБНУ МЕДАЛЬ НА КУБКУ СВІТУ

Якою буде вартість проїзду в області?
Із запровадженням 
воєнного стану більшість 
перевізників змінили свої 
графіки. Це пов’язано із 
зниженням пасажиропотоку 
та необхідністю окупності 
маршруту. На ринок 
громадського транспорту 
Рівненщини суттєво 
вплинула і паливна криза.

Про ситуацію у транспортній 
галузі розповів заступник голо-
ви ОДА Ігор Тимошенко під час 
інтерв’ю на телеканалі ITV.

“Перевізнику простіше на-
давати послуги, якщо є гаранто-
ваний ресурс, тобто пальне. Це 
перша складова. Друге – цінова 
політика. При стрибку вартості 
пального майже вдвічі, ми до-
мовилися про підняття тарифу 
на чверть. Так, у мирний час 
вартість проїзду була 1,30 грн за 

кілометр. На сьогодні на при-
міських і міжміських маршрутах 
– 1,60 грн. Через три місяці та-
риф буде переглядатися, він  за-
лежатиме від ціни на пальне – 
чи зросте, залишиться як є, або 
ж знизиться”, – пояснив Ігор 
Тимошенко.

Таким чином, при зростанні 
ціни пального удвічі, на Рівнен-
щині тариф на внутрішньоо-
бласні перевезення виріс на 25%. 
Він додав, що на сьогодні немає 
прямого  державного регулюван-
ня на перевезення. 

“Це раніше ОДА своїм роз-

порядженням встановлювала 
тарифи. Сьогодні ми просто  ко-
мунікуємо і перевізники з розу-
мінням несуть певне соціальне 
навантаження. Це важливо і для 
того, або не допустити на тран-
спортний ринок “нелегалів”, – 
зазначив заступник голови ОДА.

В управлінні транспорту та 
інфраструктури Рівненської 
ОДА нагадали, що постановою 
Кабміну від 25.03.2015 № 240 ви-
лучена норма щодо регулювання 
(встановлення) тарифів на пере-
везення у приміському та між-
міському внутрішньообласному 
сполученні. 

Разом з тим, органи місце-
вого самоврядування мають 
повноваження своїми рішен-
нями встановлювати тарифи 
на перевезення пасажирів на 
міських маршрутах загального 
користування.

ГАРЯЧІ ЛІНІЇ, ЯКІ ДІЮТЬ НА РІВНЕНЩИНІ, 
ТА ІНШІ ВАЖЛИВІ КОНТАКТИ

Гаряча цілодобова лінія Рівненської обласної військової адміні-
страції 0800 500 078. Резервна гаряча лінія – (0362)400-802.

Чат-бот Рівненської обласної військової адміністрації у теле-
грамі @RivneMilitaryAdministrationbot.

Гаряча лінія ГУ Національної соціальної сервісної служби у 
Рівненській області для вимушено евакуйованих і тих, хто хоче 
запропонувати житло 098-505-83-25, 097-008-81-91.

Центр економічного розвитку та релокації бізнесу на Рівненщи-
ні: гаряча лінія 0 800 332 723, бот у телеграмі @rivnerelocation_bot.

“Гарячі лінії” обласної служби зайнятості для працевлашту-
вання внутрішньо переміщених осіб: 067 363 88 27 та 096 539 53 59.

Працює телеграм-бот @work_in_Rivne_region для пошуку 
роботи на Рівненщині. Для роботодавців. Щоб подати вакансію, 
потрібно перейти у чат-бот @employer_rivne_bot і поділитися за-
питуваною інформацією.

Цілодобова гаряча лінія Рівненщини “Психологічна підтрим-
ка” 0 800 400 378.

Цілодобова гаряча лінія Рівненщини “Територіальна оборона” 
067-175-89-50.

Гаряча лінія з освітніх питань Рівненської обласної військової 
адміністрації 068 30 36 017.

Цілодобовий колцентр департаменту цивільного захисту та охо-
рони здоров’я населення Рівненської ОДА: 067 49 451 25.

Безоплатна правова допомога - 097-313-20-44.
Національне інформаційне бюро для пошуку людей 1648. Ін-

формація про військовополонених, хворих та зниклих безвісти 
осіб, загиблих. Також форма для запитів відкрита на сайті nib.
gov.ua.

Волонтерство: збір речей першої необхідності для тероборони, 
вимушено переселених осіб:

Цілодобова гаряча лінія Рівненщини “Гуманітарна допомога” 
0800 400 377;

Державна гаряча лінія для бажаючих надати гуманітарну 
допомогу: для дзвінків з України – 0800 202 600, для дзвінків з 
інших країн – +38 044 237 00 02;

Координаційний центр Міжнародної гуманітарної допомоги 
на Рівненщині +38 096 895 25 41;

Цілодобова гаряча лінія Рівненщини “Хочу бути волонтером” 
067-175-89-53;

Добровільна група волонтерів із голів ОСББ 
(м. Рівне, 096-760-26-07;
Волонтерський штаб в Рівненському драмтеатрі: 
067-328-15-15, 067-793-46-11;
Волонтерський штаб у КЗ “Будинок ветеранів”: 
096-894-22-27;
Волонтерський рух під егідою Президента України “Україна 

– для героїв”, де збирають допомогу постраждалим (на базі Рів-
ненської центральної міської лікарні) 096-929-23-12; 

068-484-16 47; 096-891-77-29; 068-093-30-63.
Якщо ви хочете стати донором крові, записуйтесь у Рівнен-

ському обласному центрі служби крові за номером 
067-363-41-44.
Для власників СТО, транспорту, які можуть допомогти: 
050-335-77-59 (не телефонувати, а лишати повідомлення у 

месенджері WhatsApp).
Побачили техніку без розпізнавальних знаків, предмети, мітки, 

дрони? Якщо бачите війська окупанта та техніку, помітили воро-
жі ДРГ, повідомте про це на спеціальний ОФІЦІЙНИЙ чат-бот 
– @stop_russian_war_bot.

У разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію 
в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war. 
Або телефонувати: 102 – Головне управління Національної по-
ліції області;

(0362) 62-43-43 – Управління СБУ Рівненщини.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
Пожежно-рятувальна – 101
Поліція – 102
Швидка допомога – 103
Аварійна “Рівнегаз” – 104
Кол-центр “Рівнегаз” (0362)-46-11-04, (067) 01-01-104.
ПрАТ “Рівнеобленерго – (0362) 69-45-55; 093-320-44-11, 

067-620-44-11.
КП “Міськсвітло” (м. Рівне) (0362) 26-54-19, (0362) 63-32-98.
Рівнеоблводоканал”: Кол-центр – 0 800-219-218, Гаряча лінія 

– 0664005055. Аварійно-диспетчерська служба – (0362) 62 32 15, 
050 375 40 70.

Диспетчерська “Рівнетеплоенерго” (0362)62-97-69, 
067-432-80-50.
На випадок порушення зв’язку із спецлініями ДСНС Рівненщини 

“101” або “112” рятувальники підготували для громадян додаткові 
номери, щоб кожен житель області міг зателефонувати та зверну-
тися по допомогу.

066-813-66-01 (Vodafone)
091-997-66-02 (Укртелеком ТриМоб)
063-332-09-92 (LifeceII)
067-332-01-56 (Київстар)

Шість карет швидкої медичної допомоги 
отримала Рівненщина. Ці автомобілі 
як гуманітарну допомогу передали 
закордонні благодійні організації.

Сьогодні начальник Рівненської ОВА 
Віталій Коваль та секретар Рівнеради Віктор 
Шакирзян вручили ключі від “швидких” 
медзакладам області.

Так автомобілі отримала Рівненська місь-
ка лікарня, Квасилівський пункт екстреної 
медичної допомоги, Рівненський обласний 
протипухлинний центр. Крім цього, дві 
карети “швидкої” залишаться в Рівненській 
“екстренці”, а ще одна поїде до ЗСУ.

“Ці автомобілі хоч не нові, але в дуже 
хорошому стані і повністю укомплектовані 

необхідним обладнанням, – прокоментував 
начальник Рівненської ОВА Віталій Ко-
валь. – Дякую благодійникам, всім нашим 
друзям і регіонам-партнерам за допомогу та 
підтримку”.

До слова, 4 “швидкі” надійшли від іта-
лійської благодійної організації “SERMIG”, 
яка активно надає допомогу Рівненщині 
з лютого 2022 року, розповів перший за-
ступник голови Рівненської ОДА Сергій 
Подолін. Авто екстреної медичної допомоги 
передала Компанія Vodafone Ukraine. Ще 
одна карета швидкої прибула від благодійні 
організації Німеччини.

Рівненщина прийняла 
майже 650 переселенців 
із психоневрологічних 
інтернатів із регіонів, де 
відбуваються активні бойові 
дії.

Сьогодні заступниця голови 
ОДА Людмила Шатковська, ке-
рівники структурних підрозділів 
та соціальних служб області від-
відали Орлівську психіатричну 
лікарню, де прихистили майже 

дві з половиною сотні людей з 
інвалідністю.

У відділення Урвенського 
психоневрологічного інтернату 
надійшла допомога від Міжна-
родної гуманітарної організації 
“MEDAIR”. Це – пральні ма-
шини, мікрохвильовки, електро-
чайники, холодильник та інші 
побутові прилади.

“Такі речі для закладу необ-
хідні для облаштування ком-
фортного проживання підо-

пічних із числа переселенців. 
Завтра ще довезуть станцію для 
знезалізнення води. Це не пер-
ша така допомога від організації 
“MEDAIR”. Раніше вона вже 
передавала ковдри, подушки, 
постіль”, – зазначає начальни-
ця ГУ Національної соціальної 
сервісної служби у Рівненській 
області Юлія Шигорева.

Також в рамках робочої по-
їздки заступниця голови ОДА 
провела нараду щодо соціальних 

виплат у північних районах Рів-
ненщини.

“Завдання влади – подба-
ти про соціальний захист всіх 
переселенців в нашій області, 
а особливо про тих, хто має 
інвалідність. Тож рухаємося в 
цьому напрямі і продовжуємо 
співпрацю з благодійниками. 
Також турбуємося і про своє-
часну виплату соціальної допо-
моги”, – резюмувала Людмила 
Шатковська.

Олег Омельчук виборов “срібло”. Це перша медаль Збірної 
України на цьогорічному Кубку світу з кульової стрільби. 

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль, 
зазначивши, що олімпійський бронзовий призер Олімпійських 
ігор 2020 із Рівного виступав спільно з чернігівчанкою Оленою 
Костевич.

Спортсмени виконували вправу з пістолета мікст 10 метрів. 
Змагання Кубка світу з кульової стрільби проходили у м.Баку (Азер-
байджан).

У Празі завершилися змагання на Кубок світу з веслування.

“У складі Збірної України у змаганнях брала участь наша Ка-

терина Безнюк. На марафонській дистанції 15,4 км (каное) вона 

здобула срібну медаль”, – повідомив начальник Рівненської ОВА 

Віталій Коваль.

Катерина Безнюк – вихованка заслуженого тренера України, 

тренера-викладача Дубенського відділення ДЮСШ з веслування 

РОО ФСТ “Україна” Олександра Павлюка.
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На які зміни варто чекати з 1 червня 
Від початку літа в Україні 
набуде чинності низка 
законодавчих ініціатив, 
які торкнуться більшості 
українських громадян. Що 
зміниться від 1 червня 2022 
року – читайте в матеріалі 
ТСН.ua.

ЗДОРОЖЧАННЯ ВАРТОСТІ 
ОПАЛЕННЯ

Від 1 червня 2022 року ком-
панія "Нафтогаз Трейдинг" пла-
нує підвищити ціни на газ. Це 
підвищення - в межах трирічних 
договорів і стосується підпри-
ємств теплової комунальної 
енергетики. Проте на тарифах 
для населення це не повинно по-
значитися. Ціна виросте в понад 
3 рази - 29,392 тис. грн/тис. куб. 
м (з ПДВ). Про це пишуть "Укра-
їнські новини" з посиланням на 
джерело на ринку газу та проєкт 
рішення.

Які ціни будуть встановлені, 
згідно з документом:

• від 1 червня 2022 року до 31 
травня 2023 року (з фіксованим 
обсягом) - 24 356,38 грн без ПДВ 
за 1 тис. куб. м, однак з ураху-
ванням послуги на транспор-
тування та коефіцієнта, який 
застосовують при замовленні 
потужності на добу вперед, вар-
тість складе 29 391,55 грн/тис. 
куб. м з ПДВ;

• червень 2022 року (без 
фіксованого обсягу) - 24 434,67 

грн без ПДВ за тис. куб. м, а з 
урахуванням послуги на тран-
спортування та коефіцієнта, 
який застосовують при замов-
ленні потужності на добу вперед, 
вона складе 29 485,5 грн/тис. 
куб. м з ПДВ;

• від 1 червня 2022 року до 21 
грудня 2022 року (з фіксованим 
обсягом) - 13 658,42 грн без ПДВ 
за тис. куб. м, а якщо враховува-
ти послугу на транспортування 
та коефіцієнт, який застосовують 
при замовленні потужності на 
добу вперед, тоді вартість буде 16 
554 грн/тис. куб. м з ПДВ.

ТАРИФИ НА КОМУНАЛКУ 
(ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ І ВОДА)

Тарифи на електроенергію для 
населення залишаться без змін, 
оскільки було вирішено їх "за-
морозити" на період дії воєнного 

стану. Тобто вони залишаться 
такими: 1,44 грн/кВт-год. при 
розмірі споживання до 250 кВт-
годин та 1,68 грн/кВт-годину – 
при розмірі споживання понад 
250 кВт-годин.

Тарифи ж на воду будуть вста-
новлюватися місцевими водо-
каналами. Однак вони будуть 
затверджуватися НКРЕКУ. Про 
якісь зміни в тарифах на водо-
постачання відомостей не було.

НОВІ УМОВИ ВІД 
ПРИВАТБАНКУ ТА ІНШИХ 
БАНКІВ

Більшість банків від 1 червня 
2022 року скасовують кредитні 
канікули і повертають старі від-
сотки по кредитках.

В ПриватБанку вирішили по-
вернути "Оплату частинами" та 
деякі інші програми, а також 

скасувати кредитні канікули. 
Тобто якщо клієнт "пересту-
пив" через пільговий період, 
щомісяця треба буде вносити 
обов'язковий платіж за креди-
том. Однак тут вирішили стиму-
лювати українців здійснювати 
платежі вчасно і запровади-
ли нове правило: якщо сплачу-
вати хоча б 5%заборгованності, 
пільгова ставка залишиться.

Також в ПриватБанку за-
значили: "Пільгові умови об-
слуговування зі ставкою 1,7% 
на місяць діятимуть до кінця 
серпня, якщо клієнт вчасно 
вносить обов'язковий щомісяч-
ний платіж у розмірі 5% від суми 
заборгованості. Інакше відсотки 
нараховуватимуться за стандарт-
ними ставками 3,4% (для карток 
"Універсальна Gold") і 3,5% (для 
карток "Універсальна"). Особли-
ві умови обслуговування після 
завершення кредитних канікул 
1 червня 2022 року діятимуть та-
кож для військовослужбовців та 
осіб, які постраждали внаслідок 
воєнної агресії Росії".

В Monobank від 1 червня 2022 
року можна буде збільшити 
кредитний ліміт. Однак, якщо 
клієнт захоче це зробити, до-
ведеться погодитися на підви-
щення ставки від 1,6% до 3,1%.

В Ощадбанку також скасували 
кредитні канікули для фізичних 
осіб та бізнесу.

ПЕНСІЇ
У перший місяць літа не змі-

ниться алгоритм нарахування та 
отримання коштів. Як заявила 
міністерка соціальної політики 
Марина Лазебна, в Україні про-
фінансовано 100% субсидій, 
пенсій, виплат на період во-
єнного стану. Тобто не варто 
очікувати на затримки у ви-
платі пенсій у червні 2022 року. 
Підвищувати пенсійні виплати 
на початку літа не будуть.

ЗАКРИТТЯ ПОСЛУГ ВІД 
КИЇВСТАР

Від 1 червня компанія Ки-
ївстар закриває три популярні 
пакети послуг. Зокрема, йдеться 
про "4G 10000 МБ", "Бонусні 
1000" та "Бонусні 3000 МБ". Про 
це оператор додатково повідо-
мить всіх клієнтів за допомогою 
смс-повідомлень.

Безкоштовний роумінг в ЄС. 
Телеком-оператор Київстар 
подовжив для абонентів по-
слугу безкоштовного роумінгу 
в 16 країнах Європейського 
Союзу. Про це повідомляє пре-
сслужба "Київстару".

"Третій місяць поспіль або-
ненти Київстар, які виїхали 
до деяких країн Європейської 
спільноти, можуть користу-
ватись послугами мобільного 
зв`язку без жодних доплат, за та-
кими ж тарифами, як в Украї-
ні", – йдеться у повідомленні.

"Зокрема, дзвонити рідним 
та друзям в Україну, приймати 
дзвінки від них, або телефону-
вати на номери країни перебу-
вання, користуватися інтерне-
том в своєму тарифі та іншими 
послугами. Все, що для цього 
треба, – сплатити вартість свого 
тарифу, яка, зазвичай, значно 
менша вартості місцевих опе-
раторів", – додали у пресслужбі.

ЗМІНИ, ЯКІ ТОРКНУТЬСЯ 
УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ 
В ЄС

Кілька країн Євросоюзу ви-
рішили змінити правила проїзду 
українських біженців та скасу-
вати безкоштовний проїзд. Від 
1 червня 2022 року в Польщі, 
Болгарії, Чехії, Швейцарії та Ні-
меччині проїзд на безкоштовній 
основі буде скасований, хоча 
додатково встановлять знижені 
ціни. Наприклад, у Чехії проїзд 
будь-яким видом транспорту ко-
штуватиме 7 євро.

В Польщі від 1 червня 2022 
року українці зможуть безко-
штовно їздити лише на деяких 
маршрутах. Зокрема, з поль-
ських міст Дорогуськ, Хелм, 
Грубешів, Люблін, Загуж, Пере-
мишль, Ряшів, Ярослав.

В Німеччині придбати квиток 
на всі види громадського тран-
спорту та в регіональних поїздах 
можна буде за 9 євро.

ЗАБОРОНЯТЬ ПАЛІННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ
11 липня цього року набувають чинності норми, за якими 
паління електронних сигарет і засобів нагрівання тютюну в 
громадських місцях будуть заборонені.

Про це на пресконференції в Укрінформі з приводу Всесвітнього 
дня без тютюну заявила голова підкомітету з питань забезпечення 
епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпеч-
ними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань 
здоров’я нації Лада Булах.

"Надзвичайно важливим стало прийняття комплексного анти-
тютюнового закону №1978 щодо охорони здоров’я населення від 
шкідливого впливу тютюну в грудні 2021 року. Цей Закон запро-
ваджує важливу позицію – прирівнює електронні сигарети і засоби 
нагрівання до класичних сигарет. Для них будуть такі ж самі обме-
ження. Вже з 11 липня цього року вступають в дію норми, за якими 
паління електронних сигарет і засобів нагрівання в громадських 
містах будуть заборонені", – сказала Булах.

Вона уточнила, що палити електронні сигарети і засоби для на-
грівання у офісах, магазинах, кафе, ресторанах тощо буде заборо-
нено так само, як і звичайні сигарети.

Народна депутатка також наголосила на інших важливих обме-
женнях цього закону.

"Друга важлива норма закону – це так само заборона реклами 
електронних сигарет і виробів для нагрівання. Ця норма запрацює 
через 18 місяців після прийняття закону, тобто із середини 2023 року.

Ще однією дуже важливою нормою є заборона продажу як 
ароматизованих сигарет, так і рідин для ароматизації. Не секрет, 
що залучення дітей до паління відбувається саме на цей гачок – на 
ароматизовані сигарети, які пахнуть ягідками, шоколадом, а не 
тютюном. Саме через такі сигарети молоді люди стають курцями 
на десятиліття.

Також буде збільшено розмір медичних попереджень: 65 відсо-
тків упаковки сигарет займатиме інформація і фото щодо наслідків 
захворювань, що виникають внаслідок паління.

"Ці попередження з’являться на упаковках електронних сигарет, 
бо до цього часу вони не містили ніяких попереджень для курців", 
– додала Булах.

Штрафи за порушення ПДР у Польщі: де перевірити
На час воєнного стану в Україні багато 
українців виїхали до Польщі, щоб 
убезпечити себе та свої сім’ї. При цьому 
люди, особливо у перші тижні евакуації, 
виїжджали до сусідньої країни на своїх 
автомобілях.

Якщо в перші дні та тижні до українських 
водіїв ставилися досить лояльно та заплю-
щували очі на багато порушень та незнання 
правил, то зараз у більшості країн Європи, 
зокрема й у Польщі, до українців став-
ляться по всій суворості закону. У зв’язку 
з цим Bigmir Авто розповіли про основні 
відмінності польських та українських ПДР.

ШТРАФИ У ПОЛЬЩІ
Якщо говорити в цілому щодо штрафів 

за порушення правил дорожнього руху 
в Польщі, то здебільшого вони набагато 
вищі, ніж в Україні. Нижче можна озна-
йомитися з детальною таблицею штрафів 
за найпопулярніші порушення правил до-
рожнього руху в Польщі.

ЧИ МОЖНА В ПОЛЬЩІ 
ЇЗДИТИ ІЗ УВІМКНУТИМИ 
ПРОТИТУМАНКАМИ

Щодо світла фар, у Польщі такі ж ви-
моги, як і в Україні, з одним винятком – 
ДХО (денні ходові вогні), а за їх відсутності 
ближнє світло фар у світлу пору доби на ав-
томобілі мають бути включені цілий рік. 
Як і в Україні, замінити ДХО протитуман-
ними фарами у Польщі не можна.

Якщо говорити про режим використання 
протитуманних фар, їх можна включати 
виключно в умовах туману і недостатньої 
видимості.

ПОКАРАННЯ ЗА ЇЗДУ 
У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ У ПОЛЬЩІ

Покарання за їзду в нетверезому стані 
в Польщі трохи відрізняється від україн-
ського. Для початку умовно розділимо стани 
сп’яніння на три групи:

• 0 – 0,19 проміле;
• 0,2 – 0,5 проміле;
• більше 0,5 проміле.
Якщо в крові водія менше 0,2 проміле, 

покарання не буде зовсім.
Якщо у крові водія від 0,2 до 0,5 проміле, 

то за це польські закони передбачають по-
карання у вигляді:

• штрафу від 50 до 5000 злотих або арешт 

до 30 днів;
• заборони на водіння терміном від 6 мі-

сяців до 3 років;
• списання 10 штрафних балів.
Якщо в крові водія більше 0,5 промі-

ле алкоголю, то йому загрожує кримінальна 
відповідальність та такі покарання:

• штраф від 5 тис. до 60 тис.;
• позбавлення волі до 2-х років;
• заборона водіння (будь-якої однієї 

чи всіх категорій) терміном від 3 до 15 років.

ШТРАФ ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ 
ПАРКУВАННЯ

Штраф за неправильне, як і за неоплаче-
не паркування у Польщі може варіюватися 
від 100 до 500 злотих залежно від обставин. 
При цьому варто враховувати, що за не-
правильне паркування в Польщі автомобіль 
можуть не лише оштрафувати, але також 
заблокувати колесо або забрати машину 
на штрафстоянку.

СКІЛЬКИ ЧАСУ ДАЄТЬСЯ 
НА ОПЛАТУ ШТРАФУ В ПОЛЬЩІ

Усі штрафи в Польщі можна умовно 
поділити на три види, та залежно від виду 
штрафу, на оплату штрафу дається різний 
часовий проміжок:

1. Штраф готівкою (Mandat gotowkowy). 
Найчастіше такий штраф виписують іно-
земцям та особам без певного місця про-
живання. Сплатити штраф необхідно саме 
тій службі, яка його призначила. Оплачувати 
потрібно готівкою на місці, але іноді місцеві 
служби мають термінали, і штраф можна 
сплатити навіть за відсутності готівки.

2. Заочний штраф. Наприклад, такий 

штраф можуть виписати за неправильне пар-
кування. Якщо ви отримали повідомлення 
про такий штраф, його потрібно сплатити 
не пізніше, ніж через 7 днів.

3 .  Ш т р а ф  к р е д и т о в а н и й  ( M a n d a t 
kredytowany). Цей штраф можуть виписати 
як громадянам Польщі, так і іноземцям, які 
мають постійне місце проживання. Термін 
сплати такого штрафу також становить 
7 днів.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ СВОЇ ШТРАФИ 
У ПОЛЬЩІ

Перевірити свої штрафи в Польщі можна 
так само, як і в Україні, а саме, в режимі 
онлайн. Для перевірки по мережі є два 
сервіси:

Штрафи, призначені через Glowny 
Inspektorat Transportu, можна дізнатися 
на сайті www.ebok.canard.gitd.gov.pl;

Про призначені штрафні бали (Punkty 
Karnе) можна дізнатися на сайті: www.gov.pl/
web/gov/sprawdz-swoje-punkty-karne.

Якщо ж перевірити штрафи онлайн 
у Польщі немає можливості, то варто звер-
нутися до місцевого комісаріату та надати 
поліцейським своє посвідчення особи.

ЯК ОПЛАТИТИ ШТРАФ У ПОЛЬЩІ
Ми вже уточнювали, що у Польщі є різні 

види штрафів, тому залежно від виду штра-
фу, який вам виписали, відрізнятиметься 
і спосіб оплати:

• готівкою на місці отримання штрафу
• карткою на місці отримання штрафу
• у поштовому відділенні
• через інтернет-банкінг з реквізитів.
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“Що тут у борщ не кинь,
усе одно солодкий”
За чим сумують українці в Європі

Я добре пам’ятаю, як ще до 2014 
року в Україні з’явилась мода 
поводитися “по-європейськи”.

Принаймні у моєму оточенні це на-
самперед означало переходити дорогу 
лише на зелене світло, навіть якщо на 
вулиці не було машин. За тих, хто пере-
бігав на червоне, було соромно. Як же 
більшість із нас розчарувалися, коли 
вперше потрапивши до ЄС по безвізу, 
ми побачили, що у деяких містах це 
правило “зеленого світла” не шанують.

Щось частково схоже відбувається 
зараз, коли через війну з України ви-
їхало понад 6,5 мільйонів українців, 
і багато з них потрапили у Європу 
вперше. Позаду виснажлива мандрівка 
до кордону, ночі в притулках, часто 
розміром із стадіон, де поруч із тобою 
ночують ще сотні людей.

Українці вдячні за турботу, але почи-
нають обживатися у нових для себе кра-
їнах, і деякі реалії ЄС їх розчаровують. 
Останні тижні соцмережі заполонили 
пости про те, як “вдома краще”.

РОЗУМІННЯ ТА ПІДТРИМКА
Чого бракує українцям? Багато хто 

не скаржиться, а лише сумує за тим, що 
залишилось в Україні.

“Сумую за моєю кавоваркою, за 
іграшкою, із якою засинала, сумую за 
метро, сумую за друзями своїми і ди-
тини, які тепер у різних країнах, сумую 
навіть за перфоратором у сусідів о 7 
ранку в суботу”, – цей список, який я 
склала з уривків розмов і повідомлень 
між людьми, нескінченний.

Деякі кажуть, що сумують за україн-
ською мовою, яку за кордоном, звісно, 
зрідка почуєш.

Однак це залежить від країни – на 
моїй вулиці у Варшаві, де я тимчасово 
проживаю, кожна друга людина гово-
рить українською. Українці працюють 
тут всюди – у кафе, готелях, магазинах, 
перукарнях.

Не всі люблять, коли їх питають про 
війну. У Польщі не питають, всі читають 
однакові новини.

Але коли поїхати далі, трапляються 
конфузи. “Одна жінка у Стокгольмі 
якось побачила, як я плачу. Хотіла 
підтримати, але видно не знала, як, і 
спитала, скількох людей, крім найкра-
щого друга, я ще втрачала”, – розказує 
Іра. Її це спантеличило, хоч потім між 
жінками і зав’язалась хороша розмова.

У Німеччині з розумінням складні-
ше. Напругу, яка виникла там із приїз-
дом українців, відчуваєш навіть із заго-
ловків новин. Це у Ганновері дозволили 

автопробіги з російськими прапорами, 
у Франкфурті-на-Майні проходила 
демонстрація з гаслами “проти дис-
кримінації російськомовних”, а на 9 
травня заборонили і російські, і разом із 
ними українські прапори, щоб не було 
провокацій.

Одна моя знайома була обурена, 
коли потрапила у Німеччині на пре-
стижний онлайн-тренінг для психоло-
гів, які працюють із насиллям, а трохи 
менше половини групи виявилися 
росіянами.

“Ми запитали у організаторів, чому 
нас про це не попередили. А вони від-
повіли, що зробили так спеціально 
– щоб примирити нас із росіянами”, 
– розповіла жінка.

БЮРОКРАТІЯ: КІЛЬКА ГОДИН 
ЖИТТЯ У ЧЕРЗІ

Найбільший біль українців – це 
стояння за кордоном у чергах за різни-
ми папірцями. Навіть посол України у 
Британії Вадим Пристайко це помітив.

Виступаючи минулого тижня у Вест-
мінстері, він сказав, що біженці “роз-
чаровані зростаючим дискомфортом та 
боротьбою з різними системами у ЄС”, 
і попри небезпеку ракетних ударів по 
всій країні, більше мільйона з них уже 
повернулися додому.

Ось у Польщі, щоб отримати іден-
тифікаційний код, який дозволяє без 
обмежень користуватися тими ж по-
слугами, що і місцеві, навіть на початку 
квітня українці могли стояти у черзі 
весь день.

У Варшаві та інших великих містах 
вони займали чергу під офісами за 
декілька годин до відкриття, а часом і 
вночі, але перед ними вже були люди. 
Я на свій код чекала 6 годин, і в черзі 
надивилась усякого – дорослі спали 
на стільцях, п’ятирічну дитину через 
збитий графік знудило.

Після цього треба було відсидіти 
ще пару годин у черзі на оформлення 
банківського рахунку, тож я вирішила 
перенести це на наступний день. На 
цей рахунок у Польщі нараховують со-
цвиплати, а ще одні виплати – вже від 
ООН, треба отримувати в іншій живій 
черзі.

Офіс ООН працює лише у Кракові 
та Варшаві, куди треба приїжджати з 
дітьми. Я бачила сім’ю, у яких було 
п’ятеро дітей.

Вони приїхали до Варшави і мусили 
провести там ніч, щоб зранку піти в 
ООН, але в притулок біля вокзалу пус-
тили заночувати лише матір і чотирьох 
дітей. Її сину було за 12, таких дорослих 

уже не пускають. Тому він і тато (чоло-
віків теж не пускають) спали на вокзалі.

Але добре, що їм взагалі далі гроші. 
На вокзалі, де я волонтерю понад два 
місяці, я бачила людей, які поверталися 
в Україну, так і не дочекавшись виплат, 
а своїх грошей у них уже не залишилось.

“В Іспанії все ще більш бюрократич-
но і довше, ніж у Польщі”, – розказує 
Оля, яка була у чергах у Варшаві, але 
знаючи іспанську, вирішила виїхати у 
Мадрид.

Щоб жити там, а головне – за по-
треби під час війни заїжджати в Укра-
їну, що з різних причин важливо для 
багатьох біженців, – треба мати два до-
кументи, каже Оля. Перший отримати 
легко, а за другий треба платити, запо-
внювати різні анкети, а також чекати 
понад місяць.

Ще складнішим виглядає життя в 
Ірландії. Там, розповідає Наталія Мі-
няйло, яка виїхала з Києва з донькою, 
якій лише 1,3 року, взагалі не існує уже 
звичних для нас банківських онлайн-
додатків.

Усі соцвиплати потрібно отримува-
ти на пошті особисто, а щоб відкрити 
банківський рахунок, треба чекати три 
тижні та зібрати купу документів.

Та жінка не скаржиться: “До всього 
звикаєш”.

ЇЖА: ДОРОГО, НЕЗВИЧНО, 
МАЛО

У деяких країнах скрутно з їжею. 
У Польщі це чути дивно. Біля міс-
ця, де я живу, готують борщ, деруни, 
котлети по-київськи. І навіть спосіб 
приготування вареників, який ще 
недавно називали “по-російськи”, у 
місцевих закладах перейменували на 
“по-українськи”, розказують поляки.

Ціни там – на рівні “Пузатої хати” в 
Києві, часом і дешевше. Разом із тим, 
не завжди є можливість їсти вдома – 
квартири у великих містах часто без 
мікрохвильовок і плит.

Ще у Польщі складно знайти рибу, 
а у супермаркетах Грузії – багато росій-
ських продуктів.

У Ірландії, каже Наталя Міняйло, 
головна страва – картопля, вдень і 
ввечері. А рідке у цій країні не люблять. 
Можна знайти хіба крем-супи. “Хо-
четься борщу, але поки що живемо у 
готелі, не можемо готувати”, – розпо-
відає вона.

Натомість Ярослава Шеремета, яка 
живе у Німеччині, український борщ 
приготувати просто не може. Друзі, за 
її словами, кажуть те саме. “Що туди 
не кинь – все одно він буде солодкий. 
Смак не той, що у нас”, – каже вона.

Дівчина скаржиться і на ціни у су-
пермаркетах: те, що у Києві обходилось 
у 300 гривень, тут 30 євро. Фрукти і 
овочі, каже Ярослава, як пластик, від-
ділів кулінарії, як вдома, немає. Та і 
усього, як в Україні, тут у супермаркеті 
не купиш.

Наприклад, якщо хочеш гречки, або 
“творогу” – тобі в “російські” магази-
ни. Це німецькі мережі, але зі звичними 
для українців, росіян і поляків товара-
ми, розповідає Ярослава. Та ходити тут 
зараз, каже вона, неприємно, є ризики 
наштовхнутися на хамство росіян.

“Взагалі я зрозуміла, наскільки Укра-
їна багата продуктами – тут, у ЄС, нібито 
єдиний ринок, багато всього, а по факту 
у нашому “Сільпо” імпортних товарів 
набагато більше”, – говорить дівчина.

Втім, за її спостереженнями, їжа у 
Німеччині якісніша, ніж в Україні. У 
Ярослави діабет, вона готує для себе за 
кордоном ті ж страви, що вдома, однак 
цукор так само високо не піднімається.

“Наша їжа, мені здається, не стільки 
гірша, скільки жирніша, ситніша”, – 
каже вона.

За кордоном, і не лише у Німеччині, 
українцям складно звикнути і до графі-
ка роботи магазинів. Вони закривають-
ся рано, здебільшого о 20-ій, а в неділю 
взагалі не працюють.

“За роботою я можу забути про це, – 
говорить Ярослава. – Але так і харчові 
звички змінюються: у Києві я могла ви-
йти по продукти хоч вночі, хоч у 4 ран-
ку, а тут так не працює, і у супермаркеті 
дорогою додому теж нічого не купиш 
– мусиш подбати про їжу завчасно”.

МЕДИЦИНА: ЧЕРГИ І ЩЕ РАЗ 
ЧЕРГИ

Найбільше за все українські біженці 
скаржаться на медицину в ЄС.

У різних країнах свої правила, але 
якщо підсумувати, то швидка приїж-
джає швидко, а на прийом до лікаря 
треба чекати довго. У Австрії – два-
три тижні, розповідають про свій до-
свід українці, на плановий огляд до 
профільного лікаря у Франції – до 6 
місяців.

Найменше скарг на Польщу. Тут 
можна потрапити до лікаря доволі 
швидко, але є інші нюанси.

“Я чекала у Польщі 5 годин, щоб 
зробити МРТ, жива черга всюди”, – 
розказує Ірина Мазіпчук.

“Ти приходиш, кажеш, що тобі по-
трібно, – пояснює вона далі правила 
польських лікарень. – А далі черга, 
щоб заповнити анкету, черга, щоб лікар 
оглянув, черга, щоб зробити МРТ, чер-
га, щоб дали виписку – словом, черга, 

щоб встати в чергу там, де мали би пра-
цювати талончики”.

Одного разу Ірина чекала дві години, 
щоб просто поставити підпис лікаря.

У Галини з Києва була інша ситуація. 
Раптово захворів її маленький син, з 
очей витікало щось наче гній, підняла-
ся температура. Мама хотіла придбати 
йому очні краплі, але для них треба ре-
цепт, а його виписує лікар. Записатися 
вдалося швидко – лікар прийняв жінку 
з дитиною в той же день.

Але коли вона прибігла в аптеку 
з папірцем, виникла нова проблема. 
“Виявилося, що на папірці мені забули 
поставити печатку, і довелось вертатися 
у лікарню знову”, – розповідає Галина.

Але важливим є не так папірець, як 
сам рецепт – а це просто код, який лі-
кар диктує пацієнту, а той – аптекарю, 
і коли Галина прибігла в аптеку назад, 
виявилось, що їй сказали неправиль-
ний код.

Так бігати туди-сюди довелось кілька 
разів, хоча потім з’ясувалось, що цей 
код існує й онлайн.

“Нерозуміння медичної системи – 
це велика проблема українців”, – каже 
Вікторія Іванова з Харкова, яка супро-
воджує жінок до та після пологів, і чула 
уже багато скарг на медицину в ЄС.

За її словами, українці не знають, 
як оцінювати ефективність медичної 
системи, і безпідставно ображаються на 
черги і, “що їм не призначили всі аналі-
зи відразу”, чи не виписали купу ліків.

“У нас ти можеш попасти до лікаря 
тут же, щойно тобі щось “здалося”, і 
отримати аналізів та фуфломіцинів на 
5 тисяч”, – каже Іванова, вказуючи на 
неефективні витрати грошей в Україні.

“У ЄС, якщо твій стан потребує не-
гайної допомоги, ти її отримаєш без 
всяких черг. А як (не потребує - Ред.), 
то чекатимеш, залежно від стану, від 
кількох годин до кількох тижнів. Ні-
чого страшного, можна і зачекати, але 
отримати справжню медицину, а не її 
імітацію”, – каже жінка.

ВИСНОВКИ НА МАЙБУТНЄ?
Експертам не подобаються ці ви-

бірки, які складають українці, які тим-
часово живуть за кордоном.

“Жодна людина не сказала про чу-
довий громадський транспорт, зелень, 
зручні вулиці, якими приємно ходити. 
Жодна не зауважила чистоту повітря і 
води. Жодна не була вражена звичай-
ними державними школами, де все є, 
всі дружні й не беруть грошей”, - напи-
сала журналістка та освітня експертка 
Зоя Звиняцьківська, читаючи пости 
біженців у соцмережах.

“Всього цього люди не бачать, що 
означає, що для них це не є цінністю”, 
– додала вона, й зробила висновок, що 
українці також не розрізняють хороше 
планування міста від поганого, а відтак 
влада на місцях, куди вони повернуться, 
у майбутньому не заморочуватиметься 
цими “непопулярними” реформами, 
на які багато років вказують урбаністи.

“Думаю, більшість українців і досі 
б ненавиділи Уляну Супрун”, – такий 
висновок про перспективи медреформи 
робить із розповідей людей Вікторія 
Іванова.

Однак українці, розповідаючи про 
своє нинішнє життя поза домом, і самі 
підкреслюють, що їхні враження зараз 
упереджені.

“Ми просто хочемо додому”, – зі-
знаються люди при розмові.

Джерело: ВВС Україна



День Фаза Місяця Знак Зодіаку Рекомендовано садити:

1 червня, середа Зростаюча (2, 3 
день)

Близнюки/Рак Не рекомендується працювати з рослинами

2 червня, четвер Зростаюча (3, 4 
день)

Рак Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та 
ін.), томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на 
зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, редиска, редька, 
дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), 
спаржа

3 червня, п'ятниця Зростаюча (4, 5 
день)

Рак/Лев Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та 
ін.), томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на 
зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, редиска, редька, 
дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), 
спаржа

4 червня, субота Зростаюча (5, 6 
день)

Лев неродючий знак Зодіаку

5 червня, неділя Зростаюча (6, 7 
день)

Лев неродючий знак Зодіаку

6 червня, понеділок Зростаюча (7, 8 
день)

Лев/Діва неродючий знак Зодіаку

7 червня, вівторок Перша чверть (8, 
9 день)

Діва Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, з ку-
черявими стеблами, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, 
топінамбур, редиска, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь)

8 червня, середа Зростаюча (9, 10 
день)

Діва/Терези Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, з ку-
черявими стеблами, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, 
топінамбур, редиска, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь)

9 червня, четвер Зростаюча (10, 
11 день)

Терези Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, з 
кучерявими стеблами

10 червня, п'ятниця Зростаюча (11, 
12 день)

Терези/Скорпіон Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, з 
кучерявими стеблами

11 червня, субота Зростаюча (12, 
13 день)

Скорпіон Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, 
буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа

12 червня, неділя Зростаюча (13, 
14 день)

Скорпіон Цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, морква, 
буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа

13 червня, понеділок Зростаюча (14, 
15 день)

Скорпіон/Стрі-
лець

Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на зелень 
(перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур

14 червня, вівторок П о в н и й  м і -
с я ц ь  ( 1 5 ,  1 6 
день)

Стрілець Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на зелень 
(перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур

15 червня, середа Спадаюча (16, 17 
день)

Стрілець/Козоріг Плодові дерева (яблуня, груша, вишня, слива), виноград, аґрус, смородина, малина, ожина, горох, 
боби, квасоля, баштанні, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, 
картопля, топінамбур, редиска, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. 
цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа

16 червня, четвер Спадаюча (17, 18 
день)

Козоріг Плодові дерева (яблуня, груша, вишня, слива), виноград, аґрус, смородина, малина, ожина, горох, 
боби, квасоля, баштанні, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, 
картопля, топінамбур, редиска, редька, дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. 
цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа

17 червня, п'ятниця Спадаюча (18  
день)

Козоріг/Водолій неродючий знак Зодіаку

18 червня, субота Спадаюча (18, 19 
день)

Водолій неродючий знак Зодіаку

19 червня, неділя Спадаюча (19, 20 
день)

Водолій/Риби неродючий знак Зодіаку

20 червня, понеділок Спадаюча (20, 21 
день)

Риби Виноград, аґрус, смородина, малина, ожина, суниця, полуниця, зелень (салат, кріп, петрушка, фен-
хель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), томати, огірки, перець (гіркий, 
солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, редиска, редька, дайкон, капуста (в т.ч. цвітна, 
броколі, пекінська, кольрабі), спаржа

21 червня, вівторок Третя чверть (21, 
22 день)

Риби/Овен Виноград, аґрус, смородина, малина, ожина, суниця, полуниця, зелень (салат, кріп, петрушка, фен-
хель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), томати, огірки, перець (гіркий, 
солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, редиска, редька, дайкон, капуста (в т.ч. цвітна, 
броколі, пекінська, кольрабі), спаржа

22 червня, середа Спадаюча (22, 23 
день)

Овен неродючий знак Зодіаку

23 червня, четвер Спадаюча (23, 24 
день)

Овен/Телець неродючий знак Зодіаку

24 червня, п'ятниця Спадаюча (24, 25 
день)

Телець неродючий знак Зодіаку

25 червня, субота Спадаюча (25, 26 
день)

Телець неродючий знак Зодіаку

26 червня, неділя Спадаюча (26, 27 
день)

Телець/Близню-
ки

неродючий знак Зодіаку

27 червня, понеділок Спадаюча (27, 28 
день)

Близнюки Не рекомендується працювати з рослинами

28 червня, вівторок Спадаюча (28, 29 
день)

Близнюки/Рак Не рекомендується працювати з рослинами

29 червня, середа Молодик (29, 30, 
1 день)

Рак Не рекомендується працювати з рослинами

30 червня, четвер Зростаюча (1, 2 
день)

Рак Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та 
ін.), томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, цибуля на 
зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, картопля, топінамбур, редиска, редька, 
дайкон, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), 
спаржа

№13 (1850) 2 червня 2022 року6 порадник

Місячний посівний календар на червень 2022
У червні починається літо й з'являється 
нова робота на городі. Постійна праця 
та догляд за городом гарантує хороший 
врожай та якісний посів. Читайте далі, коли 
найсприятливіше займатися посівом та 
збирати врожай, а коли не варто поратися 
у землі у червні 2022.

Головні вороги саду та городу – посуха, кома-
хи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та 
часу віддають за доглядом, поливом та обробкою 
від комах. У червні триває сезон активної роботи 
на городі.

Досвідчені садівники зауважують, що краще 
за все висаджувати рослини на світанку або 
перед обідом. При зростаючому Місяці добре 
використовувати мінеральні добрива, щоб 
підживлювати рослини. При спадаючому Мі-
сяці використовуйте органічні підживки. Ось 
місячний посівний календар для городника і 
садівника на червень 2022!

Найсприятливіші дні для посадки та пере-
саджування рослин у червні 2022 року – 1, 2, 
30 червня! А найгірші дні для посадки та пере-
саджування рослин у червні 2022 року – 17, 27 
червня!

Молодик – найнесприятливіший час для ро-
біт у саді та на городі. Не варто нічого садити та 
пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день 
до молодика, в сам день й день після.

Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне 
за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це 
найкращий час для роботи з рослинами, плоди 
яких визрівають над землею. Це зелень, трави, 
фрукти, овочі, квіти. Можете садити, переса-
джувати, прищеплювати тощо.

Повний Місяць – не рекомендують посадку 
та пересадку рослин. Негативний період три-
ває лише один день. Можете зайнятися випо-
люванням, підживленням, обробкою саду від 
шкідників.

Спадаючий Місяць – соки й енергія спря-
мовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся 
працювати з коренеплодами, цибулинними.

 
Джерело: https://maximum.fm/novini_t2

ЧОМУ ЖОВТІЄ ЛИСТЯ
НА ПОЛУНИЦІ
Незважаючи на те, що полуниця (садова 
суниця) – ягода досить невибаглива 
у вирощуванні, все-таки й вона може 
доставити турбот городнику. Зокрема, 
найпоширенішою проблемою при 
вирощуванні полуниці є зміна кольору 
полуничного листя із зеленого, на більш 
світлий, а в окремих випадках лист може 
стати практично жовтим.

Так чому ж жовтіє листя полуниці? Причин 
для такого явища може бути декілька, але най-
частіше полуничний лист змінює забарвлення 
при недоліку в ґрунті заліза. Для того, щоб усу-
нути цю проблему, найчастіше буває достатньо 
однієї або декількох обробок мідним купоросом, 
приготовленим з розрахунку 2 столові ложки на 
10 літрів води.

Варто ретельно обробити всі кущики, рясно 
обприскавши їх, причому, буде зовсім непогано, 
якщо деяка частина розчину мідного купоросу 
потрапить і на ґрунт навколо кущиків полуниці.

До речі, такі обробки є ще й відмінним засо-
бом профілактики від багатьох грибкових захво-
рювань. Обробку мідним купоросом виконують 
після того, як із грядки повністю зібраний весь 
урожай. Якщо ж затягти з обробкою, то цілком 
можливо, що більшість кущиків полуниці про-
сто пропаде, і наступного року ви залишитеся 
без улюбленої ягоди. При нестачі заліза по-
страждалі кущі полуниці погано розмножують-
ся, тобто практично не пускають вусики.

Ще однією причиною того, що жовтіє листя 
полуниці, може стати звичайний хрущ, він за-
ривається в корінь, відкладає там личинки, які 
й ушкоджують кореневу систему полуничного 
куща. У результаті, листя недоодержує живиль-
них речовин і жовтіє.

Боротися з личинками хруща досить складно. 
При перекопуванні грядок, їх збирають вручну, 
приваблюють шпаків, для яких хрущ улюблені 
ласощі, споруджують пастки або застосовують 
спеціальні інсектициди, такі, як "Базудин", 
"Актара" та ін.

Жовтіє листя на полуниці і при занадто 
спекотній і сухій погоді. Якщо є можливість, 
то в особливо спекотні дні потрібно притінити 
полуничну грядку й організувати рясний полив, 
щоб земля просочилася вологою на 25-30 см.



7оголошенняХочете повідомити новину? Телефонуйте (097) 808-63-55

Продаж
Продам 1-кімн. квартиру, середній поверх. 
Тел. (098)909-13-26.
Продам 1-кімн., середній поверх, без ко-
місії для покупця. Тел. (098)595-45-00.
Продам 2-кімн. квартиру, середній 
поверх. Без комісії для покупця. Тел. 
(098)909-13-26.
Продам 2-кімн., квартиру, середній 
поверх, без комісії для покупця. Тел. 
(098)595-45-00.

Продаж
Продам дерев’яний будинок у с. Липки, 
Гощанського р-ну. Ціна 5500. Деталі за те-
лефоном. Тел. (068)092-98-01.
Продам земельні ділянки, Городище, 
Бармаки, Городок, Житин, без комісії для 
покупця. Тел. (098)595-45-00.

Продаж
Продам комерційне приміщення, 60 кв.м. 

Тел. (098)595-45-00.

Продам

Прес-підбирачі, комбайни 
зернозбиральні, бурякозби-
ральні, картоплезбиральні та 
ін., можлива доставка, част-
кове кредитування. www. tatt. 
com. ua, tatt. volyn@gmail. 
com. Тел. (050)924-26-13, 
( 0 5 0 ) 5 1 5 - 8 5 - 8 5 , 
(067)904-00-66.

Дошки, балки, крокви, рейки 
усіх розмірів, сухі та свіжос-
пилені. Дошка для підлоги 
шпунтована, вагонка. До-
ставка. Тел. (096)242-26-61, 
(068)016-60-98.

Продам раковину-умивальник, салатова, 
б/в. Тел. (066)811-36-59, (063)852-93-58.

Продаж
Продам інвалідний візок. 2000грн. Тел. 
(098)555-35-25.

Купівля
Куплю фотоапарати, об’єктив, мікроскоп, 
теодаліт та іншу оптику і аксесуари(бочок, 
триногу, світлофільтр) Тел. (067)747-64-51.

Всі види внутрішніх та зовніш-
ніх робіт, виконує будівельна 
бригада. Тел. (096)031-62-62.

Замовляйте роботу + матеріали 
зі знижкою 30%. Ремонти бу-
динків, квартир під ключ. Будів-
ництво - будинки прибудови, 
павіліони, гаражі, навіси, аль-
танки. Бані, паркани. Покрівель-
ні роботи під ключ. Мансардні 
дахи. Утеплення, облицювання 
будинків. Тел. (096)972-15-14, 
(066)839-34-83.

Пропоную
Потрібні на роботу двірники, ТОВ УК «Житло 

Сервіс Рівне». Тел. (067)421-46-98.

Пропоную роботу кухарю, покоївці в 

готель, охоронику. Тел. (067)762-15-59, 

(067)362-01-67.

Шукаю

Шукаю роботу продавця промтоварів, па-

кувальниці, реєстратора або будь-яку. Тел. 

(096)963-49-29.

Втрачене Пенсійне посвідчення видане 
на ім’я Однокопилий Олександр Петрович, 
вважати недійсним.
Втрачене Посвідчення учасника бойових 
дій, видане на ім’я Однокопилий Олександр 
Петрович, вважати недійсним.
Втрачено Картку водія № 
UAD0000004SK5000, видане на ім’я Конд-
ратюк Юрій Валентинович. 29.09.1987 р. н, 
вважати недійсним.

Віддам ліжко б/у, безкоштовно.

Здійснено за підтримки Асоціації 
“Незалежні регіональні видавці Ук-
раїни” в рамках реалізації гранто-
вого проєкту Хаб підтримки регіо-
нальних медіа. Погляди авторів не 
обов’язково збігаються з офіційною 
позицією партнерів.



Фраза "Доброго вечора, ми з України" 
підіймає дух українців з перших днів 
війни. Вона вже стала маркером на 
означення приналежності до нації, яка 
веде боротьбу.

Її використовують журналісти на теле-
баченні, як дружнє вітання між собою, 
знімають патріотичне відео з військовими, 
створюють меми та кліпи.

Популярності фразі додав і голова Мико-
лаївської ОВА Віталій Кім, який з цих слів 
розпочинав кожне своє відеозвернення.

То хто придумав "Доброго вечора, ми з 
України", і чий голос звучить у відомому 
треку?

ВВС News Україна поговорила зі співав-
тором популярної фрази Артемом Ткачен-
ком, він же Dj Probass.

ДУЖЕ ГУЧНО І МІСТИЧНО
Ще задовго до війни, 29 жовтня, коли про 

скупчення російських військ поблизу кордо-
ну з Україною лише писала іноземна преса, 
два саунд-продюсери з Кременчука Артем 
Ткаченко та Максим Мокренко, відомі як 
PROBASS ∆ HARDI випустили трек "Добро-
го вечора" (Where are you from).

У ньому зміксували електронну музику 
та українські фольклорні мотиви і додали 
єдину фразу на початку – "Доброго вечора, 
ми з України".

Трек швидко став популярним. На по-
чаток травня він мав уже 7 млн переглядів 
на YouTube та 600 тисяч кліпів під цей трек 
у TikTok.

"Ми три роки працюємо разом. Були 
треки, які крутили на радіо, вони посідали 
якісь місця в чартах. Але чогось не вистар-
чало. "Доброго вечора" пролунав дуже гучно 
і підірвав усі наші здобутки", – розповів ВВС 
News Україна Артем Ткаченко.

У колективу виникла ідея поєднувати у 
своїй музиці мелодику та звучання укра-
їнських інструментів і співу та електронну 
музику.

Для цього, каже Артем, вони з Максимом 
слухали народну музику, автентичний спів 
та інтерв'ю етногуртів, які популяризують 
Україну.

Так їм трапилася фраза "Доброго вечора, 
ми з України". Її сказав у розмові з канад-

ським радіо фронтмен гурту "ДахаБраха" 
Марко Галаневич. Саме його голос звучить 
у популярному треку.

"Для мене як для музиканта це дуже міс-
тична тема. "ДахаБраха" дуже давно попу-
ляризують Україну за її межами. Тому дуже 
символічно, що трек саме з голосом лідера 
гурту став таким популярним", – розповідає 
Dj Probass.

"Це також їхній вклад у нашу перемогу, 
яка відбудеться дуже скоро. Я в цьому впев-
нений, як і всі українці", – додає він.

Діджеї "засемплили" фразу-вітання і 
вона, на їх думку, дуже органічно лягла у 
цей трек.

"Навіть не було думки переозвучити чи 
перезаписати цю фразу. Не та енергетика 
була б, не той посил", – каже Артем.

Готовий трек "Доброго вечора" PROBASS 
∆ HARDI дали послухати гурту "ДахаБраха".

Артем зізнається, що вони розраховували 
на колаборацію, яка зараз така популярна 
між гуртами і виконавцями. Але "ДахаБраха" 
послухали трек, сказали, що класно і поїхали 
у турне.

"Коли трек вже почав віруситися у тік-
току і набрав 100 тисяч, вони зняли тікток 
з цим треком і написали нам", – згадує Dj 
Probass і додає, що колаборація обов'язково 
відбудеться після перемоги і робота в цьому 
напрямку вже почалася.

МУЗИЧНИЙ 
ФРОНТ

Артем Ткаченко щас-
ливий, що музика не 
стоїть осторонь у війні й 
допомагає ,підтримати 
бойовий дух українців.

"Нам написали друзі, 
які в перші дні війни ви-
їжджали з Києва і слухали 
наш трек. Він надихав і 
підтримував у цій небез-
печній і нелегкій подо-
рожі. Це і є наш музичний 
фронт", – розповідає ді-
джей.

За час війни PROBASS 
∆ HARDI випустили ще 
два треки патріотичного 

спрямування. Один з них – "Козаки йдуть" 
– закликає дати відсіч ворогу й обороняти 
свою країну. Інший – "Настане день" – про 
віру в перемогу, яка обов'язково настане.

Артем Ткаченко активно волонтерить. У 
рідному Кременчуку разом з однодумцями 
створив волонтерський центр, який допо-
магає як постраждалим від війни регіонам 
України, так і вимушено переміщеним осо-
бам, які приїхали на Полтавщину.

Суміщати музику і волонтерство майже 
неможливо, каже Артем, хоча й готується до 
благодійних виступів онлайн.

Попри те, що фраза "Доброго вечора, ми 
з України" стала настільки популярною, що 
її використовують у різних відео та життєвих 
ситуаціях, у діджея немає ревнощів чи образ.

"Наша робота була тоді, коли ми писали 
трек. Коли ми його випустили, він перестав 
бути нашим. Кожен, хто його слухає, додає 
у нього свої смисли", – каже співавтор треку 
"Доброго вечора".

PROBASS ∆ HARDI щасливі, що змогли 
своїм треком об'єднати та підтримати стіль-
кох українців.

"Підтримка дуже потрібна усім нам. 
Якщо музика допомагає хоча б на один день 
пришвидшити нашу перемогу, це найголо-
вніше", – каже Артем Ткаченко.
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Росія вмить вбила його родину з шести людей

"Доброго вечора, ми з України"Чоловік з Хмельниччини 
збудував хату-музей 
з пляшок та дерева

Спочатку я не побачив 
пошкоджень батьківського 
дому Івана Сімороза у 
місті Бородянка під 
Києвом. Потім я зрозумів, що 
це тому, що від дому нічого 
не залишилось.

Коли 26-річний хлопець сто-
їть посеред завалів у поліцей-
ській формі, осягнути масштаб 
руйнувань було просто немож-
ливо.

"26 лютого я перебував на 
робочому місці в райвідділку 
поліції, ми розмовляли на вулиці 
і почули "бабах!" – згадує Іван.

Російське вторгнення в Укра-
їну тривало вже два дні, міста у 
Київській області потерпали від 
обстрілів, росіяни намагалися 
наблизитися до столиці.

"Земля затрусилася. Я почав 
набирати телефоном всіх сво-
їх родичів: жінку, свого брата, 
маму, батька, бабусю – і всі були 
в зоні недосяжності".

"Я зрозумів, що сталося щось 
недобре".

Іван почув вибух десь поруч, 
він зрозумів, що кудись влучили, 
але не знав, куди саме.

Він доїхав зі своїм керівником 
та кількома колегами з поліції 
до свого будинку на вулиці Цен-
тральній і був приголомшений 
руїнами, які залишились від його 
будинку.

Я запитую в нього, про що він 

подумав у той момент.
"Жах. Війна. Дуже страшно, 

ти не розумієш… Сподіваєшся, 
що хтось живий, може, десь в 
погребі заховався".

Незабаром на допомогу у по-
шуках приїхали сусіди та родичі.

Першим Іван знайшов матір, 
яка лежала мертва на холодиль-
нику. Потім за 200 метрів він 
знайшов тіло свого молодшого 
брата. Він втратив обидві ноги 
і руки. Поруч з ним на грядці 
сидів його улюблений пес.

Потім знайшли його бабусю, 
теж мертву, засипану цеглою.

Тітка Івана знайшла його 
однорічну донечку Поліну на 
дивані, вона ще дихала.

Тоді знайшлася дружина Іва-
на. Потім його батько. Обидва 
мертві.

Невдовзі Поліна померла в 
лікарні.

Того дня Іван втратив шістьох 
членів родини.

Поліцейські кажуть, що пер-
шим у Бородянці постраждав 
будинок Івана. Місто стане од-
ним із найбільш зруйнованих за 
перші місяці війни.

З надзвичайною акуратністю 
й витриманістю Іван продовжує 
показувати нам купу уламків, які 
колись були домом його родини. 
Пробиваються різнокольорові 
тюльпани, які посадила його 
бабуся.

Придивившись уважніше, 
бачиш уламки життя: череви-
чок Поліни, халат, що повис на 
балці.

Після того, що сталося, Іван 
взяв лише три дні відпустки. Він 

працював на військовому блок-
посту неподалік і допомагав лю-
дям евакуюватися на автобусах 
до безпечних районів.

За це Івана відзначили медал-
лю за заслуги та відвагу.

Його відділок поліції почав 
працювати одним з перших 
після виходу росіян з Київської 
області. За цей час там виявили 
понад 1200 тіл.

ЩО ДОПОМАГАЄ 
ІВАНУ РУХАТИСЯ 
ДАЛІ?

Хоча робота, за словами бага-
тьох, відволікає, вона також до-
помагає чоловіку пережити своє 
горе. Коли жителі Бородянки та 
поліція почали відбудовувати 

місто, Іван зустрів людей, які 
пережили схожі трагедії.

Він каже, що його дружні сто-
сунки та підтримка колег були 
неоціненними.

"У кожного в Бородянці є 
біда та проблеми, – каже Іван. 
– Треба допомагати людям. Ро-
бота і мої друзі – це допомагає і 
підтримує".

"Він відкрита, привітна, тала-
новита та зосереджена людина", 
– каже начальник Бородян-
ського відділку поліції В'ячеслав 
Цилюрик.

"Щоб ви зрозуміли, одна з 
основних рис характеру Івана 
– за шість років роботи не взяв 
жодного дня відпустки".

"Я не зустрічав таких мораль-
но сильних людей", – зазначає 
Цилюрик, висловлюючи надію, 

що й не зустріне більше нікого, 
кому доведеться бути таким 
сильним після такої трагедії.

Протягом наступних п'яти 
тижнів багато інших будинків 
у Бородянці були зруйновані 
вщент, як будинок Івана.

Головна дорога через місто 
зараз тиха. Коли бачиш роз-
трощені багатоповерхівки, стає 
очевидно, що багато районів 
міста вже непридатні для життя.

Зруйновані стіни деяких бу-
динків оголили колишнє життя 
людей. Книжкові полиці та ку-
хонні столи з посудом стоять не-
порушно подекуди серед уламків.

"Люди повністю деморалізо-
вані, – каже В'ячеслав. – Вони 
вчаться жити у сьогоднішній 
реальності".

Обличчя Івана трохи змі-
нюється лише, коли він опи-
сує місце за 30 км звідси: там, 
у селі Пісківка, стоять шість 
дерев'яних хрестів на свіжо-
викопаних могилах.АВТОР 
ФОТО,BBC/DUNCAN STONE

Могилу маленької Поліни 
легко впізнати за іграшками. Але 
найбільше вражає те, що на всіх 
хрестах однакова дата смерті: 
26.02.2022.

Жорстокість і непоправність 
цієї війни відбилася в одній даті, 
закарбованій шість разів.

"Коли приходиш туди, весь 
час плачеш", – каже Іван, ковта-
ючи клубок у горлі.

Усе життя колгоспний водій з Великої Яромирки біля Городка 
Серафим Лесько збирав старожитності. Чоловік мріяв 
створити власний музей.  Коли він вийшов на пенсію, то 
збудував музей на власному обійсті: з дерева, пластикових і 
скляних пляшок.

Про це Суспільному розповів син Серафима Лесько Олексій. За 
його словами, батько помер, і тепер доля музею – невідома.

Музей старожитностей був збудований з дерева, пластикових і 
скляних пляшок. Зараз музей зачинений. Його власник та творець 
помер у віці 82 роки. 

Як розповів його сусід Віктор Цвітлюк,  водій, а потім обліковець 
колгоспної бригади Серафим все життя колекціонував старожит-
ності й мріяв розмістити свої експонати у власному музеї  на своєму 
подвір’ї.

"Сусід почав будувати музей, як вийшов на пенсію, і витратив на 
це більше десятиліття. Стіни споруди обклав пластиком з поліетиле-
нових пляшок, які сам нагрівав та рівняв, підлога в музеї зі скляних 
пляшок", – розповів Віктор.

"Тато все робив сам: носив дерево, шукав в лісі сухостій, обробляв 
все вдома, на верстаті", – говорить Олексій Лесько. Він  мешкає за-
раз в Сатанові.

За словами Олексія Леська, все цінне з музею він перевіз до себе, 
а от як перевезти саму будівлю, не знає.

"Я його хочу перевезти, але зараз з паливом незрозуміло. Потріб-
но розбирати його по частинах, не знаю, як це вийде. В цьому році я 
не знаю, чи потягну з тією війною", – розповідає чоловік.

Син впевнений – місце для батьківського музею на своєму 
подвір’ї обов'язково знайде.




